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Resumo 
 

O Estágio Profissional (EP) realizou-se na Escola EB 2/3 Pêro Vaz de 

Caminha, em conjunto com outros três estagiários. A prática de ensino foi 

supervisionada pela Professora cooperante da escola e pelo Professor orientador da 

Faculdade. O relatório de estágio (RE) aqui apresentado tem como propósito 

descrever e refletir acerca das minhas experiências profissionais e pessoais 

vivenciadas ao longo de todo o EP Considero que foi uma mais-valia para o meu 

desenvolvimento tanto profissional como pessoal, ajudando-me a superar algumas 

dificuldades, as quais são descritas ao longo deste documento. Serviu para colocar em 

prática o conhecimento adquirido ao longo dos anos de faculdade e crucial no 

desenvolvimento das minhas capacidades e competências enquanto professora de 

Educação Física. O RE encontra-se dividido em cinco capítulos, sendo que o capítulo 

quatro subdivide-se em quatro áreas distintas. No primeiro capítulo do relatório é feita 

uma “introdução” onde é feito um breve enquadramento do estágio e do seu propósito; 

no segundo capítulo “Enquadramento Biográfico” discorro acerca do meu percurso não 

só académico mas também escolar, das vivências que influenciaram este ano tão 

importante e reporto-me às minhas expectativas; o terceiro capítulo “Enquadramento 

da Prática Profissional” é dedicado ao enquadramento legal, institucional e funcional 

do estágio profissional, nomeadamente no que diz respeito à turma a quem estive a 

dar aulas, às infraestruturas, à escola em si e ao estágio propriamente dito; o quarto 

capítulo “Realização da Prática Profissional” é subdividido em quatro áreas, área 1 - 

“Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem”, as Áreas 2 e 3 – “Participação 

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

Profissional”, foi neste capítulo onde despendi mais tempo, pois é onde falo de todas 

as minhas dificuldades e de como as ultrapassei, das experiências vividas ao longo do 

ano no âmbito da organização do processo de ensino-aprendizagem, das atividades 

em que participei e ajudei a projetar e todo o envolvimento com a restante comunidade 

escolar, é neste capítulo que desenvolvo o meu projeto baseado na psicomotricidade e 

com o objetivo de melhorar o rendimento escolar de uma aluna; por fim, o quinto 

capítulo que corresponde à “Conclusão e Perspetivas para o Futuro”. 

 

PALAVRAS-CHAVE: RELATÓRIO DE ESTÁGIO; ESTÁGIO PROFISSIONAL; 

PSICOMOTRICIDADE; EDUCAÇÃO FÍSICA; ENSINO/APRENDIZAGEM 
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Abstract 
 

The Professional traineeship took place at Escola EB 2/3 Pêro Vaz de Caminha with 

three other trainee Physical Education Teachers. The supervision of this process was 

in charge of a cooperating teacher from the school and of a university supervisor. This 

report aims not only at describing but also thinking about my professional learning and 

expertise throughout the professional traineeship. I believe this has given me the 

opportunity to enrich myself as a person as well as a teacher. It also helped me 

overcome some difficulties which are mentioned throughout this report. It helped me 

use effectively all the academic and behavioural strategies learnt at university which 

were fundamental to develop my skills and my teaching practice as a Physical 

Education Teacher. This report is made of five chapters but chapter number four is 

divided in four distinct areas. The first chapter is a general introduction where I briefly 

describe the background of this traineeship. The second chapter “Biographical 

Background” is the one where I mention my academic and apprenticeship experiences 

which have greatly influenced this important year and also my expectations on the 

practicum.  The third chapter entitled “Professional Practice” is devoted to legal, 

institutional and functional issues, especially in what concerns the class, the school and 

the teacher training itself. Chapter number four is structured in four distinct areas: 1-

“Organization and Management of the Teaching-Learning Process”; 2 and 3- “School 

participation and community relations”; 4- “Professional Development”. I spent a lot of 

time with this chapter because it highlights the difficulties I went through and what I did 

to overcome them; the activities designed and carried out within the teaching practice 

in Physical Education and the relationship established with the other members of the 

school community. This chapter is to develop my project based on psychomotor with 

the purpose of improving the academic performance of a student. The last chapter 

refers to my expectations about the future. 

 

KEYS-WORDS: REPORT; PROFESSIONAL TRAINEESHIP; PSYCHOMOTOR; 

PHYSICAL EDUCATION; TEACHING / LEARNING 
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1. Introdução 

 

A necessidade da elaboração deste documento, surge como parte 

integrante das tarefas a realizar da Unidade Curricular de Estágio Profissional, 

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

Secundário, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

O Estágio Profissional (EP) entende-se como um projeto de formação do 

estudante, que reúne a integração do conhecimento proposicional e prático 

necessário ao professor, numa interpretação atual da relação teoria-prática, 

contextualizando o conhecimento no espaço escolar. O projeto de formação 

tem como objetivo a formação do professor profissional, promotor de um ensino 

de qualidade. Um professor reflexivo que analisa, reflete e sabe justificar o que 

faz em consonância com os critérios do profissionalismo docente e o conjunto 

das funções didatas entre as quais sobressaem funções letivas, de 

organização e gestão, investigativas e de cooperação. 

O estágio corresponde à etapa final da nossa formação inicial, 

experiência que devemos aproveitar o mais possível. Apesar dos quatro anos 

de formação e aprendizagem iniciais, penso que este seja o derradeiro ano do 

nosso processo de formação. Isto porque é este o ano em que vamos pôr em 

prática os conhecimentos adquiridos em anos anteriores e é a praticar que 

aprendemos e nos aperfeiçoamos. Nunca seremos o “Professor Perfeito” pois o 

nosso percurso irá ser sempre uma constante aprendizagem. O primeiro ano 

do mestrado serviu como uma introdução, como um esboço de delicadas cores 

de como seria o nosso estágio profissional. Facultou-nos um bom suporte de 

“sobrevivência”, com o ensino de várias modalidades e principalmente através 

do contacto com turmas distintas que, propositadamente ou não, mostram-

nos a necessidade de nos adaptarmos de acordo com as pessoas/alunos que 

estão à nossa frente.  

Ao longo do mestrado, fui-me apercebendo de uma característica 

peculiar da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, que é a primazia 

da reflexão, do sermos professores reflexivos. Em qualquer trabalho realizado, 

era imperativo e obrigatório realizar uma reflexão sobre esse acontecimento. 
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Lembro-me de, na altura, contestar  todo este processo. Hoje percebo o seu 

sentido e compreendo na plenitude a importância de sermos reflexivos em toda 

a nossa prática.  

Durante o mestrado foi notório o sacrifício de todos os professores em 

proporcionar-nos todas as armas possíveis para quando entrássemos nesta 

nova etapa de vida. Hoje, e sem querer tirar mérito ao seu esforço, confesso 

que nada nos prepara para o embate inicial, pois nada nos prepara para o 

“bom desconforto” de sermos chamados por “Professora”, quando essas vozes 

não correspondem somente aos alunos mas a todos os intervenientes na 

comunidade educativa.  

Passado o primeiro ano de mestrado, chegou, no início do 

ano, finalmente, o momento esperado, ser professora estagiária. Ao olhar para 

trás, desde os meus dias de menininha e ao perceber que criei um objetivo de 

vida e que estava a um passo de o completar, fez-me encarar a minha 

colocação na Escola Pêro Vaz de Caminha, no Porto, como um dos maiores 

feitos da minha, ainda curta, vida. Foi o viver de um sonho, tantas vezes 

sonhado. 

Neste documento irei apresentar todas as minhas expectativas e 

dificuldades vividas na escola e quais as formas que encontrei para as 

ultrapassar. Focarei uns temas mais do que outros consoante a enfase que 

tiveram ao longo do estágio. 

Apesar de me encontrar ainda numa etapa inicial deste complexo e 

longo percurso, já me sinto capaz de saber o que é ser professora ou qual o 

verdadeiro papel da professora na escola e na sociedade. Imaginando e 

idealizando, todos os dias, como será a vida de uma professora, assim como a 

minha vida futura como professora de Educação Física. 
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2. Enquadramento Biográfico 
 
2.1. O meu percurso 

 
“Eles não sabem, nem sonham, que o sonho comanda a vida,  

que sempre que um homem sonha o mundo pula e avança  

como bola colorida entre as mãos de uma criança.” 

(António Gedeão, 1956) 

 

Eu, Rita Covas Lima Mautempo, nasci a 19 de Dezembro de 1990, tenho 

22 anos e sou do Porto. Todo o meu percurso escolar foi realizado na minha 

cidade de origem. Antes de iniciar os estudos frequentei um infantário, “O 

Popas”, desde os 9 meses. Ter ido tão cedo para o infantário, assim como para 

a escola, tornando-me numa criança ativa e predisposta a qualquer desafio, 

refletiu-se muito nos dias de hoje na escola como estudante estagiária e no 

meu dia-a-dia, pois quando planeava todo um processo, o qual não podia ser 

transferido para a prática, facilmente reagia e adaptava-me às diversas 

situações. Sinto que me tornei uma pessoa desembaraçada e muito autónoma. 

Com cinco anos de idade, entrei para a escola primária no Externato das 

Escravas do Sagrado Coração de Jesus, no sétimo ano de escolaridade mudei-

me para a Escola Secundária Aurélia de Sousa e por fim concluí o 12º ano do 

ensino secundário no Colégio D. Duarte. A minha passagem pela Escola 

Secundária Aurélia foi bastante benéfica, na medida em que muitos dos 

problemas vividos na minha escola atual, como professora, são, nada mais, 

nada menos, do que um “remember” da minha juventude e adolescência 

enquanto aluna. 

Em relação ao meu percurso académico, iniciei e terminei a licenciatura 

na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Quando me candidatei, 

esta foi a minha primeira e única opção, uma vez que entrar nesta instituição 

sempre foi o meu principal objetivo. No segundo semestre do terceiro ano, 

realizei um intercâmbio no Brasil, no qual surgiu a oportunidade de integrar a 

equipa de andebol da faculdade, que no final se sagrou campeã. Foi uma 

experiência inesquecível, que me motivou ainda mais para esta modalidade, 
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que até então já era uma das minhas preferidas. Relativamente ao tipo e nível 

de ensino com que me deparei no brasil, pude concluir que as exigências, os 

métodos e os conteúdos são diferentes do que eu estava familiarizada com a 

FADEUP. Com a entrada na escola Pêro Vaz de Caminha, fui-me apercebendo 

que mesmo em Portugal, o método de ensino varia de escola para escola e de 

cidade para cidade. É imprescindível que cada professor tenha a sua 

metodologia, a qual é necessário adaptar a cada turma e mesmo até a cada 

aluno. Eu tive de mudar completamente a minha estratégia quando conheci a 

minha turma.  

Relativamente ao Mestrado, o qual ainda frequento, terminei o primeiro 

ano sem nenhuma cadeira em atraso e ao longo deste ano letivo estive 

mergulhada numa outra grande experiência que foi o EP, na Escola Pêro Vaz 

de Caminha. Seguir o curso de Ciências do Desporto nem sempre foi a minha 

opção, este interesse começou a delinear-se no meu 10º ano devido à 

influência de uma professora que tive, até então o meu sonho sempre foi ser 

farmacêutica, seguindo os passos da minha mãe. 

Aquando da minha entrada para a primeira classe, iniciei também o meu 

percurso como bailarina clássica, sendo que também praticava outras vertentes 

da dança. Esta experiência foi uma base indispensável para a lecionação das 

aulas de dança. Na escola, a modalidade de ginástica foi uma das modalidades 

que mais me motivou, devido ao meu histórico enquanto bailarina clássica. 

Sem dúvida que este passado foi a base da minha performance ao longo das 

aulas de ginástica e que me ajudou e muito a atingir os meus objetivos. Aos 

quinze anos interrompi a minha prática desportiva até ao momento de entrada 

na faculdade. Durante este tempo frequentei ginásios realizando musculação, 

aulas de “body combat” e “body attack”. Em 2010, fiz parte da equipa de futebol 

feminino do Salgueiros ’08 e em 2012 da equipa de andebol feminino da 

FADEUP. Estar integrada na equipa de futebol foi, sem dúvida, um 

complemento às aulas de estudos práticos desta modalidade, auxiliando-me na 

conquista da minha classificação final.  
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Neste momento, dou por terminada a última etapa da minha formação 

como professora, as expectativas são as melhores e espero estar à altura do 

desafio. O facto de ter estagiado num ginásio no meu último ano da licenciatura 

ajudou-me na relação com crianças e jovens visto que estava a auxiliar na 

lecionação de aulas de natação. Com certeza que foi uma mais-valia para a 

postura que adotei nas primeiras aulas. Apesar do “nervoso miudinho”, normal 

de quando se faz algo novo, sentia-me à vontade perante os meus alunos 

permitindo o primeiro contacto com estes de forma segura e satisfatória. Desde 

o 10ºano de escolaridade que desejei e lutei para entrar na Faculdade de 

Desporto, pois este era o meu primeiro e grande objetivo, sem pensar no que 

se seguiria depois. A entrada na Faculdade fez-me ver o mundo de uma forma 

completamente diferente, pois tanto a responsabilidade como a liberdade 

aumentara. Desta forma, fui obrigada a crescer e a conjugar a responsabilidade 

com a liberdade e com todo o novo mundo que presenciava. Conheci gente 

fantástica, aprendi e cresci fomentando em mim um querer enorme de ser 

professora de educação física (EF). Assim, posso dizer que durante os três 

primeiros anos nasceu o meu segundo objetivo, ser professora de EF. 

Se neste momento estou a redigir o meu Relatório de Estágio, é 

consequência de ter conseguido realizar o meu segundo grande objetivo. Ser 

estudante estagiária (EE), mas acima de tudo ser Professora. Ouvir os alunos a 

chamarem-me “Professora” motiva-me e faz-me acreditar que este é o meu 

caminho, o meu grande sonho, a minha paixão. É isto que sou e quero ser para 

o resto da vida. Hoje, quando já se passaram cerca de doze meses desde a 

primeira aula, estou mais ciente do que é ser professora e sinto-me cada vez 

mais preparada para as vicissitudes desta profissão. Já não sinto aquele 

nervosinho antes de lecionar a aula mas continuo a recriar uma infinidade de 

situações que possam acontecer ao longo da aula. 

Embora saiba que existiram aulas com mais ou menos sucesso, dias em 

que não consegui captar a atenção e motivação dos alunos, momentos em que 

não estiveram dispostos a estar empenhados na tarefa, sei que tive a 

humildade para perceber que isso fazia parte de todo o processo de aprender a 

ser professora e isso não me roubou o entusiasmo desta profissão. 
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Quando se pergunta se ainda vale a pena ser professor, pois longe vão 

os tempos em que os professores “brilhavam” e em que a escola era 

considerada uma “fonte sagrada” e quando parece haver uma descrença por 

parte dos professores sobre o seu futuro, sinto ser a minha vez de “entrar em 

campo” e lutar para o reaparecimento de uma profissão que outrora teve um 

grande reconhecimento social.   

 

2.2. Expectativas em Relação ao Estágio 

“Tornar-se professor constitui um processo complexo, dinâmico e evolutivo que 

compreende um conjunto variado de aprendizagens e de experiências ao longo de 

diferentes etapas formativas. Não se trata de um ato mecânico de aplicação de 

destrezas e habilidades pedagógicas, mas envolve um processo de transformação e 

(re) construção permanente de estruturas complexas, resultante de um leque 

diversificado de variáveis.” 

(Pacheco & Flores, 1999) 

 

O ponto 2.1 serviu para apresentar e descrever qual o meu percurso até 

à etapa por que todos ansiamos desde o início da frequência do curso de 

Desporto: o Estágio Profissional. 

Todos os estudantes que iniciam o seu EP, são invadidos por uma 

quantidade imensa de expectativas, dúvidas e convicções que ao longo do 

percurso se vão mudando, acentuando ou simplesmente diluindo.  

É o EP que coloca à prova todo o conhecimento adquirido durante a 

nossa formação académica, assim sendo, este é o momento de pôr em prática 

o que Delors (1996) define como os quatro pilares da educação: aprender a 

conhecer que pressupõe adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a 

fazer, para agir sobre o meio envolvente – possibilidades que se têm face ao 

contexto; aprender a viver juntos, participando e cooperando com os outros em 

todas as atividades humanas – a ausência desta vertente pode causar 

problemas sociais, deve-se primar então, pela integração, tolerância e 

socialização; aprender a ser: via integradora das três anteriores. 
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As expectativas em relação ao estágio começaram a delinear-se 

aquando da minha candidatura às possíveis escolas para a realização do 

mesmo. Pensei várias vezes em que escola iria ficar colocada, quais os 

colegas que me acompanhariam neste percurso e como se desenrolaria este 

ano letivo tão cheio de novas vivências e emoções, um mundo completamente 

novo para mim. 

O meu principal “medo” refletiu-se na importância que atribuo ao núcleo 

de estágio (NE), que tipo de colegas iria encontrar e qual o nosso 

relacionamento, foram incógnitas para as quais procurava respostas. Depois, 

inevitavelmente, pensei e questionei-me muitas vezes sobre quem seria o (a) 

professor(a) cooperante, como iria ser o nosso entendimento, se ia gostar de 

mim ou não. Assim como não consegui deixar de imaginar qual a turma que me 

iria ser atribuída, os alunos que a iriam constituir e como seria a minha relação 

com eles. Mas uma certeza tinha, a primeira aula iria ser o meu cartão-de-visita 

para o resto do ano letivo. Tinha de ir confiante e mostrar que aquilo era o que 

eu queria e que era precisamente ali onde desejava estar.  

Quando se iniciou o mês de setembro já só pensava no meu estágio. As 

expectativas eram elevadíssimas. Sabia que não estava preparada a cem por 

cento mas que o estágio me iria dar ferramentas e ajudar a desenvolver 

conhecimentos para o meu futuro e, esta sim, era a minha última etapa de 

formação enquanto aspirante a professora de EF. Todos os meus esforços 

foram com o objetivo de chegar aqui, a este patamar tão esperado e sonhado 

tantas vezes. Deste modo, encarei o EP segundo a perspetiva de Matos (2012, 

p. 3) de como uma “ (…) integração nos exercícios da vida profissional de 

forma progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo as 

competências profissionais que promovam nos futuros docentes um 

desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências 

da profissão” . 

Ao longo de todo o mestrado foi evidente o sacrifício de todos os 

professores em dar-nos todas as ferramentas possíveis para quando 

ingressássemos nesta etapa das nossas vidas enquanto estudantes do 

mestrado de ensino. Hoje, e sem querer tirar mérito aos professores pelo seu 
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esforço, confesso que nada foi suficiente para me preparar para o choque 

inicial, pois nada nos prepara para o “bom desconforto” de ser chamada por 

“Professora”, quando essas vozes não correspondem somente aos alunos mas 

a todos os membros da comunidade educativa. O autor Bento (2008) afirma 

que nos dias de hoje é necessária uma coragem acrescida e uma lucidez ética 

bastante mais apurada para se ser professor. 

Na escola da realização do EP fiquei responsável por uma turma do 

sétimo ano de escolaridade do terceiro ciclo do ensino básico, composta por 

vinte e nove alunos. Uma turma absolutamente complexa na sua composição: 

eram alunos que possuíam características muito distintas, nenhum igual a 

nenhum, todos muito diferentes mas quase todos com os mesmos problemas. 

Os meus pensamentos antes da primeira aula, eram “Será que os 

alunos vão gostar de mim?”, “Será que vou ser capaz?”, “Adquiri os 

conhecimentos e competências necessários para enfrentar a realidade que me 

espera?”, “Preparei-me corretamente para esta tarefa?”, todo um nervosismo 

me invadia o coração, sentia as mãos suadas e a garganta a querer fechar-se.  

Apesar de todos os medos e angústias normais de quando se inicia uma 

nova fase das nossas vidas, as expectativas eram grandes e positivas. A 

primeira de todas e a mais importante era a de me tornar uma professora 

competente. Apesar de parecer algo rigoroso, no fundo era o objetivo pelo qual 

tinha batalhado e estudado. 

O nervosismo e o medo de falhar não desaparecem, mas vão 

diminuindo ao longo da primeira chamada e da pequena conversa que se vai 

tendo com os alunos. Aos poucos o nervoso torna-se em ansiedade e o medo 

em vontade de sermos bons naquilo que fazemos e acima de tudo, aproveitar 

ao máximo aquilo pelo que lutei: ser professora de EF. 

Na minha perspetiva, ser uma professora competente incluía ter uma 

visão holística do professor, ou seja, imaginá-lo como um todo, realizando uma 

avaliação a nível pessoal, relacional e teórico. 

Uma ideia que sempre tive, foi a de que um professor deverá, antes de 

mais, ter um conhecimento didático, isto é, do saber ensinar. Além disso, saber 

interligar os saberes profissionais com os saberes da vida, na medida em que a 
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escola é sem dúvida um ponto-chave no processo de socialização dos alunos. 

Não há local melhor do que a escola, para a transmissão de valores e 

princípios ao mesmo tempo que se leciona uma aula.  

Já tinha uma ideia do que seria a escola mas sem dúvida alguma de 

que, o que eu imaginei estava longe da realidade vivida. Muitos dos alunos 

desta escola não têm vontade de estudar e por vezes não tem condições para 

o fazer. Tal como diz Bento (2008, p. 25) “hoje é muito mais difícil, do que no 

passado, ser pai e professor; e do mesmo modo a família e a escola 

desenvolvem a sua ação num ambiente deveras adverso e agressivo. A tarefa 

de educar tornou-se demasiado pesada.” 

Quero e espero, contribuir para a construção do saber destes jovens, 

ensinando-lhes aquilo que sei e incutindo-lhes alguns dos meus valores, 

enaltecendo o que eles têm de bom. Ainda mais, visto que a escola em que 

fiquei colocada é considerada uma escola TEIP (Território Educativo 

Intervenção Prioritária). Esta é uma escola em que o insucesso, o absentismo, 

a indisciplina e a débil ligação escola-pais/EE estão na base dos problemas da 

escola. Assim sendo, é objetivo do projeto TEIP, como meu, enquanto 

profissional de EF, aumentar a visibilidade dos processos de escolarização, 

mobilizar vontades e recursos para promover uma ação educativa cada vez 

mais consensual e promover a integração dos alunos, professores e 

funcionários de forma a contribuir para o sucesso educativo. 

 Outra grande expectativa era saber se seria capaz de compreender e 

lidar com um grupo de jovens. Apesar de já o ter feito no passado, foi num 

contexto diferente. Estes jovens (do sétimo ano de escolaridade) estão numa 

idade em que é frequente que haja uma “crise de valores”, ainda mais no meio 

onde estão inseridos (Bairro de S.Tomé) e eu questionava-me se teria 

capacidade de refletir sobre as experiências de vida, quer profissionais, quer 

pessoais e se estava o suficientemente preparada para me adaptar às 

situações do dia-a-dia.  

O pensamento incidia num objetivo: ser respeitada de início e manter 

esse respeito. Criar um bom clima de aula para que num ambiente de riqueza 

em termos de ensino-aprendizagem também existisse entusiasmo pelo saber. 
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Além de todas as expectativas referidas anteriormente, também tinha a 

pretensão de conhecer, de forma pormenorizada, como está organizado o 

sistema educativo, para que desta forma pudesse ter uma intervenção mais 

correta no sistema e que esta fosse organizada e assertiva. 

Para finalizar, cito o primeiro parágrafo da minha primeira reflexão de 

aula, não para confirmar as palavras anteriores, mas por agrado de as ler e 

saber que o sonho contínua intacto. 

“Hoje tive o primeiro contacto com a turma à qual vou lecionar. Inicialmente 

estava um pouco nervosa, esperava que os alunos fossem muito irrequietos e que não 

tivessem um comportamento adequado, mas com o desenrolar da aula percebi que a 

ideia que tinha da turma era exagerada.” 

1ª Aula com a turma,18.09.2012 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Enquadramento da Prática Profissional 
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3. Enquadramento da Prática Profissional 

 

 

3.1. Entendimento do Estágio Profissional 

O EP, de acordo com Matos (2012, p. 3), “ visa a integração no exercício 

da vida profissional de forma progressiva e orientada, através da prática de 

ensino supervisionada em contexto real, desenvolvendo as competências 

profissionais que promovam nos futuros docentes um desempenho crítico e 

reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências da profissão”. 

O EP, na minha opinião, é sem dúvida o momento da grande verdade 

em que somos (estagiários) postos à prova. É nesta etapa que temos a 

oportunidade de pôr em prática tudo aquilo que aprendemos e adquirimos, não 

só ao longo do percurso académico mas também ao longo da vida. É sem 

dúvida o cruzamento entre a teoria e a prática. Não só teremos a oportunidade 

de ensinar os nossos alunos, como também nós mesmos iremos aprender, e 

muito, ao longo deste ano letivo. O facto de estarmos em contacto com a 

realidade da escola e com professores experientes irá fazer com que 

percebamos realmente quais os elementos que perfazem a atividade do 

professor. 

Na perspetiva de Jones e Straker (cit. por Batista & Queirós, 2013), as 

aprendizagens são adquiridas de forma mais eficaz pelos estagiários quando 

estes estão inseridos num ambiente profissional e auxiliados por profissionais 

experientes. Do meu ponto de vista, o EP é o ultimo momento de 

aprendizagem do Mestrado de Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico 

e Secundário (MEEFEBS). No segundo semestre do primeiro ano de mestrado 

tivemos a oportunidade de lecionar algumas modalidades incluídas nos 

diferentes anos de ensino. Foi uma experiência incrível e que sem dúvida nos 

deu uma breve ideia do que seria este ano de estágio, contudo não nos 

preparou para as adversidades que iríamos encarar. 

Recordo as minhas primeiras aulas e com a certeza de que aquilo que 

imaginei estava longe da realidade vivenciada este ano, na medida em que a 

comunidade escolar varia de escola para escola e até mesmo dentro da 
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mesma turma. Nunca se está preparado para uma nova aventura, numa “nova” 

escola, com uma turma que não conhecemos. Lidamos com alunos muito 

diferentes entre si, que escondem uma realidade e uma vida que muitas vezes 

nós não imaginamos e que nos leva, por vezes, a fazer juízos de valor errados. 

Sei que nunca vamos estar totalmente preparados para uma nova realidade, 

mas é óbvio que com o tempo e prática tudo se torna mais fácil. Admito que o 

ambiente da escola, os alunos e as suas histórias estavam longe daquilo que 

tinha imaginado. 

 

3.2. Enquadramento Legal 

O EP está inserido no segundo ano do MEEFEBS e incorpora duas 

componentes. A primeira é a prática do ensino realizada numa escola e 

supervisionada pelo Professor Cooperante (PC) e a segunda é o relatório de 

estágio, conduzido pelo Orientador de Estágio (OE). 

O EP, em termos legais, rege-se pelos princípios presentes na 

legislação constante do Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de Março e o Decreto-lei 

nº 43/2007 de 22 de Fevereiro, que tem como premissas a obtenção de 

habilitação profissional para a docência e para o grau de Mestre. 

Ao longo do EP pudemos guiar-nos por um conjunto de documentos 

fornecidos pela faculdade, entre eles as normas orientadoras do estágio. Estas 

operacionalizam o Regulamento do EP, para o ano letivo 2012/2013, 

contemplando as quatro áreas de desempenho previstas no Regulamento de 

Estágio Profissional, estando as áreas 2 e 3 associadas numa só: 

Área 1 – “Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem” 

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

Área 4 – “Desenvolvimento Profissional” 

Em cada uma das áreas acima descritas estão considerados os 

subsequentes aspetos: âmbito, objetivo geral, competências gerais a 

desenvolver e tarefas gerais a realizar. 

3.3. Enquadramento Institucional – Caracterização da prática 

profissional 
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3.3.1. A escola vista nos dias de hoje 

Atualmente as crianças não veem a escola como algo imprescindível às 

suas vidas, o que torna a educação uma tarefa ainda mais difícil. 

Do ponto de vista de Delors (1996), com a evolução das tecnologias e 

consequente difusão da informação, as crianças chegam à escola com uma 

bagagem de informação que difere, e muito, daquilo que a escola pretende 

ensinar. Os alunos dos dias de hoje passam menos tempo na escola e mais 

tempo diante da televisão, pois a seu ver, o que é transmitido pelos meios de 

comunicação não lhes exige esforço algum, ao contrário do que lhes é exigido 

na escola para alcançarem o sucesso. Deste modo, a tarefa dos professores 

de hoje, tal como tem vindo a ser na ultima década, é fazer da escola um local 

atrativo para os alunos e ajudá-los a uma melhor compreensão da sociedade e 

da informação.  

Nas palavras de Delors (1996, p. 133), “ (…) os alunos eram geralmente 

obrigados a aceitar o que a escola lhes oferecia, quer se tratasse da língua a 

estudar ou do conteúdo e organização do ensino. Hoje em dia, é cada vez mais 

importante para as pessoas terem uma palavra a dizer nas decisões relativas à 

organização escolar.” 

Na minha opinião, muitos dos problemas que se verificam hoje nas 

escolas são os mesmos que se verificavam no tempo dos nossos pais ou 

mesmo avós. Por exemplo, eu revejo alguns dos comportamentos dos alunos 

da Pêro Vaz de Caminha com os de alunos que frequentavam a minha escola 

quando era aluna. A única diferença, é que antigamente os encarregados de 

educação acreditavam nos professores e a palavra deles era acreditada, 

repreendendo os seus filhos. Hoje em dia, alguns pais dos alunos são muitas 

vezes piores dos que os filhos porque têm os mesmos comportamentos, só que 

os alunos são crianças e esses comportamentos são próprios da idade, por 

outro lado os pais são adultos e deveriam ter mais respeito por quem passa 

tanto tempo com os seus filhos e partilha com eles o papel de educando. 

A escola é uma instituição intrincada, pois pode ser “olhada” de diversas 

maneiras, contudo sempre segundo um olhar que deve e mantém uma postura 
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democrática e de equidade para todos. É a instituição mais complexa que pode 

existir, pois têm de coexistir centenas de pessoas, de identidades diferentes, 

com pensamentos e culturas distintas, mas que são todos incentivados a seguir 

o mesmo percurso e destino, alcançar o sucesso escolar. 

De acordo com Simões (2008), a maioria dos autores concorda, uns 

mais que outros, que existe um desfasamento da Escola em relação às novas 

realidades sociais. É extremamente necessário que a Escola se adapte para 

dar resposta às novas necessidades e problemas que a sociedade enfrenta. É 

que cada vez mais, os problemas da sociedade envolvente são levados para 

dentro da escola, como a pobreza, a fome, a violência e a droga que até há uns 

tempos ficavam antes do portão de entrada da escola visto que a escola não 

era obrigatória (Delors, 1996). 

Mas apesar de todos estes obstáculos que têm vindo a ser impostos aos 

professores, não podemos desistir de ensinar e educar os nossos alunos, pois 

tal como diz Canário (2005, p. 62) “ (…) a escola é uma instituição que, a partir 

de valores estáveis e intrínsecos, funciona como uma fabrica de cidadãos, 

desempenhando um papel central na integração social.” 

A escola é o local ideal para a transmissão de valores e distinção entre o 

correto e errado, visto ser o lugar onde os alunos passam maioritariamente o 

seu tempo. Para além disso, a escola tem também um papel importante na 

elucidação da importância do desporto na vida dos alunos. Tal como diz Bento 

(2002, p. 13)  “ (…) o desporto é imprescindível para que a escola possa ser a 

melhor festa da cidade e da vida.”. A EF tem um papel crucial na formação 

permanente dos seus alunos, na promoção de estilos de vida saudáveis e na 

educação incessante para os valores. O desporto é sem dúvida um ótimo meio 

de transmissão de valores, no que diz respeito à socialização e reprodução 

cultural, na medida em que promove o trabalho em equipa, a cooperação, o 

respeito pelo outro, a autonomia, a superação, entre outros. (Bento et al., 

1999).  

Como diz Rosado (2009, p. 17) “ (…) o que pode ser aprendido pode ser 

ensinado, no que se refere à formação de valores e atitudes, tal evidencia não 

pode ser esquecida.” 
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3.4. Enquadramento Funcional 

Ao longo deste ano letivo estive dividida entre a faculdade e a escola. 

Continuei a ser aluna da faculdade, nas sessões que decorriam no auditório à 

segunda-feira e professora durante o resto da semana na escola. Na escola 

contei com três grupos de pessoas com quem aprendi muito, a turma, o núcleo 

de estágio (NE) e a restante comunidade escolar. 

O meu EP realizou-se na Escola EB 2/3 Pêro Vaz de Caminha, 

formando um núcleo de estágio com outros três professores estagiários: João 

Costa, Joana Guimarães e Sónia Pinheiro. Embora só conhecesse o João, 

rapidamente fui conhecendo os restantes membros do NE e foi-se criando um 

bom grupo de trabalho.  

A Escola Pêro Vaz de Caminha ergueu-se em 1970, sendo nessa altura 

a única Escola Preparatória do Porto sem instalações próprias. Ocupava 

inicialmente duas antigas casas particulares, situadas em locais diferentes: na 

Rua do Rosário, Nº 160 (sede da Escola e secção masculina) e na Rua Nossa 

Senhora de Fátima, Nº 107 (secção feminina), estendendo-se, no ano seguinte, 

a mais um prédio, na Rua Miguel Bombarda, Nº 212. Nestes três edifícios, sem 

condições "materiais", mas com uma enorme dedicação por parte de todos que 

nela trabalhavam, funcionou durante dezassete anos. 

Em 1987, a Escola Pêro Vaz de Caminha já C+S, mudou para as 

instalações onde se encontra hoje, na Rua da Telheira, (uma das transversais 

da rua do Amial), Amial. Edifício novo, constituído por quatro blocos, com 

melhores condições físicas, onde trabalham atualmente cerca de 90 

professores e estudam cerca de 750 alunos. O espaço exterior é constituído 

pelas seguintes zonas: recreio, campo de jogos e áreas ajardinadas. Desde 

Setembro de 2002, depois de 16 anos de espera, a escola possui finalmente 

um pavilhão gimnodesportivo. Atualmente, a Escola é designada como Escola 

E. B. 2,3 Pêro Vaz de Caminha. 

A Escola Básica 2º e 3º ciclo Pêro Vaz de Caminha localiza-se na rua da 

Telheira, na freguesia  de  Paranhos,  cidade  do Porto. À sua volta é visível 

uma grande quantidade de prédios de habitação. A Escola está inserida num 
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meio em que  predomina  o  sector  terciário (Comércio e Serviços).  Esta zona 

caracteriza-se pela predominância de habitação social, nomeadamente,  Bairro 

Novo de Paranhos,  Bairro da Agra,  Bairro  Novo  do  Amial,  Bairro de S. 

Tomé,  Bairro do Carriçal,  Bairro da Azenha, Bairro  do  Regado  e  Bairro  de  

Santa  Luzia.  Existem, nesta área, serviços de apoio e coletividades  que  

propiciam  aos habitantes  da  freguesia  inúmeras  atividades  para a 

ocupação de tempos livres. 

Destacando o grupo de EF, este é coordenado pela professora Maria 

Aurora Baptista, também coordenadora do Departamento de Expressões, e 

constituído por quatro Professores um do sexo masculino e os restantes do 

sexo feminino. 

Todo o grupo nos deu liberdade e condições perfeitas para a nossa 

integração e sucesso na escola, realçando com toda justiça a PC, no seu 

processo incansável de nos acompanhar, orientar e aconselhar. Dito de outra 

forma, realço a PC pela sua inexorável vontade de nos ver evoluir como 

pessoas e como professores. 

 

3.4.1. Infraestruturas/Recursos 

Tal como já foi referido, o grupo de EF é constituído por quatro 

professores e pelo NE da FADEUP. Em termos de instalações, a Escola 

apresenta-se, bem conservada, existindo, porém, setores que necessitam de 

remodelação para a prática de EF. 

Dado ao seu carácter único, os professores de EF possuem um gabinete 

próprio, próximo do seu espaço de trabalho e que é de utilização diária por 

parte de todos, pois é aqui que se escrevem os sumários, se realizam as 

reuniões e se preparam as atividades realizadas pelo grupo.  

A zona gimnodesportiva exterior compreende um campo de jogos e um 

pequeno edifício onde se alojam os antigos balneários, que neste momento se 

encontram desativados. Após recuperação de parte deste espaço, foi aí 

implementado o Gabinete de Apoio ao Aluno. O Pavilhão Gimnodesportivo foi 

construído em parceria com o Ministério da Educação e com a Câmara 
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Municipal do Porto. O Agrupamento de Escolas do Amial usufrui do espaço das 

8h30m às 18h30m nos dias úteis. Nos restantes horários e dias (fim de semana 

e feriados) o Pavilhão Gimnodesportivo é da responsabilidade da Porto Lazer 

(Câmara Municipal do Porto). Como se depreende, a gestão deste espaço é 

partilhada pelas duas entidades.  

Em relação às instalações desportivas interiores, a escola dispõe de um 

ginásio (onde se ministram de preferência aulas de Ginástica e Dança, mas 

também onde pode ser ensinada a modalidade de badminton), um pavilhão 

polidesportivo interior com galeria, instalações sanitárias na galeria, balneários 

femininos e masculinos para os alunos, gabinete dos docentes, balneários dos 

docentes, gabinete médico, instalações sanitárias para deficientes e 

arrecadações de materiais. 

No polidesportivo interior, é possível lecionar todas as modalidades, 

possuindo marcações dos campos de Voleibol, Andebol, Futsal e Basquetebol. 

No polidesportivo exterior é possível lecionar Atletismo, Basquetebol e Futebol. 

No entanto optei por usufruir deste espaço apenas para a realização do teste 

da milha (bateria de testes Fitnessgram) devido ao seu estado avançado de 

degradação. 

 

3.4.2. Contexto do Estágio Profissional 

Relativamente à escola onde realizei o meu EP, considero que esta seja 

uma escola inclusiva na medida em que aceita todas as crianças sem exceção. 

Tal como diz Cunha (2008, p. 8) “(…) a sociedade e o Estado passaram 

a exigir que esta escola para todos fosse também uma escola para cada um, 

isto é, (…) uma escola inclusiva (…) Uma escola que acolhesse grupos sociais 

(…), grupos étnicos (…), crianças com necessidades educativas especiais, 

crianças portadoras de doenças graves, que dantes não eram acolhidas nas 

escolas para todos.” Este parágrafo corrobora aquilo que disse anteriormente 

relativamente à Escola Pêro Vaz de Caminha, ser uma escola de todos e para 

todos. 
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Como mencionei anteriormente, a escola localiza-se no “meio” de alguns 

bairros e acolhe para além das crianças de todos os grupos sociais e étnicos, 

crianças com necessidades educativas especiais (NEE). Inicialmente foi difícil 

integrar-me e conseguir chegar aos alunos mas com o esforço e dedicação 

alcancei o meu objetivo: ensinar aos meus alunos e mantê-los motivados para 

a prática da EF. Penso que o facto de ser mais próxima das idades deles e ter 

vivido em tempos que mais se aproximam ao que é vivido nos dias de hoje me 

ajudou a chegar até eles e percebê-los melhor.  

 

“Por ser nova entende-nos melhor.” Renato1 

(questionário realizado aos alunos, no final do terceiro período). 

 

Não posso deixar de mencionar o bom clima que se fez sentir quer no 

gabinete de EF, quer na sala dos professores. Sem dúvida que a relação com 

os professores da escola é um aspeto decisivo para a integração do EE na 

mesma. Desta forma, uma das minhas preocupações iniciais foi tornar, o mais 

agradável possível, o meu relacionamento com a maioria dos docentes. 

Procurei frequentar regularmente a sala dos professores, e o ambiente 

saudável vivido foi importante na minha integração como EE, na medida em 

que todos os docentes foram incansáveis para comigo, sempre atentos às 

minhas necessidades e dispostos a ajudar e a aconselhar.  

Como é natural, estabeleci mais rapidamente uma relação com os 

professores do grupo disciplinar de EF, pois são aqueles que estão mais 

próximos e que partilham interesses semelhantes. Estes mostraram-se sempre 

disponíveis e tiveram perfeita consciência das necessidades e dificuldades que 

o NE poderia sentir. Mostraram-se muito interessados pelo nosso trabalho, 

perguntando constantemente se necessitávamos do seu apoio. Nunca se 

opuseram quanto a material ou espaços de aula, trocando sempre que lhes foi 

solicitado. 

Não posso deixar de mencionar uma professora em particular, a 

professora Luísa2 de EF. A Luísa foi sem dúvida uma ajuda imprescindível na 

                                                           
1
 Nome fictício. 
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minha passagem pela Pêro Vaz de Caminha. Esteve sempre pronta a ajudar-

me em tudo o que precisei. Participar no Deporto Escolar (Dança) com ela foi 

uma experiência que jamais esquecerei e que me fez crescer enquanto 

professora e pessoa. Partilhou comigo todo o seu conhecimento e contribuiu de 

uma forma especial e particular para a minha evolução e no que alcancei no 

final do ano.´ 

O ambiente desta instituição é bastante agradável apesar de ser uma 

escola inserida no projeto TEIP3.  

Os TEIP, criados em 1996 pelo Ministério da Educação, têm como 

objetivo o combate aos problemas de exclusão social e escolar. Estes 

pressupõem uma intervenção que ultrapasse a dimensão escolar e que possa 

solucionar as questões de desigualdade social. Os atores locais e o 

estabelecimento de parcerias é valorizado com a finalidade de criação de 

condições de igualdade de oportunidades. Os projetos TEIP são vistos como 

“instrumentos” para o combate do abandono e insucesso escolar em áreas 

geográficas consideradas problemáticas, dada a convergência de populações 

socialmente excluídas. 

Criei uma ótima relação, tanto com os alunos como com a restante 

comunidade escolar. Hoje penso que apesar de esta não ter sido a minha 

primeira escolha, foi a melhor opção que me podia ter tocado. Apesar de toda 

esta realidade ter sido nova para mim, é interessante perceber que também os 

professores que já são da casa há muitos anos, sentem pertencer a uma nova 

realidade. 

 

3.4.3. Núcleo 

No que diz respeito ao grupo de EF, este é constituído por 8 

professores, sendo que 2 são do sexo masculino e os restantes femininos, 

sendo coordenado pela professora Ana4 Baptista. 

Ainda dentro deste grupo, existe o núcleo de estágio de educação física, 

formado por mim, pelo João Costa, pela Sónia Pinheiro e pela Joana 
                                                                                                                                                                          
2
 Nome fictício. 

3
 Território Educativo de Intervenção Prioritária. 

4
 Nome fictício. 
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Guimarães, orientados pela PC Helena Abrunhosa. Confesso que inicialmente 

estava com algum receio de como seria o trabalho com o núcleo, visto não ter 

qualquer tipo de ligação anterior com os elementos constituintes. Mas com o 

desenrolar do ano, revelamo-nos todos muito cooperantes uns com os outros e 

tornamo-nos um grupo coeso.  

O grupo de EF desde o início foi bastante acolhedor e mostraram a 

maior disponibilidade para nos ajudar no que fosse necessário.  

“Surpreendi-me pela positiva e estou satisfeita com o núcleo de estágio em que 

estou inserida, assim como toda a comunidade escolar. A professora Ana5, a 

professora Luisa6 e o professor Jorge7 estão a ser impecáveis com todos e fazem-nos 

sentir muito bem e integrados. Assim como a professora Helena que passa a maior 

parte do tempo connosco e nos ajuda a ser melhores.”  

Reflexão da Reunião de Estágio do dia 22.11.2012 

 

3.4.4. Papel do Professor Cooperante e do Orientador de Estágio 

Nas palavras de Alarcão & Tavares (2003, p. 18) supervisão é um 

“processo em que um professor, em princípio mais experiente e mais 

informado, orienta um outro professor ou candidato a professor no seu 

desenvolvimento humano e profissional.” 

O EP conta com uma parte prática de ensino supervisionada pelo 

professor da escola cooperante com protocolo com a FADEUP e por um 

professor da instituição de ensino superior. O professor da escola, professor da 

turma que nos foi atribuída (Professor Cooperante) e o professor da Faculdade 

(Orientador de Estágio) irão ser o nosso porto seguro sempre nos sintamos a 

afastar da terra. 

Tanto o PC como o OE têm uma função imprescindível no bom 

desenvolvimento do nosso EP. Sempre que eventuais dúvidas surjam, 

podemos contar com o apoio destes dois professores experientes. Nas 

palavras de Rodrigues (2013, p. 93) o “Orientador de Estágio é um termo, a 

que todos os que de qualquer forma estão ligados ao ensino, reagirão com 

                                                           
5
 Nome fictício. 

6
 Nome fictício. 

7
 Nome fictício. 
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familiaridade e entenderão como a identificação de alguém que terá à sua 

responsabilidade o acompanhamento, orientação e avaliação do processo de 

estágio pedagógico dos que, terminando a sua formação académica, querem 

ingressar na carreira docente.”  

O PC é sem dúvida, um elemento fundamental no decorrer do EP, na 

medida em que é um guia e um formador para o EE.  

Tal como diz Albuquerque et al. (2005, p. 13) “ Aprender a ensinar não é 

fácil”. O PC tem um papel crucial ao longo do nosso estágio. É ele que nos 

introduz à turma, que nos acompanha na nossa aventura de ser professor e 

acima de tudo nos auxilia a nos tornarmos melhores pessoas e profissionais. 

Nós, enquanto estagiários, temos como objetivo ser um apoio e um facilitador 

do processo de desenvolvimento pessoal, autónomo e de aprendizagem dos 

nossos alunos e para nos ajudar nesta missão contamos com o PC. É com ele 

que vamos fazer as nossas reflexões das aulas, o que estamos a fazer bem e 

mal e como melhorar e evoluir. Não podemos esquecer, que este professor de 

quem falamos, é uma pessoa experiente e com prática e que de certeza que já 

passou por inúmeras situações que nós iremos enfrentar. Na minha opinião e 

na de Albuquerque et al. (2005), deve ser uma pessoa justa, inspiradora de 

confiança, honesta, compreensiva, exigente, disponível, competente e amiga. 

Paralelamente, a orientação sob um ponto de vista mais teórico, mas 

igualmente fundamental, foi a do professor orientador da Faculdade, o Mestre 

José Guilherme, uma vez que permitiu que tudo se desenvolvesse com 

normalidade, e referindo aspetos de melhoria essenciais para a nossa 

formação profissional e enquanto pessoas. 

 

3.4.5. A turma 

A turma é um conjunto de alunos, da qual, cada um se sente parte 

integrante. É marcada pelas características dos alunos, que ocupam posições 

e desempenham papéis em função das diferenças reunidas. Uma turma 

normalmente é constituída por alunos que foram agrupados mais ou menos de 

forma “obrigatória”. São orientados por agentes especializados, neste caso, os 
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professores e seguem etapas encadeadas que se integram numa estrutura 

mais ampla. 

É através da turma que percebemos se o nosso trabalho enquanto 

professores está a ter sucesso ou não. Sem turma não há ensino, são os 

alunos o nosso meio de trabalho e é para eles que tentamos alcançar sempre 

mais e melhor. 

Na primeira reunião com a Professora Helena procedemos à escolha 

das turmas para lecionar. Lembro-me que escolhi, o sétimo ano H8, por ser 

uma turma grande e constituída por alguns alunos problemáticos. 

 

“A turma com que fiquei foi o 7ºH. Escolhi esta turma, não só pelo horário mas 

também por ser uma turma grande e com alguns alunos problemáticos. Penso que irá 

ser um grande desafio.”  

Reflexão da reunião de estágio com a PC do dia 05-09-2012 

 

A turma H do 7º ano de escolaridade ajudou-me a evoluir e a aprender a 

ser professora. Esta era constituída por vinte e oito alunos, contudo este 

número aumentou a partir de novembro com a chegada de um aluno natural de 

Florianópolis, Brasil. Confesso que quando soube do novo aluno, achei 

gracioso e curioso, pois como já referi anteriormente tive a oportunidade de 

integrar o projeto de mobilidade em Florianópolis. A turma ficou então 

composta por dezasseis elementos do sexo feminino (55%) e por treze 

elementos do sexo masculino (45%). 

Os alunos apresentavam idades entre os onze e doze anos e 

manifestavam comportamentos típicos da idade – irrequietos, 

desconcentrados, com alguns episódios de mau comportamento e muito 

faladores – interferindo negativamente no processo de ensino-aprendizagem. 

Dentro da turma existiam sete exceções de idades, alunos já com retenções: 

quatro alunos tinham treze anos, dois alunos catorze anos e um aluno quinze 

anos.  

                                                           
8
 Turma fictícia. 
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Embora já vá longe a minha passagem por este contexto escolar, é 

curioso perceber que há comportamentos sociais iguais aos do meu tempo. 

Na primeira aula foi aplicado um questionário acerca dos meios de 

transporte mais utilizados, das atividades extra curriculares e das 

características sócio económicas. Constatei que a maioria dos alunos era 

proveniente de Paranhos e residente nas proximidades da escola, o suficiente 

para se deslocarem a pé, de carro com os pais ou de transporte público em 

pequenos trajetos e sem grandes demoras dos mesmos entre o local de 

residência e de estudo. De acordo com o gráfico em anexo, 64% dos alunos 

deslocam-se a pé para a escola, 22% de carro e 14% utilizam o autocarro para 

chegarem até à escola. 

No que diz respeito ao agregado familiar, dezassete alunos (61%) 

tinham os respetivos progenitores presentes no seu agregado, nove alunos 

(32%) residiam com a mãe e dois alunos (7%) com o pai. Vinte dos alunos 

tinham irmãos (71%), sendo que 11 deles tinha apenas um irmão (ã), quatro 

deles dois irmãos (ãs) e cinco dos vinte alunos com irmãos, tinham três. 

Relativamente ao agregado familiar e à empregabilidade dos pais, 

muitos dos alunos tinha pelo menos a mãe ou o pai desempregados. Dos vinte 

e oito pais, onze deles estavam desempregados (≈39%) e dezasseis tinham 

empregos (≈57%), um dos alunos não respondeu à pergunta. No que diz 

respeito à atividade profissional das mães dos alunos, são muito menos as que 

estão desempregadas. Assim, das 28 mães, vinte e duas estavam empregadas 

(≈79%) e apenas quatro estavam desempregadas (≈14%), 2 dos alunos não 

responderam a esta pergunta (gráficos em anexo). 

A leitura e a análise dos dados fornecidos pelos questionários 

preenchidos pelos alunos, foi importante para os conhecer melhor e perceber 

qual o ambiente que os alunos tinham em casa de forma a poder estar atenta a 

todos os seus comportamentos com um olhar diferente, mais cuidado. Por 

exemplo quando alguma aluno (a) apresentava um comportamento diferente do 

normal ou até mesmo quando não tinham material para a aula. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Realização da Prática Profissional 
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4. Realização da Prática Profissional 

Este capítulo prende-se com um relato dos desafios que me foram 

surgindo ao longo de todo o EP enquanto “ser professora” e “ser pessoa”.  

Embora já tenha sido feita uma descrição pormenorizada do conceito do 

EP em linhas anteriores, afirmo que é apenas neste momento que o descrevo 

pessoalmente. É intenso, extenso, desgastante, mas acima de tudo 

apaixonante.  

Ao longo de todo este processo foram inúmeros os casos de erros e 

contratempos que surgiram, dificultando muitas vezes a minha adaptação a 

esta nova realidade. Apesar disso não os vejo como um insucesso, muito pelo 

contrário pois são os erros e a interpretação crítica destes que me ajudaram a 

evoluir. 

O EP dá a oportunidade de todos os EE vivenciarem de igual modo a 

vida profissional, no entanto, não é experienciada de igual forma por todos nós. 

Cada um absorve-o e vivencia-o à sua maneira. Isto porque, além da influência 

da minha formação inicial, foram desenvolvidas um conjunto de conceções 

resultantes de hábitos e atitudes do “senso comum” e de uma larga imbuição 

ambiental durante o meu período de estudante. Uma dessas conceções foi o 

significado que conferi à Educação Física, tendo esta um papel decisivo no 

desenvolvimento pessoal e social, promovendo o crescimento integral da 

criança. 

Tenho perfeita noção que as minhas conceções, experiências vividas e 

valores afetaram direta ou indiretamente todo o meu comportamento enquanto 

professora, quer na planificação, quer na realização ou até mesmo na 

avaliação da prática pedagógica. 
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4.1. Área 1 - Organização e Gestão do Processo Ensino Aprendizagem 

Segundo Matos (2012, p. 3), a área 1 “engloba a conceção, o 

planeamento, a realização e a avaliação do ensino.” Visa a projeção do 

processo de ensino-aprendizagem, tendo em conta o currículo, a escola e as 

suas condições, quer gerais quer locais, a EF e os alunos e as suas 

especificidades.  

Relativamente às outras áreas9, é nesta que assenta preferencialmente 

o processo de ensino-aprendizagem, é neste ponto que o profissional possui 

maior intervenção, na medida em que planeia, leciona e reflete sobre as aulas, 

procurando melhorar cada vez mais e ser melhor. Foi nesta área que me 

defrontei com distintos desafios na resolução dos diferentes problemas no que 

diz respeito à conceção, ao planeamento e à realização do ensino. Foi sem 

dúvida, a área que mais trabalho me deu, na medida em que construi todos os 

documentos necessários à sua realização, em que entrevi sozinha e que todo o 

processo estava nas “minhas mãos”, mas também foi com a que mais aprendi 

e evoluí, principalmente na procura incessante de novas estratégias para 

alcançar a motivação e o empenho por parte dos alunos. 

Apesar de já ter vivenciado o papel de professora em contexto escolar e 

extraescolar10, esta foi absolutamente uma experiência nova. Embora quisesse 

muito concretizar este sonho de me tornar professora de EF, sabia que era 

necessário estudo e pesquisa. Assim sendo, comecei por perceber o 

funcionamento da escola e conhecer a “minha” turma pormenorizadamente, 

assim como o que era proposto no programa de EF e quais os objetivos do 

grupo de EF da escola. 

No início do meu EP procurei construir uma estratégia de intervenção no 

processo de ensino-aprendizagem que me permitisse conduzir o processo de 

educação com eficiência. Para esta tarefa tão importante contei com o apoio 

construtivo da minha PC, com os meus colegas de estágio (na troca constante 

de experiências e opiniões) e do Orientador. Para este processo também detive 

                                                           
9
 Outras áreas para além da referida: “Participação na Escola”, “Relações com a Comunidade”; 

“Desenvolvimento Profissional” 
10

 Lecionei aulas em três escolas, conjuntamente com mais colegas, no segundo semestre do primeiro 
ano de Mestrado e dei aulas de natação no âmbito das atividades da opção de Exercício e Saúde do 
plano de estudos da Licenciatura. 
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como base alguns documentos orientadores a nível nacional, como o Currículo 

Nacional de Ensino Básico e o Calendário Escolar e os respeitantes 

documentos do estabelecimento de ensino onde desenvolvi o EP, a Escola EB 

2/3 Pêro Vaz de Caminha, como o Projeto Educativo de Escola, o Regulamento 

Interno, o Plano Anual de Atividades e o “Roulement”. De forma a 

complementar estes documentos, li e reli sempre que tive necessidade os 

documentos fornecidos pela Faculdade, sendo eles as normas orientadoras e o 

regulamento do EP. Todos estes documentos revelaram ser de extrema 

importância, quer com o intuito de me orientarem neste meu percurso, quer 

como forma de me contextualizar dentro do conceito de escola. 

Aquando da realização deste relatório senti-me perdida e sem saber por 

onde começar ou o que incluir nesta compilação de expectativas, 

pensamentos, experiências, medos e estratégias. Tomar consciência do que 

pretendia e focar-me no essencial não foi tarefa fácil! Optei por, primeiro, 

pensar acerca das dúvidas sentidas ao longo do ano e refletir sobre elas. 

Começando pelo início, aquando da minha primeira impressão da escola. 

 

4.1.1. O início de uma longa viagem – Primeiro contacto 

 “ A situação de estágio, em contexto real de prática profissional, 

constitui uma peça fundamental da estrutura formal de socialização inicial na 

profissão, isto é no processo pelo qual os candidatos à profissão vão passando 

de uma participação periférica para uma participação mais interna, mais ativa e 

mais autónoma, no seio da comunidade docente, através de um processo, que 

se quer gradual e refletido, de imersão na cultura profissional e de configuração 

e reconfiguração das suas identidades profissionais.” 

(Batista & Queirós, 2013) 

Apesar de já conhecer a escola onde iria passar grande parte do meu 

tempo ao longo deste ano letivo, a primeira vez que estabeleci contacto com a 

instituição enquanto EE senti como se fosse o meu primeiro dia na escola Pêro 

Vaz de Caminha. Falei com o diretor da Escola, que nos recebeu 

calorosamente, familiarizando-nos com a escola e com parte da comunidade 

escolar. 



 
36 

 

Ciente que ia ser um ano em que avaliação iria ser constante tornou-se 

inevitável a ansiedade de saber de como ia ser a minha PC. Felizmente, para 

mim, a PC mostrou ser uma professora disponível e pronta a ajudar-me em 

tudo que precisasse. As reuniões que antecederam às primeiras aulas também 

se mostraram essenciais para conhecer todo o envolvimento escolar, assim 

como o diálogo com colegas e funcionários que permitiram a aprendizagem e a 

troca de experiências enriquecedoras. Reparei então que na generalidade o 

ambiente que se ia viver naquela escola tinha tudo para ser agravável, 

entusiasmante e saudável. 

A seguir a este momento de reconhecimento do local de trabalho, já só 

pensava em conhecer a minha turma, como iriam ser as aulas, o que iria 

lecionar e como seria necessário debruçar-me profundamente sobre a gestão e 

a organização do ensino. 

A organização e gestão do ensino e da aprendizagem prende-se 

exclusivamente com a minha função de professora de EF, as minhas 

dificuldades e vitórias diárias dentro da minha “sala de aula”, desde o 

planeamento inicial passando pela realização e avaliação até às surpresas 

diárias. Esta engloba várias dimensões que um professor eficaz tem de 

dominar e que me causaram divergentes desafios em diferentes momentos do 

meu “crescimento”. 

 

4.1.2. Conceção e Planeamento do ensino 

“Uma melhor qualidade do ensino pressupõe um nível mais elevado do seu 

planeamento e preparação” (Bento, 2003, p. 16). 

 

De acordo com Bento (2003), a planificação, a análise e avaliação são 

momentos imprescindíveis ao ensino, aumentando a competência didática e 

gerando segurança na ação. Quanto maior for a planificação da atividade, 

menor é o tempo despendido na mesma, proporcionando um aumento do 

tempo das tarefas de ensino.  

O mesmo autor defende que esta planificação é plausível de alterações, 

sempre que necessário, pois o professor deve perceber quais as perspetivas 
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dos seus alunos e compreender as suas capacidades, interesses e metas para 

que a planificação do ensino seja o mais aproximadamente possível de acordo 

com os interesses dos seus alunos.  

O planeamento é uma ajuda imprescindível para o professor na medida 

em que o orienta e controla. Planificar a educação e o ensino envolve planear 

as componentes do processo de ensino nos distintos níveis da sua realização.  

De acordo com Bento (2003) a planificação deve ter em conta as 

condições pessoais, sociais, matérias e locais, de modo a orientar o processo 

de desenvolvimento dos diferentes domínios da personalidade dos alunos. 

Ainda na perspetiva de Bento (2003, p. 15) “ a planificação é o elo de 

ligação entre as pretensões, imanentes no sistema de ensino e aos programas 

das respetivas disciplinas, e na sua realização da prática”. Ao longo de todo o 

processo de ensino orientei-me pelo que tinha planeado, quer a nível anual ou 

de aula. No entanto, devido a acontecimentos inesperados, fui obrigada a 

modificar e adaptar aquilo que tinha planeado. 

O plano anual do terceiro período foi o que mais modificações sofreu 

devido às atividades realizadas, propostas pelos EE. Ao longo do ano, alguns 

planos de aula também sofreram modificações no decorrer das aulas devido a 

imprevistos ou situações inesperadas. 

 

“ O que estava a acontecer é que os alunos estavam a aglomerar-se 

demasiado à volta da bola. Para melhorar o jogo e torna-lo mais fluido optei por 

aumentar um campo.” 

Reflexão da aula nº 11 e 12, 11.10.2012  

 

“Devido ao atraso da aula tive de retirar dois exercícios pois não tive tempo de 

os realizar a todos. Escolhi realizar os que me pareceram mais importantes de forma a 

abordar os conteúdos planeados anteriormente.” 

Reflexão da aula nº 27 e 28, 22.11.1012 

 

“Hoje fui obrigada a mudar o plano de aula visto que tinha menos nove alunos 

a realizar a aula. Apesar deste imprevisto penso que consegui contornar a situação 
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fazendo novas equipas e redistribuindo as tarefas aos alunos.” 

Reflexão da aula nº 83 e 84, 09.05.2013  

 

Para que um planeamento assuma a função que lhe é atribuída, este 

tem que garantir que os objetivos nele imposto tenham probabilidades elevadas 

de concretização por cada aluno.  

Ao longo deste ano utilizei os três níveis de planeamento referidos por 

Bento (2003): plano anual, unidade didática e plano de aula. Para o 

planeamento destes três níveis foi fundamental uma leitura e análise cuidada 

dos programas/documentos orientadores. Assim o primeiro passo para a 

realização de um plano de abordagem, foi a leitura e análise do Programa 

Nacional do 3º Ciclo do Ensino Básico. Este é um documento que clarifica as 

competências a alcançar no final do ano letivo. O programa deve ser pensado, 

analisado e adaptado para cada escola, pois cada uma deve ser vista como 

uma realidade única, isto porque não existem alunos iguais, professores iguais, 

contextos iguais nem escolas iguais (Pereira, 2012). O programa nacional de 

EF, chama a atenção do valor educativo da atividade física pedagogicamente 

orientada para o desenvolvimento multilateral e harmonioso do aluno que não 

pode ser promovida por qualquer outra área ou disciplina do programa escolar 

(Ciência, 2001). 

Após a leitura e análise de todos os documentos iniciei a construção 

daquelas que foram as minhas “ferramentas” de trabalho. Como já referi acima, 

a primeira tarefa do meu planeamento assentou na leitura e análise do 

programa e posteriormente na realização da AD. Após esta, e comparando 

com o programa proposto para o 7ºano, pude concluir a existência de um 

desajustamento entre o programa e a realidade da capacidade de 

concretização dos meus alunos, em determinadas modalidades. 

Posteriormente, a planificação foi concretizada para três momentos 

distintos: a longo prazo, recaindo sobretudo no planeamento anual, mas 

também na calendarização das atividades/eventos a realizar também ao longo 

do ano em paralelo com as atividades letivas; para médio prazo, com a 

planificação das unidades didáticas (UD); e por fim para curto prazo, centrada 

essencialmente no plano da aula. 
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Concluí assim que o ensino não se resume ao momento de ensinar mas 

a todo um trabalho de pesquisa, estudo e preparação. 

 

4.1.2.1. Análise do programa de Educação Física – da proposta 

à realidade encontrada 

Para que pudesse realizar uma análise crítica ao programa, foi 

necessário reler este documento, no sentido de me inteirar dos conteúdos 

pretendidos para o ensino básico e adaptá-los ao contexto de ensino com que 

fui confrontada, não só as aulas, espaços e materiais disponíveis, mas também 

aos alunos que constituíam a turma que me foi atribuída.  

Tal como diz Bento (2003, p. 19), “o programa de ensino numa dada 

disciplina assume um “carácter de lei” e possui lugar central no conjunto dos 

documentos para o planeamento e preparação direta do ensino pelo professor. 

Mas não é o único documento de referência para a realização do ensino. É 

complementado e interpretado por uma série de documentos e materiais 

auxiliares que ajudam o professor a concretizar e adaptar as exigências 

centrais às condições locais e situacionais da escola e da classe ou turma.”. 

Deste modo, o programa é um documento orientador a nível nacional 

para a abordagem da EF na escola e para os diferentes ciclos de ensino. 

Contudo torna-se essencial que haja uma visão crítica sobre os mesmos e, se 

necessário, realizar adaptações tendo em conta o contexto e os alunos em 

questão.  

Na minha opinião, o programa proposto para este nível de ensino não 

vai de encontro à realidade da maioria dos alunos que compõem a turma em 

questão, tendo sido necessária uma adaptação do mesmo. 

Relativamente às matérias propostas para este ano, umas assumem um 

caráter obrigatório, designadas por matérias nucleares, e às quais a escola 

deve ser capaz de dar resposta. As restantes intitulam-se de matérias 

alternativas pois são lecionadas ou não, dependendo das caraterísticas da 

escola, dos recursos materiais, espaciais e temporais disponíveis, entre outros 

aspetos.  
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O programa de EF proposto para o sétimo ano de escolaridade, tem 

como matérias nucleares futebol, basquetebol, voleibol, andebol, atletismo, 

raquetas, ginástica de solo, ginástica de aparelhos, ginástica rítmica, Ginástica 

acrobática, patinagem, dança, jogos tradicionais e orientação. 

O grupo de EF da escola optou por retirar em todos os anos uma das 

modalidades coletivas, devido à escassez de tempo para a sua lecionação e de 

forma a poder aprofundar mais as matérias adotadas. Assim sendo, no sétimo 

ano de escolaridade foi retirado o futebol.  

Na minha opinião alguns dos objetivos propostos para cada modalidade 

não vão de encontro à realidade da turma, desta forma senti necessidade de 

adaptar a teoria ao contexto. 

Relativamente ao voleibol, foram necessárias apenas duas adaptações 

ao programa. A primeira no que diz respeito à situação de jogo, 4x4, proposta 

pela programa e à situação de jogo 2x2 que utilizei de acordo com o nível em 

que os alunos se encontravam. A segunda adaptação foi relativamente ao 

serviço. O programa propõe a realização do serviço por baixo e do serviço por 

cima e eu optei por lecionar apenas o serviço por baixo visto que os alunos 

apresentavam algumas dificuldades na execução do mesmo, não sendo 

possível a evolução para o serviço por cima. 

No que diz respeito à abordagem da ginástica, esta disciplina é dividida 

em três vertentes: ginástica de solo, ginástica de aparelhos e ginástica 

acrobática. Devido à escassez de tempo11 e às dificuldades sentidas pelos 

alunos nesta modalidade optei por lecionar apenas a ginástica no solo. Do que 

é proposto pelo programa para esta disciplina, não lecionei o rolamento à frente 

saltado, o apoio facial invertido, a rodada e o rolamento à retaguarda com 

passagem por apoio facial invertido. Penso que estes elementos gímnicos são 

de dificuldade elevada para o nível e capacidades que os alunos da minha 

turma apresentavam, pois apenas um dos alunos com 15 anos (repetente) 

conseguia realizar apoio facial invertido de braços e rondada. 

O programa de atletismo, propõe que se trabalhe a corrida de velocidade 

(40m a 60m), o que na escola onde realizei o EP é impossível visto que a 

maioria das aulas de atletismo foram lecionadas no ginásio, que não apresenta 

                                                           
11

 Para a modalidade de ginástica dispus de duas aulas de 90 minutos e duas de 45 minutos 
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essa distância. No exterior, apesar de existir essa distância disponível para a 

realização da corrida, o pavimento apresentava um acentuado estado de 

degradação e na maioria das aulas as condições climatéricas não eram 

favoráveis à realização da aula no exterior. O salto em comprimento foi 

lecionado mas de forma adaptada visto que, apesar de a escola dispor de uma 

caixa de areia esta apresenta-se num estado de degradação elevado e sem 

condições de segurança, impossibilitando a realização dos saltos para a 

mesma. Desta forma, os alunos realizaram o salto em comprimento para os 

colchões. 

Também devido à escassez de tempo, não foi possível a abordagem da 

corrida de barreiras, do salto em altura e do lançamento do peso. Esta última 

vertente do atletismo não foi possível lecionar também devido aos espaços 

disponíveis para o efeito. Isto porque, não é permitido o lançamento de peso 

dentro do pavilhão ou do ginásio por perigo de estragar. De forma a contornar 

esta situação, ensinei aos meus alunos o lançamento da bola, vertente 

adaptada do lançamento do peso. 

Numa fase inicial, para que pudesse ter um conhecimento de uma 

perspetiva geral da turma, apliquei um questionário que visava aferir o estado 

de saúde, prática de atividade física, hábitos, interesses, entre outros, dos 

alunos. No entanto, as informações individuais do aluno não foram 

esclarecedoras pelo que foi fundamental a interação com cada um ao longo do 

ano. Deste modo, a AP, também se torna determinante para a lecionação de 

cada atividade, pois é uma forma de preparar adequadamente os conteúdos a 

abordar e as respetivas sequências de aprendizagem. 

Estes são exemplos palpáveis de algumas debilidades do programa, 

pelo que o profissional de Educação Física deve ter um olhar crítico sobre os 

mesmos, mas sempre sem descuidar da AD para saber o nível dos seus 

alunos e contribuir desta forma para o seu processo de ensino-aprendizagem. 
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4.1.2.2. Plano Anual 

A elaboração do plano anual é a primeira fase do planeamento e 

composição do ensino. 

O plano anual, tal como diz Bento (2003, p. 59) “é um plano de 

perspetiva global que procura situar e concretizar o programa de ensino no 

local e nas pessoas envolvidas”. É um plano de atuação a longo prazo, sem 

pormenores, mas que requer uma análise prévia de alguns documentos.  

No início do ano letivo realizei um plano anual. Este foi construído pela 

PC e pelos EE e aprovado em concelho pedagógico, tendo em consideração o 

calendário escolar, o número de aulas disponíveis para cada modalidade e o 

“roulement”12 dos espaços. Foi um documento que me acompanhou ao longo 

do ano e que consultei diversas vezes como proporcionador de informação à 

planificação das unidades didáticas e, por conseguinte, à construção dos 

planos de aula, pelo faseamento dos diferentes conteúdos e competências que 

são inerentes ao nível de planificação anual. 

 Optei por lecionar pelo menos uma modalidade coletiva, para que fosse 

desenvolvida a cooperação, a solidariedade, a ética desportiva, o fair-play, e 

uma individual, com o intuito de incutir nos alunos a autossuperação, 

autocontrolo, autonomia e progressão dos objetivos, em cada período. Assim, 

no primeiro período lecionei as modalidades de atletismo13, basquetebol e tag 

rugby14, o segundo período foi constituído pelas modalidades de atletismo, 

andebol, badminton e ginástica15. Por fim no terceiro período lecionei voleibol, 

dança e orientação. 

Ao longo do ano o plano anual foi sofrendo algumas alterações devido à 

realização de atividades que foram propostas após a realização do 

planeamento anual, como os exames nacionais e as atividades que os EE 

foram propondo. 

Após a realização da AP, compreendi que é natural para o EE e para 

qualquer outro professor, surgirem situações em que o que é planeado tenha 

                                                           
12

 Documento que define qual o espaço físico destinado a cada docente e que sofre uma rotação de três 
em três semanas. 
13

 A modalidade de atletismo foi divida pelo primeiro e segundo período. 
14

 Matéria alternativa adotada pela escola. 
15

 Das três vertentes mencionadas no programa de sétimo ano de escolaridade, apenas optei por 
lecionar ginástica de solo, devido à escassez de tempo. 
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de ser reformulado de forma a ir ao encontro da realidade patenteada por parte 

dos alunos da turma e do seu desenvolvimento. Dado o seu cunho global, não 

pormenorizado e flexível, foi relativamente fácil concretizá-lo e reajustá-lo 

sempre que necessário.  

 

4.1.2.3. Unidade Didática 

A unidade didática (UD) vem em consequência do plano anual. Esta 

divide-se em partes correspondentes a cada um dos períodos letivos, com 

diferentes blocos de conteúdos e com diferentes durações. De acordo com 

Bento (2003, p. 60), “ a duração de cada unidade depende do volume e da 

dificuldade das tarefas de ensino e aprendizagem, de princípios 

psicopedagógicos e didático-metodológicos, acerca da organização e 

estruturação do processo pedagógico, do estado de desenvolvimento da 

personalidade dos alunos”. A UD serve essencialmente para orientar o EE 

naquilo que deve ser lecionado, garantindo uma sequência lógico-específica e 

metodológica da matéria. 

O planeamento da UD estende-se pelas diversas aulas e deve 

contemplar aquilo que é proposto no programa mas adequado à turma em 

questão. Em todas as UD realizadas procurei incidir nas matérias em que os 

alunos revelaram mais dificuldades aquando da realização da AD mas tentando 

ao mesmo tempo lecionar todas as competências delineadas para o sétimo ano 

de escolaridade. Deste modo, a análise das AD e do programa foram 

fundamentais.  

Este nível de planificação foi crucial na medida em que deu coerência ao 

meu projeto do processo educativo, sendo possível “atribuir a cada aula os 

seus objetivos específicos, o seu perfil próprio e convergindo todas numa 

direção unívoca” (Bento, 2003, p. 77). A UD serviu essencialmente para 

melhorar o problema “matéria-tempo”, problema este que se evidenciou ao 

longo dos três períodos do ano letivo.  

As UD foram construídas no início de cada período. As primeiras foram 

as que mais trabalho exigiram e nas que mais dificuldade senti, talvez pela falta 

de experiência na realização de tais tarefas que reúnem diversas variáveis. 
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Mais uma vez, a dificuldade de definir a realidade, consequência da falta 

de experiência foi evidente. No entanto, a responsabilidade, a capacidade de 

observação e reflexão, conjuntamente com o acompanhamento e ajuda da PC, 

contribuíram para realizar os ajustamentos necessários, superando assim a 

inexperiência e realizando uma planificação adequada, sempre tendo como 

base a reflexão. Na minha opinião, a reflexão foi crucial, na medida em que 

está na base de todos os níveis de planeamento.  

Para a criação desta hierarquização e estruturação dos conteúdos, 

contei com ajuda do Modelo de Estrutura de Conhecimento (MEC) de Vickers 

(1990), que está dividido em 8 módulos, em que o módulo um se baseia na 

análise da modalidade, o módulo dois onde se procede à análise das 

condições de aprendizagem, bem como dos recursos espaciais, materiais, 

temporais e humanos. O módulo três resume-se à análise dos alunos, já o 

módulo quatro é o módulo onde se elabora a extensão e sequência dos 

conteúdos (UD). No módulo cinco procede-se à definição dos objetivos, no 

módulo seis configura-se a avaliação, no módulo sete são elaboradas as 

progressões de ensino e por último o módulo oito é o momento de elaboração 

do plano de aula e a sua respetiva aplicação. 

Dado que a linha fundamental de ensino consiste em garantir uma 

transmissão e apropriação sólidas da matéria de ensino (Bento, 2003), todos 

os ajustes e correções que efetuei nas UD foram com o intuito de ir ao encontro 

das necessidades dos alunos, articulando os conteúdos e competências a 

adquirir segundo as mesmas, tudo isto com a intenção de promover a 

progressão e aumentar o domínio das habilidades e competências lecionadas.  

Aquando da realização das UD, tive em conta não só os elementos que 

desejava que todos os alunos deveriam dominar mas também aspetos de 

domínio cultural e relações sociais. É impreterível que a UD se delineie como 

uma estrutura lógico-objetiva (Bento, 2003). 

Na perspetiva de Bento (2003, p. 91) “(…) devem ser apresentados, de 

forma correta, palpável e explicita, os objetivos e a matéria para um espaço 

temporal de 2 a 6 semanas (…)” e  “a estruturação do ensino segue a par e 

passo o ritmo e sentido de desenvolvimento característico da criança”. Posto 

isto, tentei estruturar as minhas UD de acordo com estas características, 
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realizando UD com o mínimo de 2 semanas e máximo de 6 semanas. As UD 

com mais semanas de lecionação foram as do primeiro e terceiro período visto 

serem os períodos mais longos. Relativamente ao segundo período, para além 

de ser o mais pequeno, foi o período com mais modalidades a lecionar.  

O rigor e o método estiveram sempre presentes no planeamento das 

minhas UD de forma a conseguir responder às necessidades dos meus alunos 

e promover o seu desenvolvimento. Desta forma, sempre que necessário, o 

planeamento era alterado, pois sempre que a turma não atingia o objetivo 

pretendido este não era esquecido. Deste modo, a alteração ia de encontro dos 

meus alunos dedicando mais tempo à matéria ou habilidade e criando novas 

estratégias para que os alunos tivessem mais sucesso. 

Em algumas modalidades preferi lecionar menos conteúdos do que os 

propostos para que houvesse um maior tempo de exercitação. Na minha 

opinião, muitos conteúdos em pouco tempo não permite um nível elevado de 

aprendizagem e sucesso ao aluno, pelo baixo tempo de exercitação. 

 

4.1.2.4. Plano de Aula 

O plano de aula corresponde ao terceiro nível de planeamento. Como já 

foi referido anteriormente é o nível de planeamento mais próximo da ação 

didática e foi o que mais desafio me acarretou. Só após a conclusão do 

planeamento anual e da concretização das UD foi possível elaborar os planos 

de aula. 

Foi um documento que me acompanhou ao longo de todo o ano letivo e 

que foi elaborado para todas as aulas lecionadas, mantendo o processo de 

ensino de forma organizada e encadeada. Tal como dizem Tenroller & Merino 

(2006, p. 38) o plano de aula é “ (…) um elemento indispensável aos 

profissionais que realmente têm o hábito de trabalhar de maneira organizada”. 

Nas palavras de Bento (2003, p. 101), “ a aula é realmente o verdadeiro ponto 

de convergência do pensamento e da ação do professor”. Quando chegou o 

momento de dar a minha primeira aula, uma mistura de sentimentos e 

sensações invadiu-me por completo. Era um sonho tornado realidade, pelo 
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qual tanto tinha lutado e trabalhado. O medo de falhar era enorme mas com a 

minha confiança sabia que iria estar à altura do desafio. 

Aquando da realização do plano de aula, tive em conta tudo que a PC 

nos tinha dito nas reuniões que antecederam à aula. Inicialmente senti algumas 

dificuldades na realização do documento, nomeadamente no que diz respeito 

ao preenchimento dos diversos espaços que o constituem. Contudo, ao longo 

do ano, com o auxílio e conselhos da PC fui aperfeiçoando os planos de aula, 

sentindo-me capaz de planear uma aula com facilidade. Foi uma tarefa 

complexa na medida em que foi necessário conjugar uma diversidade de 

fatores tais como: os conteúdos a lecionar; os espaços e materiais disponíveis; 

as competências de que os alunos eram portadores; a sua velocidade de 

aprendizagem. Algumas das dificuldades sentidas no momento da realização 

do plano, devem-se à apresentação de um variadíssimo leque de formas de 

construção de um plano de aula, em anos anteriores. Os professores das 

diferentes didáticas, apresentavam formas divergentes de construção de 

planos de aula, tornando-se por um lado, uma mais-valia que permitiu conhecer 

distintas formas de elaboração de planos, mas que por outro lado, causou uma 

certa confusão devido à apresentação de ideias tão distintas que 

impossibilitaram a conceção de uma base única de construção do plano de 

aula. 

O plano de aula é como que um “rascunho” da realidade, é utilizado 

como guia, orientado para a realização e obtenção das metas, dos objetivos, e 

de todo o processo inerente ao ato educativo. Ele é ativo, portanto inacabado, 

fundamental e bastante importante. É algo que compromete o desenvolvimento 

do EE. 

Nas primeiras aulas deste percurso, a construção do plano de aula e o 

seu estudo eram as tarefas com as quais mais tempo despendia. Comecei a 

concluir que incluía exercícios em excesso para o tempo útil de aula, também 

porque ainda não conhecia bem a turma e não sabia ao certo quais os tempos 

que necessitava para a organizar, assim como os tempos de transição entre os 

exercícios. Aos poucos, e ao longo das aulas, fui conhecendo os meus alunos 

e rapidamente adequei os planos de aulas aos mesmos.  
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Estes eram muito infantis, característica inerente às suas idades como, 

também existia um núcleo de alunos que “gostava” de destabilizar a aula, facto 

este que alterava por completo aquilo que tinha planeado.  

 

“Hoje a aula não começou muito bem porque um aluno desobedeceu a uma 

regra que impus e quando o mandei sentar, castigo para quem quebrasse a regra, ele 

saiu do ginásio e disse que não queria fazer a aula. Fiquei sem saber o que fazer, se 

ia atras do aluno ou se ficava com a turma. Como a professora Helena está a observar 

a aula, auxiliou-me nesta situação e foi quem falou com o aluno em questão que 

acabou por voltar para a aula mas continuou sem querer participar nos exercícios. 

Visto que a minha experiência como professora ainda é muito reduzida, não sei 

logo como lidar com estas situações. Mas acredito que com o tempo e a experiência 

que vá conseguir agir rapidamente e da melhor forma aquando da ocorrência deste 

tipo de reações e situações.”  

Reflexão Aula nº16, 23.10.2012 

 

Fui então, refletindo e sob a orientação da PC e do OE, ajustando e 

adaptando o plano de aula à turma em questão.  

Na elaboração dos planos de aula, tentei sempre criar situações de 

aprendizagem que fossem inclusivas, pois era minha intenção que nenhum 

aluno se sentisse excluído. Procurei planificar as aulas de forma diversificada, 

tentando conjugar a originalidade e eficácia, com o desafio de enaltecer as 

potencialidades dos alunos no sentido da respetiva elevação do nível funcional 

das suas capacidades motoras. Foi necessário uma articulação do programa 

com as características específicas da turma, sem que me afastasse dos 

objetivos do ensino-aprendizagem visados.  

Era meu objetivo criar aulas e exercícios motivantes para os alunos com 

o intuito de promover o sucesso, mas nem sempre se verificou. Nestes 

momentos a reflexão e o poder de autocrítica foram fundamentais, ajudando no 

meu aperfeiçoamento e desenvolvimento.  

Procurei sempre que os planos de aula fossem de encontro ao que 

pretendia ensinar mas sem nunca descurar do desenvolvimento dos alunos. 

Sempre que observava que o plano não estava adequado, adaptava-o. 

Algumas vezes já no decorrer da aula, quando o exercício ou alguma das suas 
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componentes, não estava a resultar, optava por criar novos métodos e 

estratégias para que os alunos tivessem sucesso.  

 

 “Relativamente ao plano de aula, em vez de realizar os exercícios de força, 

optei por concretizar o jogo 3x3 porque considero que no fim da aula é sempre 

importante aplicar o que foi aprendido ao longo da aula mas numa situação de jogo, 

mais real. Aquando do planeamento da aula deveria ter tido isso em conta e planear 

menos exercícios. Em futuros planeamentos irei estar mais atenta a estes 

pormenores.”  

Reflexão da aula nº 14 e 15, 18.10.2012 

 

“Nesta aula, optei por retroceder na dificuldade, relativamente à aula anterior, 

pois apercebi-me que os alunos apresentavam muitas dificuldades em manter a posse 

de bola. Assim utilizei exercícios de manipulação e controlo da bola com vista a 

melhorar o jogo.”  

Reflexão da aula nº 14 e 15, 18.10.2012 

 

 “Aquando do planeamento da aula, não pensei nos exercícios com 

competição, no entanto verifiquei que os alunos tanto no segundo como no terceiro 

exercício começaram a competir o que tornou a aula mais entusiasmante e fluida. 

Como reparei que não teve um impacto negativo, deixei que eles competissem 

também porque o comportamento deles estava a ser melhor em relação à aula 

anterior.”  

Reflexão da Aula nº 23, 13.11.2012 

 

A constituição dos grupos, foi outro ponto com que inicialmente 

despendia muito tempo mas com o tempo deixou de ser uma preocupação. 

Nas primeiras aulas, não construía previamente os grupos de trabalho, porque 

sentia necessidade de conhecer os meus alunos, o que consequentemente 

refletia-se num elevado tempo de transição entre os exercícios. De forma a 

combater esta situação, comecei por definir os grupos no momento de 

planeamento da aula, e à medida que o tempo foi passando e fui conhecendo 

cada vez melhor os meus alunos e as suas capacidades, as equipas foram 

ficando mais equilibradas e justas. Ao longo das aulas, fui-me apercebendo 

quais os alunos (as) que não podia juntar, devido ao seu comportamento, de 
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modo a controlar e facilmente manipular este “pequeno” aspeto, mas tão 

influenciável. Confesso que esta tarefa foi exigente e desgastante na medida 

em que tinha sempre alunos problemáticos que não podiam ficar juntos, 

obrigando-me a conjugar muito bem diversos fatores. 

Ao longo do tempo, fui superando as minhas dificuldades e a maioria 

das dúvidas foram-se dissipando. É de realçar que o plano de aula, enquanto 

concretização do ato educativo, é uma ajuda valiosíssima para o professor, 

pois concede ritmo e sequencialidade ao seu trabalho. 

Os planos de aula que utilizei ao longo do ano continham os objetivos da 

aula, os objetivos comportamentais, as situações de aprendizagem, as 

componentes críticas e a organização alunos/professor, tal como pode ser 

consultado em anexo (anexo 11). Os objetivos, elaborados pelo docente 

sempre a pensar no aluno, especificam as aprendizagens que se esperam que 

o aprendiz venha a apresentar no final do ano letivo. Estes devem ser claros e 

precisos, para que não sejam possíveis múltiplas interpretações aquando da 

sua apresentação e devem apresentar uma sequência lógica para que possam 

ser compreendidos de uma forma conjunta.  

Hoje, posso afirmar que são os distintos instrumentos de planificação 

que sustentam e dão coerência ao ato de educar, que permitem uma correta 

gestão do currículo e facilitam aos alunos o desenvolvimento de forma faseada 

e permanente das competências preconizadas pela EF. 

Nesta etapa de planeamento acompanhou-me a ideia de Bento (2003) 

de que o ensino é criado duas vezes: primeiro na sua conceção, quando é 

pensado e idealizado e depois na realidade, momento este, em que o ensino 

pode, e deve, se necessário ser reformulado. 
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4.1.3. Realização 

Antes de iniciar a minha grande aventura, que seria lecionar a uma 

turma só “minha” ao longo de um ano letivo, houve uma reunião com os 

restantes professores da turma, a qual me forneceu as primeiras impressões 

dos meus alunos. Nesta, foram apontadas as características da turma e dos 

alunos que a constituíam, focando, essencialmente os alunos mais 

problemáticos e os repetentes. 

 

“A turma no geral, em educação física pareceu-me ser boa e empenhada com 

a exceção de um ou dois alunos que são mais problemáticos.”  

Reflexão da 1ª Reunião do Conselho de Turma, 12.09.2012 

 

Era uma turma composta por alguns alunos com dificuldades, alunos 

que não apresentam dificuldades mas são muito infantis e faladores e alguns 

repetentes, no entanto e em contrapartida também apresenta alunos com notas 

boas.  

Foi a partir deste momento que recebi toda a informação dos alunos. 

Informação, que por um lado me tranquilizou, pois percebi que a maior parte 

gostava das aulas de EF.  

É importante conhecer as motivações e os interesses dos alunos para 

que possamos, mais facilmente, chegar até eles. A disciplina de EF 

proporciona um contacto físico contínuo entre os alunos e todos se encontram 

a realizar um tipo de tarefa específica, tarefas estas que muitas vezes 

envolvem cooperação e/ou oposição entre colegas. Esta interação constante, 

conduz frequentemente a questões de indisciplina. Deste modo, fui obrigada a 

pensar e idealizar diversas estratégias de intervenção com o intuito de evitar 

tais conflitos criando um clima favorável à aprendizagem, pois foi sempre esse 

o principal objetivo. Com isto, foi fundamental a criação de regras e rotinas a 

partir da primeira aula. 
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4.1.3.1. Clima de aula 

 

“As funções do professor são cada vez mais multifacetadas e complexas, uma 

vez que já não se limitam apenas aos conhecimentos específicos de uma determinada 

área do saber, nem ao conjunto de técnicas e estratégias pedagógicas mais 

adequadas à transmissão desses conhecimentos, sendo-lhes exigidas outras 

atuações, nomeadamente, na promoção do desenvolvimento pessoal dos seus alunos, 

proporcionando-lhes oportunidades de desenvolvimento de pensamento crítico, 

criativo, reflexivo, em diálogo com o envolvimento social e profissional” 

(Cunha, 2008, p. 64) 

 

Desde a primeira aula que lutei para que as minhas aulas tivessem um 

bom ambiente, na medida em que os alunos sentissem vontade de praticar 

atividade física desportiva. Penso que o saldo foi positivo, no entanto, o 

percurso foi difícil, porque inicialmente não conseguia controlar a turma, mas 

que no fim era visivelmente uma turma motivada e empenhada. 

Como, na minha opinião, o clima também depende das relações 

estabelecidas entre o professor e os alunos, tentei por isso, desde sempre 

mostrar-lhes que estava disponível para falar com eles e que me interessava 

por aquilo que queriam e sentiam. 

Como refere Cardoso (2009) o clima de aula é um elemento 

imprescindível ao processo educativo e que não depende exclusivamente das 

nossas características enquanto professores mas também da faixa etária dos 

alunos. É fundamental que se crie um ambiente motivador, possibilitando deste 

modo o ensino de atitudes e valores e uma aprendizagem mútua resultante das 

interações estabelecidas. 

Para que o clima da aula seja propiciador de aprendizagem, é 

importante que os alunos realizem os exercícios e que percebam o porquê da 

sua existência. Sem a motivação e interesse dos alunos, a aula torna-se 

maçadora e desinteressante. Assim, cabe ao professor realizar exercícios que 

promovam o interesse dos alunos e que o sucesso seja sempre alcançável. Tal 

como refere Siedentop (1998), para que o professor conquiste uma boa relação 

com a turma, os alunos devem confiar no professor e respeitá-lo, assim como 
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cooperarem na realização dos objetivos propostos. Deste modo, o professor 

consegue adquirir uma atitude calma e agradável facilitando a aprendizagem 

dos estudantes. 

É verdade que à medida que fui conhecendo melhor os meus alunos, foi-

se tornando mais fácil compreendê-los e adequar os objetivos que queria 

atingir, ao nível etário e cognitivo da população alvo. Confesso, que a 

convivência com estas crianças também me fez aprender muito e crescer. 

Falando mais especificamente das minhas experiências neste ponto, 

quando os alunos não respondiam de forma positiva a algum dos exercícios 

que tinha planeado trabalhar sentia-me frustrada e não conseguia acalmar, 

contudo não transmitia tal inquietação aos alunos. Sempre que os exercícios 

decorriam da forma que tinha planeado, quando eles demonstravam estar 

motivados e entusiasmados com a tarefa, todo o clima da aula era propício à 

aprendizagem e a minha postura e feedbacks iam de encontro ao 

desenvolvimento e superação dos alunos. Tentei sempre que estes chegassem 

ao fim com a sensação de “eu hoje aprendi algo novo” ou “eu hoje evolui”. No 

final procurava sempre saber a opinião dos alunos acerca da aula e dos 

exercícios realizados. 

Nos exercícios de trabalho de força, os participantes protestavam, pois 

era algo que não gostavam de fazer. Após algumas reflexões acerca de como 

contornar este problema, decidi realizar este conjunto de exercícios flexões, 

abdominais e agachamentos) com eles. Desta forma, consegui motivá-los e 

despertar o seu interesse pelo desenvolvimento das capacidades condicionais. 

 

4.1.3.2. Indisciplina Vs Disciplina 

A faixa etária dos alunos com que trabalhei ao longo do ano, 

correspondente ao início da adolescência, momento em que os jovens gostam 

de mostrar a sua irreverência e contestar tudo e mais alguma coisa, foi sem 

dúvida a causa principal dos momentos de indisciplina ocorridos durante as 

aulas. Foi difícil lidar com estas situações, e muitas deixaram-me preocupada, 

pois não sabia ao certo como resolvê-las e nem se seria capaz de as 

solucionar, mas após a sua resolução, o que ficou foi sem dúvida uma 
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experiência enriquecedora e importante no meu aperfeiçoamento pessoal e 

profissional. 

A minha turma tinha graves problemas de indisciplina em todas as 

outras disciplinas curriculares. No entanto, no início do ano letivo nas primeiras 

aulas de EF, não me foi percetível tal grau de indisciplina. Ao contrário do que 

tinha sido falado em conselho de turma, nas minhas primeiras aulas os alunos 

não revelaram comportamentos de indisciplina preocupantes a não ser o 

burburinho e as brincadeiras infantis normais à sua faixa etária. 

Posteriormente, com o desenrolar do ano, percebi que afinal seriam os 

meus olhos menos experientes que não viam aquilo que os colegas 

descreviam. Na verdade, com o avançar das aulas, começou a ser bem visível 

nas aulas de EF o que tinha sido referido acerca do comportamento da turma 

relativamente às restantes disciplinas, sendo eu obrigada a (re) pensar nas 

estratégias que iria adotar para contornar esta situação. 

Assim, deparei-me com algumas situações de indisciplina, com as quais 

inicialmente não sabia como lidar. Com os conselhos e sugestões da PC fui 

contornando-as, até que deixaram de ser um problema. Foi necessário muitas 

vezes utilizar uma atitude autoritária, com vista à obtenção de respeito no 

espaço de aula e para que fosse possível dar a minha aula. 

 

“No início da corrida deparei-me com duas situações menos agradáveis pois 

dois alunos (Ruben16 e Sérgio17) recusaram-se a realizar a corrida. 

O Sérgio após ter sido chamado à atenção juntou-se à sua equipa e realizou a 

corrida. Ao Ruben fui obrigada a marcar-lhe falta disciplinar pois este ausentou-se do 

pavilhão sem autorização recusando-se também a realizar o relatório de aula.” 

Reflexão da Aula nº 52, 05.02.2013 

 

“No início desta aula fui obrigada a marcar falta disciplinar ao Sérgio pois este 

recusou-se a entregar o telemóvel antes de entrar no pavilhão, regra estabelecida pelo 

grupo de E.F. no início do ano.” 

Reflexão da Aula nº 57, 19.02.2013 

 

                                                           
16

 Nome fictício. 
17

 Nome fictício. 
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A primeira estratégia a ser colocada em prática foi a separação dos 

alunos problemáticos. Foi notória uma melhoria no clima da aula relativamente 

a problemas disciplinares. Ainda assim, em algumas aulas os alunos 

problemáticos conseguiam que outros alunos embarcassem nas suas 

brincadeiras. 

 Algumas destas situações, foram causadas pela infantilidade dos 

alunos, pelo meio em que vivem e se desenvolvem e também pela falta de 

apoio e autoridade em casa. Com o passar do tempo, fui conhecendo melhor 

os alunos e estas situações deixaram de existir. 

Outra das causas que levaram a alguns comportamentos de indisciplina 

foi o tempo de espera. Algumas vezes, no início do EP visto que ainda não 

controlava a turma na totalidade e a gestão da aula não era apropriada, criando 

tempos de espera longos, os alunos não tinham os melhores comportamentos. 

Ao longo das aulas fui deixando de focar todos os comportamentos 

inadequados, para que a aula não estivesse constantemente a ser 

interrompida. A disciplina, foi aparecendo, com a interiorização e auxílio das 

regras e rotinas, por exemplo, na corrida inicial de oito minutos, os alunos 

iniciavam sempre brincadeiras paralelas à corrida, com a implementação de 

uma rotina, em que eles tinham de correr por equipas, deixaram de existir as 

tais brincadeiras paralelas. 

 

“Tal como tenho mencionado em outras aulas, a corrida inicial dos oito minutos 

por equipas tem tido resultados positivos. Os alunos já mantem o ritmo em toda a 

corrida, mantem-se unidos e não iniciaram brincadeiras paralelas ao exercício.” 

Reflexão da aula nº 44 e 45, 17.01.2012 

 

Muitas vezes, teria sido mais fácil colocar o aluno fora da aula mas não o 

fiz para que percebessem de que apesar de ter a possibilidade de o fazer, optei 

por escolher uma forma mais custosa, para seu próprio proveito. Muitas das 

vezes tive conversas com o alunos para tentar entender o que eles sentiam e 

porque tinham determinado comportamento. A conquista da disciplina e a 

criação de rotinas foi também uma mais-valia para o cumprimento do plano de 

aula. 
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Fazendo um balanço, penso que no final do ano letivo tinha uma turma, 

não só motivada e empenhada mas também disciplinada. Sei que os 

problemas advindos da sua idade não deixaram de existir mas não originaram 

problemas de indisciplina que impossibilitassem o decorrer de uma aula 

agradável e tranquila. 

 

4.1.3.3. Gestão e controlo da turma 

Os ganhos de aprendizagem estão diretamente correlacionados com o 

tempo de exercitação, pelo que a gestão e o controlo da turma são parâmetros 

de extrema importância a ter em conta no progresso e aprendizagem por parte 

dos alunos. No entanto, alcançar o controlo da turma é uma das ferramentas 

que só se adquire de forma eficaz com o tempo de experiência.  

Desde sempre considerei que o êxito da aula estava inerente à relação 

que o professor mantinha com os seus alunos e no controlo que este tinha 

perante a turma. Deste modo, nas primeiras aulas tentei que os alunos 

percebessem que me tinham de respeitar enquanto professora, mas que 

também tinham a liberdade para falar comigo sobre qualquer assunto que 

sentissem necessidade. 

Inicialmente não os chamava à atenção por todos os comportamentos 

inapropriados que apresentavam, até que me comecei a aperceber que eles 

eram demasiado infantis para terem alguma liberdade, adotando assim uma 

atitude mais autoritária mas sem que fosse excessiva, pois daqui pode advir 

uma obediência por obrigação e não por respeito. 

Confesso, que nas primeiras aulas não estava a conseguir controlar a 

turma, sentindo necessidade de pedir ajuda à PC, na medida em que é uma 

professora experiente e sabe lidar com estas situações. Fui “obrigada” a 

marcar faltas disciplinares, com o intuito de todos os alunos perceberem que 

algumas atitudes não eram de todo toleradas. Tive então de repensar as 

minhas estratégias e encontrar novas para controlar a turma. O primeiro 

período, foi difícil no que diz respeito ao controlo da turma, pois o facto de a 

turma ser muito grande e de ter na sua constituição alguns alunos repetentes 

também não ajudou. 
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Comecei por adotar a postura de só falar quando obtivesse silêncio total. 

Houve aulas em que demorei cerca de 7 a 10 minutos para iniciar a explicação 

de um exercício, mas não abdicava deste silêncio pois queria que os alunos 

percebessem que não falava enquanto eles estivessem a falar. De seguida, 

comecei por impor que os alunos dispunham de 5 segundos para chegar até 

mim sempre que os chamasse e quem chegasse tarde, ou dava uma volta ao 

campo ou então exercitava as capacidades condicionais que eu na altura 

escolhia. Aos poucos os alunos foram interiorizando estas regras e foram-nas 

cumprindo. 

Relativamente à gestão dos alunos nos diferentes exercícios, foram 

experimentadas diversas estratégias. Fui tentando perceber qual era a mais 

eficaz e cheguei à conclusão que variava de exercício e de aula para aula, 

consoante, o comportamento da turma. Quando a modalidade era de agrado 

dos alunos, estes tinham um comportamento adequado e demoravam menos 

tempo a ficar em silêncio, por outro lado, quando a modalidade não lhes 

agradava, ficavam irrequietos e desmotivados, o que resultou muitas vezes em 

comportamentos impróprios. Além disso, também dependia do estado de 

espírito que os alunos traziam para a aula.  

Aquando da explicação dos exercícios, tentei sempre esclarecer em 

primeiro o exercício e só depois indicar-lhes o local onde iriam realizá-lo, mas 

nem sempre o fiz. Por vezes nestes momentos, a explicação do exercício era 

dificultada pelo barulho. 

Durante as tarefas esforcei-me sempre para que os alunos sentissem 

que estava a observá-los, mesmo quando a turma estava dividida por grupos. 

Se me encontrava num grupo, adotava uma postura de forma a visualizar os 

restantes grupos também. Por exemplo, lembro-me de estar a atribuir 

feedbacks a um grupo de um lado do pavilhão e um aluno estar a pontapear a 

bola de voleibol, achando que eu não o estava a ver. Desta forma, rapidamente 

o chamei à atenção e quando ele veio ter comigo e perguntou-me como o 

estava a ver se me encontrava do outro lado do pavilhão, respondi-lhe “Eu 

estou aqui mas estou atenta a tudo que se passa à minha volta”; lembro-me 

como se fosse hoje. 
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Com uma turma assim é importante que nunca se perca a calma e 

tranquilidade, assim como o poder de improviso, que deve estar fomentado em 

nós. Há sempre solução para tudo e confesso que neste ponto a teoria que me 

foi transmitida ao longo destes quatro anos de aprendizagem não foi suficiente, 

tendo sido necessário recorrer à opinião de profissionais mais experientes. 

 

 “ (…) os alunos estavam dispostos em 4 colunas e não se mantiveram com a 

postura correta, foi necessário parar o exercício para chamá-los à atenção do seu 

comportamento. Dispor os alunos por colunas é favorável ao decorrer de alguns 

exercícios, no entanto é preciso estar sempre atenta aos alunos que estão no fim das 

colunas pois geram-se brincadeiras paralelas aos exercícios.”  

Reflexão da 4ª Aula, 27.09.2012 

 “ (…) os alunos mantiveram um comportamento melhor pois gostaram da 

disciplina dada, tag rugby, e dos exercícios efetuados. Mostraram-se motivados na 

realização do exercício.”  

Reflexão da Aula nº 23, 13.11.2012 

“Hoje os alunos estavam extremamente desatentos, faladores e irrequietos. 

Senti dificuldades em iniciar a aula, demorando cerca de quinze a vinte minutos a 

começar o primeiro exercício. Posto isto, toda a aula se atrasou. Devido ao atraso da 

aula tive de retirar dois exercícios pois não tive tempo de os realizar a todos. Escolhi 

realizar os que me pareceram mais importantes de forma a abordar os conteúdos 

planeados anteriormente.”  

Reflexão da Aula nº 27 e 28, 22.11.2012 

 

4.1.3.4. Instrução 

A capacidade de comunicar é um dos aspetos fulcrais de todo o 

processo de ensino-aprendizagem, qualquer que seja o contexto. Não basta 

sermos detentores do conhecimento se não nos soubermos expressar e 

transmitir aquilo que pretendemos. Para que o professor possa desenvolver um 

trabalho com qualidade deve possuir uma boa capacidade de comunicação. 

No entanto, tal como refere Rosado & Mesquita (2009)  os processos de 

comunicação contemplam barreiras que devem ser conhecidas e combatidas 

pelo professor, isto porque a transmissão de informação é essencial durante a 
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aprendizagem. A relação que o professor estabelece com o aluno é 

fundamental no processo de instrução. 

A forma como eu me coloco na aula, como transmito a informação, o 

nível de atenção dos alunos e a forma como os alunos interpretam a 

informação são tudo fatores influenciadores do processo de comunicação e 

que eu tive de ter em conta. É importante que o professor transmita aquilo que 

quer ensinar, sendo objetivo, claro e direto. 

Ao longo da instrução devem ser visíveis três momentos distintos de 

transmissão de informação: O primeiro, que ocorre momentos antes da prática, 

quando o professor apresenta a tarefa, explica os exercícios e demonstra; o 

segundo que decorre durante a prática, em que há emissão de feedbacks e por 

fim o terceiro momento, que é utilizado pelo professor para refletir, retirando 

conclusões da prática (Siedentop, 1991). 

No decorrer do EP tentei sempre cumprir os três momentos acima 

referidos. No entanto, muitas vezes nas primeiras aulas, indicava o local de 

realização dos exercícios aos alunos e só depois explicava o exercício, não 

conseguindo fazer chegar a informação da forma pretendida aos alunos. 

Este aspeto teve de ser corrigido ao longo das primeiras aulas tendo eu 

começado logo a procurar estratégias para tal. Comecei por realizar as 

explicações dos exercícios com os alunos sentados; aquando da explicação 

ninguém podia estar a bater bolas; apenas começava a falar e explicar quando 

todos os alunos estivessem em silêncio; sempre que ouvia demasiado ruído 

parava os exercícios, assim como quando não estavam a funcionar como 

pretendia; mal os alunos entravam na aula, sabiam que tinham de estar em 

silêncio e eu só começava a falar ou a explicar quando não se ouvisse nenhum 

barulho. Esta foi uma das estratégias que encontrei para conseguir que os 

alunos me ouvissem e percebessem o que era para fazer, assim como quais os 

aspetos críticos necessários para alcançarem o sucesso. 

O método de instrução que mais utilizei foi a explicação. Recorri à 

demonstração como complemento da explicação, muitas vezes porque os 

alunos não entendiam à primeira o que pretendia. Para a demonstração utilizei 

na maioria das vezes os alunos. Dependendo do que pretendia, escolhia 

alunos com mais dificuldades, com o intuito de demonstrar quais os erros que 
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não podiam ser realizados mas sempre valorizando o seu esforço e contribuo, 

e quando queria demonstrar o pretendido tentava chamar os alunos que se 

sentiam mais à vontade nas matérias. Só nas matérias que me sentia cem por 

cento segura é que fui eu a demonstrar. O professor deve transmitir 

conhecimento pleno de todas as matérias para que os alunos o respeitem, 

deste modo deve executá-las sempre de uma forma correta. Para tal não me 

parece correto tentar demonstrar um exercício quando não dominamos 

tecnicamente a modalidade, registando porem quais as matérias que devo 

estudar e trabalhar, para que no futuro me seja possível demonstrá-las de 

forma correta. 

Aquando da explicação, tentei sempre dar-lhes as palavras-chave e os 

objetivos a atingir dos exercícios a exercitava. Assim como ser sucinta e direta.  

Nas primeiras aulas, confesso, que o tempo de instrução era mais 

demorado do que pretendia, isto porque não dominava a turma por completo, 

mas com a ajuda da PC e dos meus colegas de estágio, assim como da 

constante reflexão e busca de estratégias, cheguei ao segundo período, altura 

em que já conseguia ter a atenção dos alunos e explicar-lhes os exercícios 

sem que estes dispersassem.   

 

4.1.3.5. Feedback 

O feedback é fundamental no processo de ensino na medida em que 

ajuda o aluno e o professor a evoluir e a ser melhor naquilo que faz. Nas 

palavras de Rosado & Mesquita (2009, p. 82) o feedback é “uma mais-valia do 

professor no processo de interação pedagógica”.  

Após uma tarefa motora o professor deve fornecer ao aluno um conjunto 

de informações sucintas, precisas, claras e objetivas para que o aluno possa 

melhorar o seu desempenho e atingir aquilo que o professor pretende. 

Fishman & Tobey (1978, cit. por Rosado & Mesquita (2009, p. 82), 

definem feedback como “um comportamento do professor de reação à resposta 

motora de um aluno ou atleta, tendo por objetivo modificar essa resposta no 

sentido da aquisição ou realização de uma habilidade”. Ao longo das aulas, 

tentei sempre fornecer aos alunos feedbacks não só com o intuito de os corrigir 
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mas também de os motivar na tarefa que estavam a executar. Procurei emitir 

os feedbacks logo após a execução da tarefa motora pois de acordo com o 

autor Pieron (1992), os feedbacks emitidos enquanto o aluno realiza a sua 

atividade, nomeadamente no decorrer dos jogos desportivos coletivos, leva a 

que a informação transmitida passe despercebida e muitas vezes seja perdida. 

Relativamente ao conteúdo informativo do feedback este pode ser 

organizado em conteúdo de performance (CP) e em conteúdo do resultado 

(CR). 

Segundo Arnold (1981, cit por Rosado & Mesquita (2009) o feedback 

com CP diz respeito à informação centrada na execução das habilidades ou 

tarefas e o feedback com CR foca-se naquilo que o professor pretende com a 

execução da habilidade, com o resultado da tarefa. 

O feedback informativo é essencial numa fase inicial, era 

frequentemente utilizado por mim quando lecionava uma nova modalidade, 

visto que os alunos necessitavam de referências acerca da execução dos 

movimentos. Senti que houve grandes evoluções, em determinados alunos, 

com o fornecimento constante de feedback. Normalmente ensinava a tarefa 

aos alunos, dava-lhes um tempo de exercitação e então depois fornecia o 

feedback ou voltava a explicar o exercício caso sentisse que não estavam a 

executar de forma correta o pretendido por não terem entendido o que lhes 

tinha transmitido.  

Tentei sempre que o feedback estivesse presente mas sem me tornar 

demasiado repetitiva com o intuito de não tornar o feedback “ruído de fundo”. 

 

4.1.3.6. Os Modelos instrucionais: A importância da teoria que 

sustenta e fundamenta a realização da prática 

A atividade do aluno e a vontade de este aprender estão no centro do 

processo de ensino aprendizagem. Também as condições da “sala de aula” 

afetam diretamente o processo de ensino, assim como o perfil do bom 

professor e os seus métodos. O professor deve conjugar estes fatores em prol 

do sucesso da aprendizagem dos seus alunos. Nas palavras de Mesquita & 

Graça (2009, p. 41), “Os professores mais eficazes acreditam que os alunos 
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conseguem aprender e assumem que a sua grande responsabilidade é ajuda-

los a aprender”. Concordando com esta afirmação, recorri à teoria e utilizei dois 

modelos que me auxiliaram na lecionação das aulas ao longo do ano letivo. 

É fundamental que o aluno possa aprender a seu tempo e que o ensino 

seja adaptado às suas necessidades. Na perspetiva de Rink (1996, cit. por 

Mesquita & Graça (2009), é o nosso “dever”, enquanto professores promover 

aprendizagem aos nossos alunos de acordo com as suas características, 

mencionando um conjunto de princípios gerais voltados para o ensino da EF. 

Assim, é essencial que o professor dedique tempo suficiente de exercitação 

aos exercícios, aquando da realização do plano de aula, e que os alunos 

exercitem tempo suficiente e a um nível adequado às suas capacidades. A 

exercitação deve ser ajustada aos objetivos de aprendizagem e a cada um dos 

alunos, na medida em que um tempo elevado de exercitação por si só não é 

suficiente para que haja sucesso na aprendizagem. Os objetivos da aula 

devem ser previamente definidos.  

Outro principio apontado, tem por base a taxa de sucesso dos alunos na 

realização das tarefas. É imprescindível para atingir uma elevada motivação 

dos alunos que estes obtenham sucesso na realização das tarefas, mas que 

também não se tornem demasiado fáceis pois transformam-se em insuficientes 

para a estimulação da aprendizagem. Assim, tarefas demasiado difíceis não 

originam sucesso na medida em que o insucesso repetido gera frustração e 

baixa confiança. Por fim, um bom ambiente de aula é sempre potenciador da 

aprendizagem. Desta forma, o professor deve ter em conta a gestão da aula, 

os métodos de instrução a utilizar e a capacidade de socialização dos alunos. 

Assim, tentei sempre que nas minhas aulas o ambiente fosse propício à 

aprendizagem, procurando conhecer os alunos pormenorizadamente, criar 

exercícios diferentes e criativos e utilizar a competição como método mais 

atrativo aos alunos para que estes desenvolvessem comportamentos 

satisfatórios para o desenrolar da aula.  

No início do ano letivo, aquando do planeamento do processo de ensino, 

optei por utilizar o Modelo de Instrução Direta (MID) e o Modelo de Educação 

Desportiva (MED) como auxiliares no processo de ensino-aprendizagem não 

só pelo que trabalham mas também devido às características da turma e dos 



 
62 

 

alunos em si. Foram dois modelos escolhidos especialmente para os meus 

alunos com o intuito de melhorar o processo de ensino. O MED foi escolhido 

também pelo comportamento dos alunos, que ao serem agrupados por equipas 

e terem que acumular pontos melhoraram significativamente o seu 

comportamento. No entanto, tal como diz Rink (2001, cit por Mesquita & Graça 

(2009, p. 46) “ (…) não há um modelo que seja adequado a todos os 

envolvimentos de aprendizagem…”, deste modo optei pelos que mais me 

pareceram adequados à turma e aos alunos em questão.  

 

4.1.3.6.1. Modelo de Instrução Direta (MID) 

O MID é um modelo a que os professores de EF recorrem 

maioritariamente devido à “ (…) eficácia no ensino de habilidades em contextos 

de baixa interferência contextual, apanágio das etapas iniciais de prática” 

(Mesquita & Graça, 2009, p. 46). 

Neste modelo é o professor que se encontra no centro do processo e é 

este quem dá a instrução dos exercícios. É o professor que estrutura a aula e 

toma praticamente todas as decisões do processo de ensino-aprendizagem. 

Neste modelo é o professor que se encontra no centro do processo e é 

este quem dá a instrução dos exercícios. É o professor que estrutura a aula e 

toma praticamente todas as decisões do processo de ensino-aprendizagem. 

Recorri a este modelo como base da maioria das minhas aulas devido a 

alguns fatores, tais como: turma numerosa com alunos entre os 11 e 12 anos 

de escolaridade, irresponsáveis e irrequietos e que de nenhuma maneira lhes 

poderia ser atribuída autonomia durante o desenrolar dos exercícios. Desta 

forma, com este modelo tive a principal tarefa de realizar todo o processo 

administrativo, “ (…) determinando explicitamente as regras e rotinas de gestão 

e ação dos alunos.” (Mesquita & Graça, 2009, p. 48). 

Ao longo das aulas, organizei os grupos e geri as rotações, não só 

porque os alunos não conseguiam fazê-lo sem gerar grandes confusões, mas 

porque queria despender o menos tempo possível nas transições e formação 

de grupos/equipas.  
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Este modelo enaltece a importância da revisão da matéria dada, ponto 

que trabalhei sempre, muitas vezes, sob a forma de exercício de aquecimento. 

Sempre que ensinei novas habilidades motoras fui quase sempre eu a 

demonstrar, exceto quando algum dos alunos demonstrava facilidade na 

realização da habilidade em questão. Aquando da apresentação das 

habilidades os alunos eram sempre informados acerca dos critérios de êxito 

dos exercícios para que o sucesso fosse atingido. Assim como, observava os 

comportamentos destes enquanto realizavam as tarefas de forma a assegurar 

que possuíam as competências básicas, recorrendo essencialmente à emissão 

de feedbacks. Estes feedbacks eram essencialmente de caracter positivo e 

corretivo com o intuito de motivar os meus alunos para a tarefa. No que diz 

respeito ao tempo de prática e ao número de repetições dos exercícios fui 

sempre eu quem fez essa gestão. 

Em suma, este foi o modelo que eu selecionei, essencialmente pela sua 

eficácia “ (…) quando é aplicado em contextos de aprendizagem com alunos 

mais novos e com ritmos de aprendizagem lentos,” (Rosenshine & Stevens, 

1986 cit por Mesquita & Graça, 2009, p. 51). 

 

4.1.3.6.2. Modelo de Educação Desportiva (MED) 

O outro modelo utilizado na lecionação das aulas ao longo do ano, foi o 

MED. Ao contrário do modelo descrito anteriormente, este foi um modelo ao 

qual recorri apenas no último período nas aulas de voleibol. 

O Modelo de Educação Desportiva (MED) foi criado por Siedentop, 

procurando propiciar aos alunos práticas e experiencias positivas e autênticas, 

através da criação de aulas mais ricas e com ambientes festivos. Este modelo 

apresenta uma característica especial, na medida em que aplica um cunho 

afetivo e social às aprendizagens. O MED “ (…) comporta a inclusão de três 

eixos fundamentais que se revêm nos objetivos da reforma educativa da 

Educação Física atual: o da competência desportiva, o da literacia desportiva e 

o do entusiasmo pelo desporto, sendo o seu propósito formar a pessoa 

desportivamente competente, desportivamente culta e desportivamente 

entusiasta” (Mesquita & Graça, 2009, p. 59). 
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Com o desígnio de promover experiências autênticas, Siedentop 

apontou seis características como essenciais ao MED: a época desportiva, a 

filiação, a competição formal, o registo estatístico, a festividade e os eventos 

culminantes. O autor salienta que o tempo ideal de aplicação do modelo seriam 

pelo menos vinte aulas (Mesquita & Graça, 2009). Contudo, a realidade do 

calendário escolar da Escola EB 2/3 Pêro Vaz de Caminha não permitiu dispor 

dessa quantidade de aulas para uma só modalidade. Deste modo, foi 

necessário adaptar a estrutura do modelo à realidade e utilizar apenas algumas 

vertentes do MED, tendo em conta o tempo disponível e os aspetos a cumprir. 

Iniciei a aplicação do MED com a avaliação diagnóstica (AD) de modo a 

aferir o nível dos alunos. Após a AD dividi os alunos por equipas, as quais se 

mantiveram ao longo das restantes aulas. Ainda na primeira aula da UT, pedi-

lhes que escolhessem um nome para as suas equipas, nomeassem um 

capitão, definissem uma cor e trouxessem todos t-shirts de cor igual de modo a 

identificar a equipa. Com toda esta seriedade, dedicação e entrega em todas 

as aulas realizei exercícios com pontuação. Este modelo foi muito bem aceite 

por parte dos alunos e foi uma mais-valia no que diz respeito à motivação para 

a modalidade. A única dificuldade que senti foi, nas primeiras aulas, na 

transição dos exercícios de aquecimento para o jogo. No início da UT construi 

uns boletins de jogo, que foram entregues aos capitães de equipa, para que os 

alunos soubessem quais os seus campos de jogo e quais as suas funções. 

(quadro 1 - anexos).  

 

“Na minha turma a implementação do MED tem sido bem aceite pelos alunos. 

Todos trazem as t-shirts da cor da sua equipa e a mascote.”  

Reflexão da aula nº 80 e 81, 02.05.2013 

 

A competição, implícita neste modelo, foi fundamental na melhoria dos 

comportamentos dos alunos, melhorando todo o desenrolar das aulas e além 

disso enalteceu a cooperação entre os alunos e a entreajuda, na medida em 

que tinham de lutar por um objetivo comum, ganhar pontos para a sua equipa. 
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“Os alunos têm-me surpreendido, pois têm estado motivados para a 

modalidade e não se tem verificado comportamentos desadequados. Na minha 

opinião este bom comportamento deve-se à implementação do MED e ao facto de eles 

estarem constantemente em competição.”  

Reflexão da aula nº 83 e 84, 09.05.2013 

 

De acordo com Reverdito & Scaglia (2013, p. 239) “ (…) a competição é 

o elemento fundamental do desporto, que dá sentido à sua existência, e é nela 

que a manifestação do desporto se realiza em sua plenitude”. 

Na minha turma, apesar da minha insistência no sentido de diminuir e 

evitar este acontecimento, os atrasos eram frequentes em alguns alunos. A 

implementação do MED também veio fazer com que diminuíssem, na medida 

em que eram retirados pontos às equipas por cada atraso. Esta foi uma 

estratégia que encontrei para contornar um “problema”. Assim, este modelo 

contribuiu para a formação de alunos cada vez mais autónomos e 

responsáveis, em que o professor interferiu como mediador de todo o 

processo. Tal como diz Mesquita (2006, p. 328) “Os novos modelos de ensino, 

por estenderem a responsabilidade dos processos aos praticantes, são 

promotores de autonomia, de responsabilização e da cooperação”. 

Por último, não poderia deixar de realçar o facto de este modelo permitir 

que os alunos desempenhem diversas tarefas num mesmo contexto. Ao longo 

das aulas, os alunos vivenciaram diversos papéis como o de árbitro, capitão de 

equipa, estatístico e até mesmo repórter, papéis estes, que normalmente são 

desempenhados pelo professor e que exige aos alunos um maior envolvimento 

nas tarefas e comprometimento com o resultado. Deste modo, o professor 

liberta-se destas funções podendo dar mais atenção ao trabalho dos alunos e 

aos feedbacks emitidos com o objetivo de melhoria contínua. Na minha opinião 

este é sem dúvida um dos pontos fulcrais deste modelo, na medida em que 

possibilita que os alunos desempenhem outras funções que não unicamente a 

de participantes. De forma a fundamentar a minha opinião, “Carlson e Hastie 

(cit. por Mesquita & Graça, 2009, p. 63) “advogam que uma das maiores 

singularidades do MED em relação a outras abordagens reside no facto de os 

alunos serem colocados simultaneamente a desempenhar tarefas de ensino e 

gestão, papéis tipicamente desempenhados pelo professor, o que lhes exige 
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um maior comprometimento com o desenvolvimento das atividades e com os 

resultados obtidos”  

 

4.1.4. Avaliação 

De acordo com Tenroller & Merino (2006, p. 37) a avaliação “trata-se de 

um conjunto de ações e instrumentos que permitem um diagnóstico de ensino 

e aprendizagem que facilita ao professor aprimorar as suas ações e, ao aluno, 

a consciencialização de sua aprendizagem”. Bento (2003) relata que em quase 

todas as obras didáticas é aludida a importância da análise e avaliação do 

ensino e corrobora a mesma como uma tarefa central de cada professor, 

incluindo o controlar e avaliar os seus próprios resultados pedagógicos. A 

análise dos resultados é necessária para que se possa planificar melhor e se 

necessário, modificar o seu ensino. O autor, refere ainda a análise e avaliação 

do ensino como “um incómodo necessário”. 

O termo avaliação em si não é consensual, tendo definições divergentes 

aos olhos dos diferentes autores. Para uns é “ (…) estimar, apreciar, calcular o 

valor de uma coisa” (Rosado et al., 2000, p. 19), para outros “ é a interpretação 

de uma medida em relação a uma norma preestabelecida” (Lafourcade 1972, 

cit. por Rodrigues, 2011, p. 21). Embora existam diferentes perspetivas, a 

verdade é que avaliar é uma tarefa central do professor que possibilita 

compreender a direção de todo o processo de ensino-aprendizagem, esta é 

uma verdade incontornável (Bento, 2003). 

Para Carrasco (1985), o processo de avaliação tem de possuir três 

características: ser sistemática, obedecendo a um plano delineado; contínua, 

acompanhando todo o processo educativo; e integral incorporando todos os 

recursos inerentes à educação (materiais, humanos, entre outros). 

A avaliação foi um processo fundamental no decorrer do EP, na medida 

em que me ajudou a perceber se a minha metodologia estava a ter o resultado 

pretendido e consequentemente se os alunos conseguiam alcançar o sucesso, 

ou por outro lado, se era necessário um reajuste ou mesmo uma mudança total 

no método de ensino. Deparei-me, como é natural neste processo, com 

algumas questões e dificuldades, mas as principais foram sentidas na 
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implementação da avaliação sumativa (AS). Senti que muitas vezes não avaliei 

da melhor forma e nem sequer fui tão justa quanto deveria. Refleti diversas 

vezes sozinha e até mesmo com os meus colegas de estágio quais as 

melhores estratégias de realização da avaliação. A questão mais debatida era 

como conseguir avaliar tudo e transformar todas as ações motoras em 

números, todavia, com a ajuda da PC e após diversas reflexões, a resolução foi 

alcançada. 

Uma coisa é certa, sem avaliação não há progressão no ensino. 

Para Siedentop (1998) os professores, infelizmente, utilizam a avaliação 

com o intuito de atribuir notas. Na opinião do autor, a avaliação deve ser vista 

como um conjunto de objetivos válidos e confiáveis de forma a melhorar o 

desempenho dos alunos, dos professores e do respetivo ensino. 

 

4.1.4.1. Momentos de Avaliação 

Paralelamente com o planeamento e a realização do ensino, a análise e 

a avaliação são tarefas centrais de cada professor (Bento, 2003). 

Independentemente do tipo de avaliação, esta deverá exigir um trabalho 

de reflexão, porque sem este tipo de trabalho “aprofundado não é possível 

avaliar os alunos e a atividade pedagógica do professor. E sem controlo 

permanente da qualidade do ensino nenhum professor consegue garantir a 

eficácia e a melhoria da sua prática pessoal” (Bento, 2003, p. 175). 

A avaliação divide-se em três momentos, de forma a poder caracterizar 

o processo de ensino-aprendizagem: diagnóstica (AD), formativa (AF) e 

sumativa (AS). Cada uma delas com o seu objetivo mas todas realizadas com 

um único intuito, melhorar a ação do professor e enaltecer a aprendizagem do 

aluno. 

Realizei a avaliação com o intuito de numa fase inicial (utilização da AD) 

apurar o nível em que a turma e os alunos se encontravam e quais as suas 

principais dificuldades; durante a lecionação das matérias (utilização da AF) 

corrigi os alunos para que estes evoluíssem e ultrapassassem os seus erros, 

orientando e reorientando o processo de ensino-aprendizagem não só em prol 

destes mas também para me corrigir a mim e perceber se a minha metodologia 

estaria a ter sucesso ou não; e no término das UD (utilização da AS) a 
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avaliação serviu para apurar se os objetivos previamente estabelecidos tinham 

sido atingidos.    

Compreendi o ato de avaliar como um processo que inicia, acompanha e 

encerra o ato de aprendizagem. Assim, existem distintas formas de avaliação 

que, enquanto EE adotei, as quais apresento, sucintamente, de seguida.  

 

4.1.4.1.1. Avaliação Diagnóstica 

Recorri à AD no início de todas as UD com o intuito de verificar qual o 

nível da turma e as dificuldades dos alunos. Esta avaliação ajudou-me na fase 

de planeamento do processo de ensino na medida em que adaptei o proposto 

no currículo às necessidades dos meus alunos, no sentido de favorecer o 

aproveitamento das suas potencialidades e a supressão das dificuldades.  

A AD serve maioritariamente para estabelecer prioridades entre os 

critérios a abordar, realizar um planeamento de acordo com as necessidades e 

dificuldades dos alunos da turma. 

Para a concretização deste tipo de avaliação utilizei listas de verificação 

realizadas por mim para as diferentes modalidades. Apliquei a AD em todas as 

modalidades exceto rugby e badminton, por escassez de tempo de lecionação.  

Na primeira lista de verificação que construí, incluí muitos parâmetros o 

que se tornou um obstáculo aquando da avaliação. A turma era muito grande e 

eu não conseguia apontar todos os parâmetros. Assim, nas listas de verificação 

das modalidades seguintes optei por focar os pontos fulcrais da modalidade, 

avaliando 3 a 4 pontos.  

Nos jogos coletivos, realizei a AD sempre sob a forma de jogo e nas 

modalidades individuais recorri a exercícios critério. 

Para a realização destas listas de verificação contei sempre com a ajuda 

da PC e dos meus colegas de estágio. Estas foram sofrendo algumas 

alterações ao longo do ano, em prol de uma avaliação mais direta e objetiva. 

Desta forma, a lista de verificação adquiriu uma forma moldada e simplificada 

permitindo, numa só aula, a identificação do nível ou níveis da turma e a 

introdução à matéria de ensino, sempre em prol do processo ensino-

aprendizagem. 
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“Nesta aula realizei a avaliação diagnóstica de basquetebol. Na minha opinião 

é difícil fazer esta avaliação numa aula de 45min porque além de termos de controlar a 

turma, temos de observá-la e estar a retirar a avaliação nos diversos critérios.” 

Reflexão da aula nº 5 e 6, 02.10.2012 

 

4.1.4.1.2. Avaliação Formativa 

Para G. Scallon (1982, cit por Abrecht (1994, p. 31), a avaliação 

formativa (AF) “é um sistema de avaliação, que consiste em recolher, em 

ocasiões diferentes, no decorrer de um programa de estudos ou de um curso, 

informações uteis para verificar, periodicamente, a qualidade de aprendizagem 

(…) tempo por objetivo detetar as deficiências ou as eventuais dificuldades de 

aprendizagem”. Recorri à AF com o intuito de perceber quais as dificuldades 

dos meus alunos e a sua origem, de forma a promover um ensino melhor e 

focado no sucesso do processo e dos resultados.  

De acordo com Hadji (1994, cit por Rosado et al. (2000, p. 34) a AF “tem 

por objetivo contribuir para melhorar a aprendizagem em curso, informando o 

professor sobre as condições em que está a decorrer a aprendizagem, e 

instruindo o aprendente sobre o seu próprio percurso, os seus êxitos e as suas 

dificuldades”. 

Paralelamente à AF utilizei a avaliação contínua (AC). Esta foi 

fundamental para perceber os erros dos alunos e ajudá-los a melhorar, assim 

como o seu comportamento e empenho. Ao longo das aulas, fui corrigindo os 

alunos e dando-lhes feedbacks para que eles pudessem trabalhar nas suas 

dificuldades alcançando o sucesso, assim como para aqueles que tinham 

comportamentos menos adequados pudessem melhorá-los. Muitas vezes, tive 

conversas particulares com alguns com o intuito de os ajudar e lhes mostrar 

que o comportamento podia prejudicá-los na sua performance. 

Esta avaliação foi utilizada ao longo das aulas com reflexões e registos. 

Mais tarde recorri a esta avaliação (aos meus registos) quando estava indecisa 

quanto à nota a atribuir ao aluno. 

A AF “foi pensada como um instrumento (…) destinado a ser útil tanto a 

quem aprende como a quem ensina, podendo servir quer para fazer o ponto de 

situação, quer para encontrar meios de combater falhas e resolver problemas” 
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(Abrecht, 1994, p. 35). Este tipo de avaliação foi crucial na medida em que me 

foi fornecendo informações acerca da reação dos meus alunos aos meus 

métodos e estratégias, levando-me a uma constante adaptação, ou não, do 

ensino às diferenças e ritmos de aprendizagem.  

Quer a AF quer a AC serviram para equilibrar, muitas vezes, a avaliação 

sumativa (AS), de modo a evitar erros inerentes a esta avaliação. 

A AC foi empregada essencialmente para averiguar o tipo de empenho 

dos alunos, os seus comportamentos mediante as situações às quais foram 

sujeitos, o respeito que tinham por mim e pelos seus colegas, assim como 

pelas instalações e material. 

No entanto, penso que para sermos justos e exatos neste tipo de 

avaliação é preciso prática e acuidade. No primeiro período, tendo em conta as 

várias preocupações iniciais existentes (desde a organização da aula, ao 

controlo da turma, distribuição das tarefas) foi difícil desenvolver uma boa AF e 

AC. Contudo, consegui realizar os registos necessários, após as aulas, 

aquando da reflexão, revendo mentalmente o empenho e comportamento dos 

alunos assim como a reação deles aos exercícios por mim propostos e às 

minhas estratégias. 

Nos períodos seguintes, dado o tempo decorrido e a familiarização com 

as situações, já foi possível aplicar a AF e AC de uma forma mais eficiente, 

tendo o cuidado de registar os comportamentos e situações mais significativos. 

Sempre tive o cuidado de conseguir um ensino melhorado e centrado 

não só nos resultados mas também no processo e principalmente na minha 

evolução e dos meus alunos. 

 

4.1.4.1.3. Avaliação Sumativa 

Executar a Avaliação Sumativa (AS) tornou-se a minha maior 

preocupação na medida em que nunca somos totalmente justos. Esta foi 

efetuada no final de cada UD, após a introdução, exercitação e consolidação 

dos conteúdos. Posso dizer que foi das tarefas mais complicadas de realizar, 

devido às diversas variantes.  
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Tal como na AD, também nesta avaliação recorri a uma lista de 

verificação para aferir os ganhos e evoluções dos alunos (Quadro I – anexos). 

A maior dificuldade que tive de ultrapassar foi de “separar as águas” de 

sentimentos, na altura da avaliação, entre as suas competências e os seus 

comportamentos pessoais. Quando avaliamos um elemento técnico, avaliamos 

a competência e simplesmente a competência do aluno na sua realização. 

Tentei sempre seguir os parâmetros de avaliação sem que os sentimentos 

afetassem. Com o tempo consegui distinguir o momento da AS do da avaliação 

final onde, por fim podia relacionar as competências desportivas e o 

comportamento global dos alunos. 

Somos humanos e torna-se muitas vezes difícil não colocar sentimentos 

nas nossas ações e sobretudo nas nossas avaliações.  

Para além de avaliar os alunos, a AS serviu também para eu perceber 

se os conteúdos lecionados tinham sido consolidados, dando-me um feedback 

do meu trabalho enquanto professora. Era importante para mim verificar que 

desde o momento da AD ao momento da AS tinha havido uma evolução.  

As AS das habilidades motoras realizaram-se através da observação e 

conjuntamente com o registo escrito, quantificando o aluno através da 

atribuição de um número, exceto nas modalidades de ginástica e dança que 

recorri ao método de filmagem para além da observação no momento da 

execução das tarefas pedidas. No entanto, a avaliação da cultura desportiva do 

aluno foi aferida através de um teste escrito, composto por um grupo 

caraterizado por respostas de verdadeiro ou falso, um grupo que apelava à 

seleção da melhor opção (escolha múltipla), um grupo de legendar imagens ou 

preenchimento de espaços e um último grupo dedicado a perguntas de 

resposta curta. 

A avaliação final (AFi), compilação da AS e AC, integrou todos os 

domínios de ação definidos pela escola. São eles: saber-fazer (60%), saber 

(10%) e saber-estar (30%).  

O domínio do saber-estar, devido às suas caraterísticas, não foi um 

domínio passível de ser avaliado de forma formal. Este foi avaliado ao longo 

das aulas de forma contínua, onde procurei identificar nos alunos os conteúdos 

estabelecidos para este domínio, através de uma grelha de comportamentos.  
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O domínio do saber (cultura desportiva) foi avaliado através de um teste 

escrito, realizado no fim de cada período, mas também através do 

conhecimento demonstrado pelos alunos ao longo das aulas (avaliação 

contínua), nomeadamente na arbitragem (utilizando a sinalética adequada), 

conhecimento e cumprimento das regras, entre outros.  

O domínio saber-fazer foi avaliado de forma prática, através de uma 

grelha de critérios, onde procurei identificar o nível onde o aluno se encontrava 

em relação às componentes críticas estabelecidas, isto é, o seu nível de 

desempenho. Em anexo (quadro V), apresento um exemplo de uma grelha de 

avaliação para a modalidade de basquetebol. 

Em jeito de conclusão Carrasco (1985) defende a avaliação como um 

método que permite ao professor conhecer os seus pontos fortes e os pontos 

fracos do ensino e da aprendizagem, facilitando a sua correção e melhoria em 

prol do alcance dos objetivos do ciclo didático programado. 

Com os diversos momentos de avaliação pude planear aulas cada vez 

mais direcionadas às características dos meus alunos e consequentemente ao 

seu desenvolvimento e obtenção do sucesso quer deles quer meu. 
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4.2. Área 2 e 3 – Participação na Escola e Relações com a Comunidade 

Durante o estágio, para além da área docente, um EE aprende também 

a pertencer a uma comunidade educativa e a colaborar e estar presente em 

todas as atividades que contribuem para o seu funcionamento. 

Sendo parte integrante do ensino escolar, as reuniões gerais realizadas 

ao longo do ano letivo, bem como as atividades dinamizadas pelos EE e o 

grupo de EF, permitem ao EE complementar a sua aprendizagem, ao mesmo 

tempo que conhece uma realidade paralela e indissociável do ser professor. 

O conhecer a escola como um todo enriquece a passagem do EE pela 

comunidade escolar, possibilitando chegar ao aluno de uma forma mais 

próxima. 

Ao longo do ano, tentei sempre integrar-me ao máximo com o grupo de 

EF e com a restante comunidade escolar. A maioria do meu tempo na escola 

foi passada no gabinete de EF, mas sempre que tinha oportunidade deslocava-

me até à sala dos professores convivendo com os docentes de outros grupos 

disciplinares. Além disso, participei em almoços e jantares dos professores 

sempre com o intuito de me relacionar com todos e fazer parte da comunidade 

educativa da escola. 

Foi uma boa experiência. Todos os professores me receberam bem e 

rapidamente me senti integrada. Fui sempre tratada como colega e não como 

alguém de fora que estava ali apenas a estagiar. Participei também nas festas 

de final de período conjuntamente com os restantes professores organizadores. 

Foi uma experiência única, que nunca me vou esquecer e onde aprendi 

muito, a qual sem dúvida me fez evoluir tanto a nível profissional como pessoal. 

Estar do outro lado de toda esta organização, fez-me entender de que forma se 

projeta uma festa de final do período e todos os detalhes inerentes a esta e a 

responsabilidade que acarreta ao professor organizador. 

A verdade é que ser professor não se resume à nossa turma, nem às 

preocupações para com esse grupo de alunos e pessoas. Ser professor, é 

estar integrado numa comunidade com outros atores educativos e conviver em 

harmonia com estes. Fazer parte da escola Pêro Vaz de Caminha foi partilhar 

os mesmos valores e criar objetivos comuns com todos os seus intervenientes.  
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“Pessoalmente, gosto imenso de participar na realização deste tipo de tarefas e 

considero importante, na medida em que também nos aproxima (núcleo de estágio) e 

além de estarmos a preparar uma atividade para a escola, estamos a conviver uns 

com os outros e a trabalhar em equipa.” 

Reflexão da Reunião de Estágio do dia 16.05.2013 

 

4.2.1. Participação em Atividades Escolares 

A organização das atividades que decorreram ao longo do ano foi 

sempre realizada pelo grupo de EF. Estas foram uma mais-valia na minha 

formação e crescimento profissional e pessoal. O núcleo de estágio trabalhou 

sempre em conjunto e as atividades alcançaram sempre o sucesso. 

Planear as atividades ajudou à união do núcleo e foram nesses 

momentos que nos conhecemos melhor. Fomos sem dúvida um grupo unido e 

trabalhador em prol de objetivos comuns. 

 As atividades organizadas pelo grupo de EF foram o corta-mato, o 

mega sprint, os torneios de basquetebol, badminton, futebol, voleibol, ações de 

sensibilização de jiu-jitsu, capoeira, comemoração do dia mundial da dança, dia 

do desporto adaptado e a prova de orientação realizada no dia da escola. 

Estes eventos foram pensados e articulados com os objetivos gerais da 

disciplina de EF, como é referenciado nos parágrafos abaixo descritos. 

Até então, nunca tinha organizado qualquer tipo de atividade escolar 

nem sabia como se procedia. Sem dúvida que a partir de agora sinto-me apta a 

organizar qualquer tipo de evento ou torneio. 

 

4.2.1.1. Corta-Mato e Mega Sprint 

O corta-mato foi a primeira atividade organizada pelo núcleo de EF. Para 

a sua organização utilizamos as reuniões de estágio. O NE conjuntamente com 

a PC ficou responsável por toda a logística. Estava entusiasmada em participar 

na organização desta atividade porque até hoje apenas tinha estado do outro 

lado, do lado dos alunos. Relativamente às funções a desempenhar ao longo 

das provas foram decididas no início da manhã. Cada um de nós ficou 

encarregue de uma tarefa. Eu, conjuntamente com a professora Susana, fiquei 
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responsável pela entrega dos dorsais e marcação de presenças e faltas dos 

alunos. Foi gratificante ficar neste posto na medida em que me permitiu 

conhecer alunos de outras turmas. 

No dia do corta-mato, o tempo estava chuvoso e pensei sinceramente 

que não iam aparecer muitos alunos. A verdade é que os alunos 

surpreenderam-me, assim como aos restantes professores e d total de inscritos 

participaram cerca de 72%. Muitos não participaram porque não tinham levado 

uma muda de roupa e/ou porque não foram dispensados das aulas dos 

professores das restantes disciplinas. 

Apesar de os alunos estarem entusiasmados, fiquei um pouco 

dececionada pois não se verificou uma grande envolvência da restante 

comunidade escolar. No tempo em que era aluna, quando ocorria o corta-mato 

todos os alunos eram dispensados das aulas e havia uma grande agitação e 

envolvimento em torno do evento. Lembro-me que os professores das 

restantes disciplinas apoiavam os alunos e assistiam à prova com entusiasmo, 

assim como os alunos que não estavam a participar na prova. 

O mega sprint teve menos adesão, talvez por ser uma atividade nova e 

os alunos ainda não estarem completamente familiarizados. No entanto, os 

alunos estiveram ao longo de toda a manhã, entusiasmados e empenhados na 

prova. Os colegas que não estavam a participar apoiavam os participantes e 

gritavam uns pelos outros sentindo-se um clima de competição positiva. 

 

4.2.1.2. Torneios 

Os torneios são um momento de grande alegria e satisfação para os 

alunos. Estes aguardam ansiosamente por cada torneio, para que possam 

participar, estar com os colegas num contexto diferente e sobretudo porque 

querem ganhar a todo o custo. Aqui a competição, ganha um cunho didático 

importante para estas crianças. 

Os torneios já são realizados há alguns anos e cabe sempre ao grupo de 

EF planeá-los e executá-los. Em todos os torneios cada um dos professores 

ficou responsável por um posto ou tarefa. Eu, conjuntamente com a professora 
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Patrícia, fiquei quase sempre responsável por dar entrada das equipas para os 

balneários, marcando as presenças e as faltas dos alunos. 

Os torneios eram planeados nas reuniões de estágio, antecedentes aos 

torneios. Elaborávamos os boletins de jogo, assim como as fichas das equipas 

e respetivos horários, marcação dos campos e arbitragem, entre outros. 

Também ficou decidido no início do ano letivo que os jogos dos torneios 

se desenrolariam por escalões e que os mais velhos seriam sempre os 

primeiros a jogar. Desta forma pretendia-se evitar confusões no pavilhão e um 

grande aglomerado de alunos, isto porque os alunos mais velhos tendem a ser 

mais competitivos e porque são nas últimas horas da manhã que já há mais 

alunos disponíveis para ir ver os jogos. Esta foi uma estratégia muito bem 

implementada, na medida em que nunca se verificaram confusões, nem maus 

comportamentos a nível disciplinar ao longo dos torneios. 

Foram realizados dois torneios por período exceto no último, durante o 

qual tiveram lugar outras atividades para além do torneio. No primeiro período 

foi elaborado o torneio de basquetebol e andebol, no segundo de badminton e 

futebol e no último de voleibol. O torneio de badminton foi o que mais 

participantes teve e o de voleibol o torneio com menos adesão. 

 

4.2.1.3. Dia da Pêro 

O Dia da Escola sem dúvida que foi a melhor experiência que vivi a 

longo do EP, visto que vi acontecer uma atividade dinamizada por mim e pela 

professora Susana – flashmob em que os alunos foram os protagonistas – à 

qual tanto me dediquei. 

 Este dia é comemorado todos os anos no dia 24 de maio, por todos os 

membros da comunidade escolar. É um dia muito animado, de convívio entre 

todos e realização de múltiplas atividades, tais como jogos e vendas de 

comida, bebidas e artigos em barraquinhas. Professores e alunos juntam-se 

para o mesmo objetivo de angariar dinheiro por uma causa. Neste dia, para 

além de não haver aulas, os familiares da comunidade escolar são convidados 

pela mesma a comparecerem na escola de forma a promover o convívio entre 

todos. 
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Para além do flashmob, o grupo de EF organizou uma prova de 

orientação que contou não só com a participação dos alunos da nossa escola 

mas também com participantes das escolas primárias do agrupamento. 

Ao longo do flashmob senti uma sensação de dever cumprido ao 

visualizar uma multidão de gente a realizar a coreografia que eu, com tanto 

esforço e dedicação, ensinei. No momento em que estava no palco a olhar 

para todos os alunos e alguns professores a dançar, confesso eu me vieram as 

lagrimas aos olhos e que o meu peito se encheu de alegria, felicidade e 

satisfação. Neste dia os alunos demonstraram que o empenho e dedicação 

gera frutos e eu também senti que consegui cumprir o meu objetivo.  

Relativamente à prova de orientação, teve sucesso e os alunos estavam 

entusiasmados e empenhados em ser os melhores. Para a concretização desta 

prova contamos com a participação de professores de outras disciplinas que 

ficaram encarregues de determinados postos de passagem obrigatória. Eu 

fiquei com o meu colega estagiário, João, e no nosso posto as perguntas eram 

acerca de Ciências Naturais.  

Esta atividade foi gratificante e benéfica para os alunos pois aliou a 

diversão e a aprendizagem. Além disso o convívio entre alunos das diferentes 

escolas é uma mais-valia para o fortalecimento das relações. 

 

4.2.1.4. Visita à FADEUP 

No dia 12 de Dezembro fomos à Faculdade de Desporto com os nossos 

alunos em consequência do convite dirigido à escola para participar no leque 

de atividades planeadas para a Semana Olímpica. 

No início, antes de iniciarmos a nossa “viagem” estava um pouco 

receosa quanto ao comportamento dos alunos. Apesar de ter sido eu a 

escolher os alunos e ter tentado selecionar os que demonstraram ter um 

comportamento mais merecedor, não foram apenas os bem comportados. O 

meu medo era mais ao longo do percurso da escola à faculdade pois não 

queria que ocorresse nenhum incidente desagradável. Tentei estar sempre 

atenta mas dando-lhes autonomia para que percebessem que já são crescidos 

e se têm de saber comportar. Mantiveram o agrupamento de dois a dois como 
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lhes pedi inicialmente. No entanto, surpreenderam-me pela positiva. Com o 

decorrer da manhã, fui-me apercebendo que estavam bastante atentos e 

empenhados nas tarefas que lhes foram destinadas. 

Na parte inicial, na cerimónia de abertura da Semana Olímpica, todos os 

alunos estiveram bastante atentos às palavras dos diferentes representantes 

de cada departamento e também a alguns atletas olímpicos que estavam 

presentes. 

Os alunos estiveram, ao longo de toda a manhã, motivados e 

empenhados nas tarefas, ao contrário do que aconteceu em muitas das minhas 

aulas. Penso que se deve ao facto das atividades decorrerem num espaço 

diferente e novo para muitos deles. 

 

4.2.1.5. Visita ao Parque Aquático de Amarante 

A visita ao parque aquático é um passeio já realizado em anos 

anteriores. É tradição ser a última atividade organizada pelo núcleo de EF e os 

alunos anseiam o ano todo por este momento. 

Já era de calcular que os alunos fossem adorar ir ao parque aquático, 

sendo uma atividade fora da escola e ainda por cima envolvendo piscinas e 

divertimento. Foi satisfatório ver a felicidade daquelas crianças e jovens ao 

longo de todo o dia. 

Não ocorreu nenhum incidente e confesso que até eu me diverti com os 

meus colegas de estágio. Foi bom estar com todos num contexto mais 

descontraído e menos formal. Além disso, nunca tinha ido como professora a 

este tipo de atividades, apenas como aluna. Serviu para perceber que os 

professores que acompanham estas crianças detêm de uma responsabilidade 

acrescida de preservar a integridade física destas.  

Confesso que também me diverti, mas a maioria das vezes estava 

atenta aos alunos e se tudo corria pelo melhor. 

  



 
79 

 

4.2.2. Desporto Escolar – Dança 

De acordo com as normas orientadoras do estágio, o Desporto Escolar 

(DE) deve estar inserido no seu conjunto de experiências do EP. Desde modo, 

a PC deu-nos a escolher qual a modalidade de DE que queríamos 

acompanhar. Eu optei por escolher dança. Lecionei dança conjuntamente com 

outra professora de EF, a Professora Luísa como já referi anteriormente. 

Na perspetiva de Fraile (2004), os profissionais ligados à atividade física 

e desportiva devem adotar um compromisso com os valores consistentes com 

o resto do trabalho educativo da escola. É importante incorporar o desporto 

escolar no projeto pedagógico da escola, decorrendo no tempo extraescola 

mas sempre com a supervisão e controle de um docente. 

O Desporto Escolar visa promover a competição saudável e capacitar os 

alunos para a prática do desporto. Tem também o objetivo de promover a 

escola e fomentar a relação com a família e a comunidade18. 

Estar inserida no DE dança foi sem dúvida uma experiência 

enriquecedora e que me ajudou a evoluir quer a nível profissional quer a nível 

pessoal. Nunca tinha estado encarregue de um grupo de alunos em dança. 

Inicialmente achei que ia ser difícil controlar tanta gente, mas dado que era de 

presença facultativa, todos os alunos que apareciam queriam estar ali e por 

isso tornou-se mais fácil para mim a transmissão de conhecimentos. 

As sessões de dança, decorriam às quartas-feiras das duas e vinte às 

quatro. Naquele tempo não pensava em mais nada a não ser na dança. Eu 

sempre estive ligada à dança e na minha opinião a dança é uma forma 

espetacular de transmitir o que sentirmos e de nos podermos desligar do resto. 

As alunas que frequentavam as aulas de dança, durante aquele tempo 

estavam ali única e exclusivamente para dançarem e evoluírem. 

As sessões de dança serviram para conhecer alunos das diferentes 

turmas, ajudando-me a aproximar-me da comunidade escolar.   

                                                           
18

 Projeto Educativo de Escola 
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4.3. Área 4 – Desenvolvimento Profissional 

 

Projeto “Aprender na Globalidade” 

Psicomotricidade: um complemento da aprendizagem  

 

4.3.1. Introdução  

O projeto “Aprender na Globalidade” surgiu na escola devido ao elevado 

número de alunos, que apesar de apresentarem um desenvolvimento cognitivo 

normal, demonstravam ter dificuldades de aprendizagem, comportamentais 

e/ou de socialização influenciando o sucesso escolar e/ou disciplinar. 

Optei por escolher este projeto como tema do meu estudo, visto ser um 

projeto existente na escola e estudado pelos colegas estagiários do ano letivo 

transato. 

Deste modo, o meu estudo consistiu na verificação da relação entre a 

psicomotricidade e a evolução das aprendizagens de uma aluna da escola. O 

principal objetivo deste estudo era conseguir melhorar os resultados escolares 

da aluna, assim como despertar nesta o desejo de aprender, aumentar a sua 

autoconfiança, ajudar na integração desta na escola, potencializar a sua 

participação em atividades grupais e elevar a capacidade para enfrentar novas 

situações. 

As sessões iniciaram-se no início do segundo período e terminaram no 

fim do terceiro período. As sessões realizaram-se uma vez por semana e 

tiveram a duração de cerca de uma hora. Na primeira sessão e na última a 

aluna foi submetida a testes de habilidades de coordenação e equilíbrio, 

esquema corporal, lateralidade, orientação espacial e orientação temporal. 

Para tal recorri à bateria de testes proposta por Fonseca (1992). 

Ao longo das sessões a aluna foi realizando exercícios motores, sensório-

motores e percetomotores sempre com vista à obtenção de melhores 

resultados escolares. 

Tal como foi referido no ponto 2.2 a escola define-se como sendo uma 

escola TEIP que visa combater a retenção, o absentismo e o abandono 

escolar. A escola Pêro Vaz de Caminha assenta em seis valores que orientam 
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a ação pedagógica e são eles: a inclusão, a solidariedade, a cooperação, a 

responsabilização, a liberdade e o sentido de justiça. 

Para que fosse possível intervir nos quatro problemas centrais a escola 

considerou que estes deveriam ser objeto de três eixos de intervenção: 

intervenção curricular, intervenção no desenvolvimento pessoal e social e 

intervenção junto dos pais/EE e Comunidade. 

Assim sendo o projeto “Aprender na Globalidade”, pertencente ao 

primeiro eixo, onde assentou o meu estudo, conjuntamente com outros, nasce 

com o intuito de combater pela diminuição da indisciplina e insucesso escolar. 

O projeto “Aprender na Globalidade”, que tem como problema central o 

elevado número de alunos com desenvolvimento cognitivo normal que 

apresentam dificuldades de aprendizagem e comportamentos que contribuem 

para o insucesso escolar, utiliza, como método para a superação destes 

problemas, a psicomotricidade. 

Para Fonseca (2005, p. 5) “A psicomotricidade pode ser definida como o 

campo transdisciplinar que estuda e investiga as relações e as influências, 

recíprocas e sistémicas, entre o psiquismo e a motricidade”.  

 

4.3.2. Revisão da literatura 

A técnica utilizada por mim para conseguir um maior rendimento escolar 

numa aluna que não possuía NEE mas que apresentava um rendimento 

escolar reduzido, autoestima baixa, alguns medos e inseguranças, foi a 

psicomotricidade. Nas palavras de Fonseca (2005, p. 26), “o objetivo principal 

da psicomotricidade visa, consequentemente, aprofundar a influência das 

interações reciprocas entre a motricidade e o psiquismo humanos, assumindo a 

unidade, a diversidade e a complexidade transcendente da condição humana 

como componentes estruturantes do seu conhecimento”.  

A psicomotricidade foi utilizada com intuito de promover uma evolução 

continua na aluna, recorrendo a jogos, exercícios da bateria de testes de 

Fonseca mas sempre sem descorar dos sentimentos, emoções e inseguranças 

da aluna, foi tudo sempre feito com afetividade e com o intuito de torná-la mais 

confiante e certa do que era capaz. Tal como diz Fonseca (2005, p. 28) “as 
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funções da motricidade e da corporeidade são consideradas indissociáveis das 

funções afetivas, relacionais, linguísticas e cognitivas.”. 

O objetivo do meu estudo foi verificar se as sessões de psicomotricidade 

com a aluna levavam a um aumento do aproveitamento escolar e 

consequentemente a um maior sucesso, isto porque o desenvolvimento 

psicomotor está intimamente ligado à aprendizagem. Furtado (1998) concluiu 

após o seu estudo sobre relações entre o desempenho psicomotor e 

aprendizagem da leitura e escrita, que ao provocar o aumento do potencial 

psicomotor da criança, proporcionavam-se também condições favoráveis às 

aprendizagens escolares. 

As dificuldades de aprendizagem tornaram-se então o meu foco ao 

longo das sessões de psicomotricidade. Posto isto, irei aprofundar acerca da 

aprendizagem e da relação existente entre as dificuldades de aprendizagem e 

a psicomotricidade.  

 

4.3.2.1. Aprendizagem 

 

É importante iniciar esta revisão pela contextualização da aprendizagem, 

para que posteriormente se possa discutir acerca das dificuldades da 

aprendizagem, tema em que o meu estudo assenta. 

Na perspetiva de Fonseca (1984) a aprendizagem mais não é que a 

inconsciente assimilação e conservação do conhecimento. Em que o ser 

humano se torna capaz de escolher uma hipótese de entre uma conjunto delas, 

em que este é capaz de elaborar planos, executa-los e refletir acerca do obtido. 

Através da aprendizagem o homem é capaz de chegar a uma solução e só 

depois a aplicar. Tudo isto se torna possível porque “a aprendizagem é (…) 

uma função do cérebro (…) O cérebro é no seu todo, funcional e estrutural, 

responsável pela aprendizagem” (Fonseca, 1984, p. 144). 

A aprendizagem é fruto da junção entre herança sociocultural, tudo 

aquilo que o meio onde vive o homem lhe proporciona e das vivências do dia-a-

dia, e a herança biológica (Fonseca, 1984). A psicomotricidade torna-se 

transmissora da aprendizagem na medida em que “proporciona aos indivíduos, 

através de movimentos, condições necessárias a um bom desempenho 
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escolar, além de auxiliar a criança a superar possíveis dificuldades “ (Furtado, 

1998, p. 23). 

Não cabe à psicomotricidade resolver todos os problemas de 

aprendizagem da criança, este método ajuda a criança na exploração do seu 

corpo, entendendo as desordens psicomotoras e a partir dai tentar melhorar o 

seu comportamento em prol da aprendizagem e consequentemente do 

aumento do rendimento escolar. 

 

4.3.2.2. Dificuldades de Aprendizagem  

 

Na perspetiva de Fonseca (2007) dificuldades de aprendizagem (DA) 

são um “conjunto heterogêneo de desordens, perturbações, transtornos, 

incapacidades, ou outras expressões de significado similar ou próximo, 

manifestando dificuldades significativas, e ou específicas, no processo de 

aprendizagem verbal, isto é, na aquisição, integração e expressão de uma ou 

mais das seguintes habilidades simbólicas: compreensão auditiva, fala, leitura, 

escrita e cálculo”. 

O individuo que demonstra ter problemas no processo de aprendizagem 

normalmente apresenta DA. Estas podem ser de origem externa ou interna, em 

que os fatores externos se relacionam com as características e métodos 

educacionais e os fatores internos aparecem ligados à estrutura familiar e à 

história do individuo (Furtado, 1998). 

É importante combater as dificuldades do individuo, enaltecendo as suas 

qualidades e ajudando-o a acreditar em si e a obter sucesso escolar através de 

uma aprendizagem continua e profunda. As DA influenciam quer na 

concentração quer no armazenamento da informação. 

Nielsen (1999, p. 64) relata as DA como “uma perturbação que interfere 

com a capacidade para guardar, reter, processar ou produzir informação”.  

Crianças com DA, são crianças que apesar de não serem portadoras de 

nenhuma doença mental ou motora, revelam atrasos no processo de ensino e 

muitas vezes nas tarefas do dia-a-dia. Fonseca (1984, p. 285) afirma que “as 

causas de D.A., nomeadamente da dislexia (dificuldades de leitura), da 

disgrafia (da escrita), da disortografia (da formulação de ideias e sua expressão 
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ortografia) e da discalculia (do calculo ou da aritmética), são fundamentalmente 

sociais”. 

O grande objetivo deste estudo era ultrapassar estas dificuldades para 

que o individuo obtivesse sucesso escolar e na vida pessoal. 

 

4.3.2.3. Psicomotricidade 

A palavra Psicomotricidade vem da junção de “Psico”, que significa 

psíquico, cognitivo e de “Motricidade”, que indica movimento, motor. 

 De acordo com Negrine (1986), o intuito da Educação Psicomotora é 

impulsionar, por meio de uma ação pedagógica, o desenvolvimento de todas as 

potencialidades da criança, com vista ao aumento do equilíbrio biopsicossocial. 

Nas palavras de Faber & Souza (2008, p. 7) a psicomotricidade “é a 

ciência que estuda o homem por meio do seu movimento nas diversas 

relações, tendo como objeto de estudo o corpo e a sua expressão dinâmica”. 

Esta ciência, baseia-se então no domínio das tensões e relaxamento ou 

nas descontrações musculares que originam o movimento. A psicomotricidade 

utiliza a capacidade de produzir movimentos controlados implicando a 

utilização de multiplicas funções psicológicas (memória, atenção, raciocínio, 

discriminação, etc). 

A psicomotricidade alia o movimento humano controlado e dominado 

aos processos cognitivos e afetivos e com vista no sucesso escolar. 

“Para o psicomotricista, a criança constitui sua unidade com base nas 

interações com o mundo externo e nas ações do Outro (mãe e substitutos) 

sobre ela.” (Faber & Souza, 2008, p. 17) 

A base utilizada nas sessões de psicomotricidade é o jogo, tanto a nível 

terapêutico como educacional. É um instrumento que conjuga o movimento e 

as ações que queremos trabalhar (coordenação, memoria, atenção) com a 

afetividade e proximidade professor aluno que neste caso se torna muito 

importante. Deste modo torna-se importante trabalhar  “(…) com o que a 

criança tem de positivo, com o que ela sabe fazer” (Faber & Souza, 2008, p. 

17). 
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A psicomotricidade abrange três aspetos: a imagem corporal, que diz 

respeito ao que o individuo sente em relação ao seu corpo (imagem do corpo); 

o conceito corporal, que está relacionado com o conhecimento do próprio 

corpo, das suas partes e com as funções dos órgãos; e por fim o esquema 

corporal que é referente ao todo que o individuo perceciona, não só das partes 

como das relações entre elas e dos movimentos realizáveis por elas (Faber & 

Souza, 2008). 

Na minha opinião a educação pelo movimento deveria ser obrigatório 

desde a primária e a todas as crianças e não só quando se identificassem 

casos de crianças com atrasos na aprendizagem. O trabalho do movimento 

com o auxílio da psicomotricidade é muito mais benéfico do que o que se 

pensa.  

Na realidade, “vários problemas de reeducação não aconteceriam junto 

à leitura, à escrita e à matemática se a psicomotricidades fosse utilizada como 

meio educativo (…) a educação básica associada a jogos e atividades 

esportivas, deveria ocupar em lugar de destaque no ensino da criança de 6 a 

12 anos.” (Faber & Souza, 2008, p. 82) 

 

4.3.3. Bateria Psicomotora 

 A bateria psicomotora (BPM) foi o instrumento utilizado para a 

construção do perfil psicomotor da criança que foi alvo do meu estudo. É um 

instrumento de observação cuja construção só foi possível depois de 20 anos 

de convivência dinâmica com inúmeros casos clínicos (anexo). 

A bateria foi concebida pelo professor Vítor Fonseca (Mestre em 

dificuldades de aprendizagem pela universidade de Northwestern, EUA) e 

permite traçar o perfil psicomotor da criança. Este descreve e qualifica as 

potencialidades e as dificuldades da criança, facultando o suporte necessário 

para a identificação e posterior intervenção nas dificuldades de aprendizagem 

psicomotora, satisfazendo progressivamente as necessidades mais específicas 

da criança. 

A bateria é aplicada em crianças numa faixa etária entre os quatro e os 

doze anos de idade, apresenta uma perspetiva mais qualitativa do que 
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quantitativa, o período necessário para a avaliação pode ir de trinta a quarenta 

minutos para um avaliador treinado, no meu caso necessitei de duas sessões 

de quarenta e cinco minutos para a realização da avaliação psicomotora. Esta 

bateria não é utilizada para diagnosticar défices neurológicos, nem lesões 

cerebrais mas sim dificuldades de aprendizagem motora. 

 Apesar de a BPM avaliar o desempenho da criança numa situação 

formal, ou seja, fora do contexto do dia-a-dia, é possível verificar o reflexo das 

experiências vivenciadas no contexto do seu desenvolvimento através do perfil 

psicomotor.  

A BPM é composta por sete fatores psicomotores: tonicidade, 

equilibração, lateralidade, noção corporal, estruturação espácio-temporal, 

praxia global e praxia fina.  

Na subescala da tonicidade avalia-se a extensibilidade, a passividade, a 

paratonia, as diadocinésias e as sincinésias. Segundo Ajuriaguerra (1988) é 

possível avaliar a tonicidade, observando a amplitude dos movimentos, a 

resistência ao movimento passivo, à palpação da atividade flexora e extensora 

dos diferentes músculos e, determinando o tipo de tônus muscular. No que se 

refere à extensibilidade, Ajuriaguerra (1988) refere que com o estudo da 

mesma, determina-se a dominância lateral, uma vez que os membros 

dominantes tendem a apresentar maior resistência e menos extensibilidade, 

devido a uma organização tónico-postural e tónico-muscular mais integrados, 

fruto da habituação. No que diz respeito à passividade, esta avalia a 

capacidade de relaxação passiva dos membros e extremidades ditais. Ainda 

dentro do fator da tonicidade, temos o sub fator paratonia, que avalia a 

liberdade motora a nível articular, assim como a organização tónica de base e 

o sub fator diadocinésias, que possibilita avaliar a imaturidade na inibição 

psicomotora, caso se verifiquem movimentos associados, fragmentados e 

dismétricos.  

Na equilibração, avaliam-se as capacidades de imobilidade como o 

equilíbrio estático e dinâmico, a imobilidade e os saltos. Na observação da 

imobilidade, podemos avaliar os ajustamentos posturais, reações tónico - 

emocional, movimentos involuntários, faciais, gesticulações, sorrisos, rigidez 

corporal, desvios de simetria, tiques, etc.. Relativamente ao sub fator equilíbrio 
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estático, este avalia a capacidade de controlo vestibular e cerebeloso da 

postura. Por último, o equilíbrio dinâmico avalia a capacidade de execução de 

movimentos precisos, económicos e melódicos.  

Avançando para a terceira sub escala, a da lateralidade onde se avaliam 

e determinam a consistência da preferência dos telerrecetores (olho e ouvido) e 

dos propriocetores (mão e pé), localização bilateral e contra lateral.  

Na subescala noção do corpo avaliam-se as capacidades de sentido 

quinestésico, autoimagem, imitação de gestos e desenho do corpo. O sentido 

quinestésico avalia o nível de conhecimento integrado do seu corpo, fornecido 

pelos propriocetores; por sua vez, a autoimagem avalia a capacidade da 

função propriocetiva; a imitação de Gestos avalia a capacidade de análise 

visual, de posturas e de gestos, assim como a retenção visual de curto termo e 

respetiva transposição motora através da cópia gestual bilateral.  

Na subescala da Estruturação espácio-temporal, avaliam-se as 

capacidades de estruturação do espaço e do tempo, através de provas de 

organização espacial, estruturação dinâmica, representação topográfica e 

estruturação rítmica (Fonseca, 1992). A organização espacial evidencia a 

capacidade de calcular distâncias e realizar os ajustamentos motores 

necessários para as percorrer (Fonseca, 1992). Ainda segundo Fonseca (1992) 

no que respeita à estruturação dinâmica, esta refere-se à capacidade de 

memorização sequencial a curto prazo de estruturas espaciais simples, 

compreendendo a análise visual, a memória a curto prazo e a rechamada 

sequencial do posicionamento dos elementos. A representação topográfica diz 

respeito à capacidade espacial semiótica e a capacidade de interiorização e 

realização de trajetórias espaciais, envolvendo a integração espacial global e 

capacidade de transferência de dados espaciais representados para dados 

espaciais agidos. Por último, a estruturação rítmica envolve a capacidade de 

memorização e reprodução motora de ritmos. 

Na subescala da Praxia global, dá-se ênfase à observação da expressão 

motora que envolve a mobilização de grandes grupos musculares. Assim, 

avalia-se a coordenação óculo-manual e óculo-pedal, a dismetria e a 

dissociação. A coordenação óculo-manual engloba a capacidade de coordenar 

os movimentos manuais em relação a referências percetivo-visuais, onde a 
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perceção das distâncias, pesos ou altura do lançamento são importantes para 

o planeamento do movimento. A coordenação óculo-pedal envolve a 

capacidade de coordenar os movimentos pedais com as referências percetivo-

visuais. A Dismetria é qualificada por uma realização dispráxica dos 

movimentos, traduzindo uma inadaptação visuo-espacial e visuo-quinestésica 

de movimentos orientados para um alvo. A dissociação implica a capacidade 

de individualizar o movimento dos vários segmentos corporais envolvidos na 

planificação e execução motora de gestos intencionais (Fonseca, 1992). 

A última subescala da BPM tem o nome de Praxia fina e é onde são 

observados os movimentos de preensão fina e manipulação de objetos, através 

das componentes de coordenação dinâmica manual, de tamborilar e da 

velocidade-precisão (Fonseca, 1992). A coordenação dinâmica manual envolve 

a dextralidade bimanual e a agilidade digital, analisando a coordenação fina 

das mãos e dedos, que requer uma constante atenção, fixação e captação 

visual para planear as atividades manipulativas. O sub fator designado de 

tamborilar é uma tarefa de motricidade fina, que envolve a dissociação digital 

sequencial, com localização a nível tátilo-quinestésico dos dedos e a sua 

motricidade independente. Esta implica movimentos de oponibilidade 

sequencializados, precisos e harmoniosos. A velocidade-precisão, sub fator do 

fator praxia fina, envolve a coordenação visuo-gráfica e exige a integração 

entre os movimentos de um lápis, com aquisições prévias percetivo-visuais de 

coordenação visuomotora, da figura-fundo e da posição e relação espacial 

(Fonseca, 1992). 

O aluno estudado teve de realizar todos os testes acima descritos e 

posteriormente procedi à elaboração do perfil motor, apresentado no ponto 

4.3.5. esta bateria de testes foi uma mais-valia no desenrolar do meu estudo. 

. 

4.3.4. Metodologia 

O meu estudo desenrolou-se ao longo do segundo e do terceiro 

períodos do ano letivo 2012/2013. Todas as semanas era realizada uma 

sessão de quarenta e cinco minutos com o aluno em estudo. Estas sessões 

contavam com a presença, para além de mim e do aluno em estudo, um colega 
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de estágio e mais dois ou três alunos dependendo das semanas. A primeira 

tarefa que pus em prática foi a criação de uma ligação próxima com o aluno, 

através de questões maioritariamente de cunho pessoal que fui colocando para 

que pudesse entender o aluno e conhecê-lo melhor, dado que não era 

pertencente à minha turma. Foi fundamental a criação de uma relação próxima 

entre mim (professora) e o aluno, visto que iria ser o “objeto de estudo”. 

Posto isto, dei início à avaliação inicial com a aplicação da BPM, de 

Fonseca, de modo a traçar o perfil psicomotor do aluno. A Bateria Psicomotora, 

tal como já foi dito anteriormente, é um instrumento psicopedagógico que 

permite de uma forma estruturada e não estereotipada, observar várias 

componentes do comportamento psicomotor, com o objetivo de detetar e 

identificar dificuldades de aprendizagem e de psicomotricidade, traçando o 

perfil psicomotor das crianças.  

Prontamente a coordenadora disponibilizou-se para ajudar em tudo o 

que fosse necessário, tendo sido uma ajuda considerável e sumptuosa no 

decorrer de todo o processo, querendo também ter acesso à evolução do aluno 

em questão 

Depois da aplicação da bateria de testes, explicada no ponto acima, 

analisaram-se os dados e verificou-se em que perfil Psicomotor o aluno se 

encontrava (Apráxico, Dispráxico, Eupráxico ou Hiperpráxico). O resultado total 

da avaliação da BPM é obtido através do somatório da média obtida em cada 

fator psicomotor. O número máximo de pontos que o resultado pode atingir são 

vinte e oito pontos, enquanto o número mínimo é de sete pontos. 

Um aluno que obtenha um perfil psicomotor Apráxico, revela dificuldades 

de aprendizagem significativas do tipo moderado ou severo. Apresenta sinais 

disfuncionais claros, equivalentes a disfunções psiconeurológicas, cujo 

potencial de aprendizagem se caracteriza por uma lenta modificabilidade. 

Crianças com este perfil não realizam, ou realizam de forma imperfeita ou 

incompleta, a maioria das tarefas da Bateria Psicomotora. O somatório de 

pontos para este nível psicomotor não ultrapassa os oito pontos. 

Num aluno que sejam identificadas ligeiras dificuldades de 

aprendizagem, tem um perfil psicomotor Dispráxico. Este apresenta um ou 

mais sinais desviantes que assumem significação neuro-evolutiva, conforme a 
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idade e a severidade do sintoma que apresenta. Suspeita-se de uma disfunção 

psiconeurológica dos dados táteis, vestibulares e propriocetivos, que interferem 

com a capacidade de planificar ações, repercutindo-se em dificuldades de 

aprendizagem. O somatório de pontos para este nível psicomotor varia entre os 

nove e os treze pontos. 

Num perfil Eupráxico, classificado entre os catorze e os vinte e um 

pontos, o aluno não apresenta dificuldades de aprendizagem mas pode revelar 

num ou noutro subfator imaturidade ou imprecisão de controlo. Apesar de o 

nível de realização ser completo, adequado e controlado na maioria dos 

fatores. São crianças sem problemas psicomotores, pois não apresentam 

sinais desviantes. É pouco provável que a criança com este perfil revele 

dificuldades de aprendizagem significativas ou apresente sinais de disfunção 

cerebral mínima. Porém, esta condição não é exclusiva.  

Um aluno que obtenha a classificação de vinte e dois a vinte seis pontos 

é classificado de Eupráxico/Hiperpráxico, visto não apresentar dificuldades de 

aprendizagem, revelando por isso uma organização psiconeurológica normal.  

Por último, o perfil Hiperpráxico, que se encontra entre os vinte e sete e 

os vinte e oito pontos, é obtido por um aluno que não demonstra dificuldades 

de aprendizagem e não apresenta em nenhum fator uma pontuação inferior a 

três pontos. 

Através desta escala e após a avaliação inicial, pude concluir que o 

aluno em questão apresenta um perfil Eupráxico (somatório dos pontos igual a 

vinte). Após isto, eu e o meu colega de estágio traçamos um plano de 

atividades a realizar ao longo das sessões, essencialmente composto por 

exercícios direcionados à melhoria do equilíbrio, memória, atenção e 

coordenação, principais dificuldades apresentadas pelo aluno. 

 

4.3.5. Resultados  

O perfil psicomotor foi elaborado no início das sessões e no final sempre 

após a realização de todos os testes descritos no ponto 4.3.2.4. 

De seguida são apresentados os resultados, em tabelas, desses 

mesmos testes. 
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EQUILIBRAÇÃO 

Quadro I - Fator Equilibração 
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NOÇÃO CORPORAL 

Quadro II - Fator Noção Corporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUTURAÇÃO ESPÁCIO-TEMPORAL 

Quadro III - Fator Estruturação Espácio-Temporal 
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PRAXIA GLOBAL 

Quadro IV - Fator Praxia Global 

 

 

PRAXIA FINA 

Quadro V - Fator Praxia Fina 
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PERFIL PSICOMOTOR: Eupráxico 

 

Quadro VI - Perfil Psicomotor 

Avaliações 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 
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Na primeira avaliação, a nível do equilíbrio a um pé o aluno revelou ter 

dificuldades de controlo e disfunções vestibulantes e cerebelosas, na segunda 

avaliação demonstrou apenas pequenos e discerníveis ajustamentos posturais, 

revelando um controlo postural adequado. Na realização dos saltos o aluno 

realizou todos os exercícios facilmente, sem reequilibrações nem desvios. 

No fator Lateralidade a criança mostrou ter um perfil DDDD, ou seja, de 

preferência direita. 

No sub fator Estrutura dinâmica, na primeira avaliação o aluno não foi 

capaz de realizar as tarefas propostas demonstrando dificuldades de 

memorização, já na segunda avaliação, após termos trabalhado a 

memorização através de atividades lúdicas, o aluno demonstrou melhorias 

neste teste conseguindo realizar a maioria das tarefas propostas. 

Na tarefa de avaliação da coordenação óculo-manual o aluno desceu 

consideravelmente a sua pontuação, não havendo uma explicação possível 

visto que melhorou ou manteve os pontos nos restantes sub fatores. 
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4.3.6. Discussão de resultados 

Antes das sessões concluiu-se que o aluno apresentava um perfil 

Eupráxico pois o somatório dos pontos era de vinte pontos. Após as sessões e 

consoante os resultados apresentados concluo que o aluno manteve-se no 

nível Eupráxico. No entanto não é conclusivo, nem pode ser dada uma certeza 

de que o perfil se manteve pois falta resultados de alguns subfactores e 

consequentemente de alguns dos fatores constituintes do perfil psicomotor 

(Tonicidade e a segunda avaliação do fator estruturação espácio-temporal). 

Esta carência de resultados deveu-se à escassez de tempo e à falta de 

assiduidade do aluno, em estudo, nas últimas sessões. 

Como é possível verificar na tabela 6 acima apresentada, o aluno 

manteve a pontuação, da primeira para a segunda avaliação, em três dos 

fatores (Lateralidade, Noção Corporal e Praxia Fina), no fator Equilibração o 

aluno evoluiu um ponto, ao contrário do que aconteceu no fator Praxia Global, 

em que o aluno desceu de quatro pontos para três pontos. 

Apesar de não ter conseguido obter todos os resultados pretendidos, foi 

possível concluir que houve melhoria, isto porque, tal como foi dito na 

introdução deste trabalho, o nosso grande objetivo era obter melhorias a nível 

do aproveitamento escolar e essas diferenças são notórias. No primeiro 

período o aluno teve quatro níveis negativos e no último período já só teve 

duas disciplinas com nível negativo. 

O aluno nas primeiras sessões, apresentava insegurança acerca das 

suas capacidades, era uma criança envergonhada, principalmente na presença 

de colegas. O meu objetivo, e do meu colega de estágio, era que através de 

alguns exercícios, como jogos de memória, exercícios de equilíbrio, exercícios 

essencialmente de concentração e coordenação e também jogos de 

cooperação e entreajuda o aluno evoluísse tanto a nível pessoal como escolar. 

Na minha opinião, esses jogos e exercícios foram fundamentais no 

ganho de confiança do aluno. No final do terceiro período já se podia ver uma 

criança confiante e com vontade de aprender e melhorar 
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4.3.7. Conclusões e perspetivas para o futuro 

Fazendo um balanço de todo o processo, posso afirmar que apesar de 

ter passado poucas horas com o aluno sei que este melhorou e ultrapassou 

muitas das suas dificuldades iniciais, nomeadamente na falta de equilíbrio, na 

baixa capacidade de memorização e na sua insegurança. É gratificante 

perceber que o meu trabalho demonstrou ser eficaz e proporcionador de um 

melhor rendimento escolar.  

Na minha opinião este projeto é muito valioso se for realmente posto em 

prática, ou seja, deveria ser dada mais atenção ao sucesso escolar dos alunos 

ainda mais em escolas como a Pêro Vaz de Caminha, escolas TEIP. No 

entanto a psicomotricidade é algo que não é muito conhecido na escola, nem 

como meio de apoio ao aluno. Penso que se houvesse mais professores 

interessados em trabalhar neste projeto e um horário exclusivo para estas 

sessões, o sucesso escolar era abrangente a mais alunos. Além disso estas 

sessões deveriam começar numa faixa etária mais baixa, para que os alunos 

pudessem ser acompanhados desde cedo.  

Segundo Le Boulch (1987, cit por Faber & Souza (2008, p. 9), “a 

educação psicomotora deve começar o mais cedo possível, pois quanto mais 

nova for a criança, mais fácil será o trabalho psicomotor (…) a educação 

psicomotora é pré-requisito para que a criança tenha uma aprendizagem 

satisfatória…” 

Muitas vezes os alunos faltavam às sessões porque tinham de estudar, 

ou não podiam faltar às aulas de apoio u atividades extra curriculares. 

Para mim foi muito enriquecedor estar envolvida neste projeto pois era 

uma área que desconhecia. Podermos contribuir para que uma criança 

aprenda mais e evolua sendo cada vez melhor, é recompensador. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Considerações Finais 
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5. Considerações Finais 

No final deste ano e fazendo um balanço de todas as experiências 

vivenciadas, sei que cumpri os objetivos a que me propus e sinto-me realizada 

e valorizada. 

Ao longo do EP tive oportunidade de pôr em prática os conhecimentos 

adquiridos ao longo destes cinco anos de formação assim como todos os 

valores construídos durante estes vinte e dois anos. 

Relativamente ao EP a PC sempre me permitiu realizar as aulas da 

forma que eu queria, dando-me conselhos apenas com o intuito de melhorar o 

processo de ensino e a relação com os alunos. Houve momentos que pensei 

que não ia conseguir e que me senti menos confiante mas com empenho e 

dedicação foram ultrapassados em prol do meu grande sonho que era tornar-

me professora de EF. 

Este percurso foi realizado em constante aprendizagem e cooperação 

com o colegas de estágio e restante comunidade escolar. Relativamente às 

competências adquiridas ao longo do estágio posso salientar o facto de me 

sentir completamente apta a planear um ano letivo, uma aula ou qualquer 

atividade relacionada com a EF. 

Inicialmente tive determinadas dificuldades na adaptação do meu 

planeamento à turma e aos alunos em questão mas com o tempo, a prática e 

os conselhos da PC e do PO. Mas sem dúvida que onde mais evolui foi na 

gestão e controlo da turma, isto porque, fui obrigada a procurar constantemente 

estratégias para controlar a turma. Neste momento sinto-me perfeitamente 

capaz de lecionar seja quais forem as características da turma. 

Este ano foi sem dúvida o melhor ano de todos os cinco anos já 

percorridos, na medida em que concretizei o meu sonho. Criei amizades que 

ficarão para a vida e muitas das situações vivencias e experienciadas com os 

meus alunos e restante comunidade escolar fizeram-me crescer tanto a nível 

pessoal como profissional. 

Sei que consegui marcar alguns dos meus alunos e que não vão 

esquecer algumas das palavras que lhes fui dizendo. Preocupei-me 

verdadeiramente com os meus alunos e tentei sempre que eles alcançassem 

aquilo que pretendiam. Não me preocupei apenas em transmitir conhecimento 
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mas sim que eles evoluíssem e que confiassem em mim para os ajudar nessa 

evolução. 

Estar envolvida e responsável, pelo DE Dança fez-me sentir realizada, 

pois consegui transmitir aos alunos que frequentavam estas sessões a 

essência da dança. O momento alto desta passagem pelo DE foi a realização 

do flashmob. Este vai ser um evento que nunca vou esquecer na minha vida, 

porque ver seiscentas pessoas a realizar a coreografia que eu construi e 

ensinei é sem dúvida gratificante. 

Este ano de estágio serviu também para me pôr à prova, na medida e 

que tive, algumas vezes, modificar todo o plano de aula porque o espaço 

destinado à minha aula não estava disponível ou simplesmente por não ter o 

material necessário à realização da mesma. Fez-me crescer e tornei-me uma 

pessoa mais flexível às condições adversas e capaz de rapidamente me 

adaptar. 

Este relatório apesar de ter sido construído com o intuito de dar a 

conhecer as minhas experiências, dificuldades e estratégias para as 

ultrapassar, penso que não reflete totalmente o que foi o meu ano de estágio, 

isto porque se torna, para mim, muito difícil descrever em papel tudo que foi 

sentido ao longo do EP.  

Concluindo este relatório e terminado este ano de estágio, tenho 

esperança de um dia, o mais próximo possível, dar aulas. Espero sinceramente 

que o meu sonho, que este ano foi tão real, não passe isso mesmo, de um 

sonho. Porque sei que é isto que desejo e quero fazer para o resto da vida. 

Tenho absoluta noção que esse caminho vai ser difícil de palmilhar mas jamais 

desistirei de lutar pelos meus sonhos e objetivos. 
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Anexo 1 - Exemplo Boletim de jogo - Aulas MED 

 

 

DATA CAMPO 
EQUIPA 

ELEMENTOS 
RESULTADO 

EQUIPA 
ELEMENTOS 

ÁRBITRO/ESTATISTICO PONTOS 

1
6

/0
4

/2
0

1
3

 

1  1   2   
EQUIPA 1 
2 PONTOS 

2  1   3   
EQUIPA 1 
2 PONTOS 

3  4   5   
EQUIPA 4 
2 PONTOS 

4  4   5   
EQUIPA _ 
_ PONTOS 

5  2   3   
EQUIPA 2 
2 PONTOS 

5  1   4  
 

EQUIPA _ 
_ PONTOS 

  



 
IV 

 

64% 
14% 

22% 

Deslocação dos alunos para a 
escola 

A pé Autocarro Carro

61% 

32% 

7% 

Agregado Familiar 

Pais Mãe Pai

 

 

 

  

  

  

  

  

  

Anexo 2  - Deslocação dos alunos para a escola 

Anexo 3 - Agregado Familiar 



 
V 

 

71% 

29% 

Irmãos 

Irmãos Sem Irmãos

29% 

39% 

14% 

18% 

71% 

Irmãos 

Sem Irmãos 1 Irmão 2 Irmãos 3 Irmãos

57% 
39% 

4% 

Atividade Profissional dos 
pais dos alunos 

Com trabalho Desempregados Não responderam

79% 

14% 

7% 

Atividade Profissional das 
mães dos alunos 

Com trabalho Desempregados Não responderam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo 7 - Atividade profissional das mães dos alunos 

Anexo 5 - Irmãos 

Anexo 4 - Irmãos Quantidade 

Anexo 6 - Atividade profissional dos pais dos alunos 
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1
º 

P
e

rí
o

d
o

 

MÊS SEMANA DIA AULA UNIDADE DIDÁTICA ESPAÇO 

SE
TE

M
B

R
O

 

1ª Semana 
18 1 APTIDÃO FÍSICA Pavilhão 

20 2 e 3 APTIDÃO FÍSICA Gin/ Exterior 

2ª Semana 
25 4 APTIDÃO FÍSICA Pavilhão 

27 5 e 6 ATLETISMO Gin/ Exterior 
O

U
TU

B
R

O
 

1ª Semana 
02 7 BASQUETEBOL Pavilhão 

04 8 e 9 ATLETISMO Gin/ Exterior 

2ª Semana 
09 10 CORTA – MATO Gin/ Exterior 

11 11 e 12 BASQUETEBOL Pavilhão 

3ª Semana 
16 13 ATLETISMO Gin/ Exterior 

18 14 e 15 BASQUETEBOL Pavilhão 

4ª Semana 
23 16 ATLETISMO Gin/ Exterior 

25 17 e 18 BASQUETEBOL Pavilhão 

N
O

V
EM

B
R

O
 

1ª Semana 
30 19 BASQUETEBOL Pavilhão 

01 FERIADO 

2ª Semana 
06 20 BASQUETBOL Pavilhão 

08 21 e 22 ATLETISMO Gin/ Exterior 

3ª Semana 
13 23 RUGBY Pavilhão 

15 24 e 25 RUGBY Gin/ Exterior 

4ª Semana 
20 26 ATLETISMO Gin/ Exterior 

22 27 e 28 RUGBY Pavilhão 

5ª Semana 
27 29 ATLETISMO Gin/ Exterior 

29 30 e 31 RUGBY Pavilhão 

D
EZ

EM
B

R
O

 

1ª Semana 
04 32 APTIDÃO FÍSICA Gin/ Exterior 

06 33 e 34 RUGBY/TESTE Pavilhão 

2ª Semana 

11 35 RUGBY Pavilhão 

13 36 e 37 TORNEIO DE BASKET Gin/ Exterior 
 

Anexo 8 - Planeamento Anual específico 1º Período 
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2
º 

P
e

rí
o

d
o

 
MÊS SEMANA DIA AULA UNIDADE DIDÁTICA ESPAÇO 

JA
N

EI
R

O
 

1ª Semana 03 38 e 39 ATLETISMO Gin/ Exterior 

2ª Semana 
08 40 MEGA SPRINT Pavilhão 

10 41 e 42 ATLETISMO Gin/ Exterior 

3ª Semana 
15 43 ATLETISMO Gin/ Exterior 

17 44 e 45 ANDEBOL Pavilhão 

4ª Semana 
22 46 ATLETISMO Gin/ Exterior 

24 47 e 48 ANDEBOL Pavilhão 

FE
V

ER
EI

R
O

 

1ª Semana 
29 49 ANDEBOL Gin/ Exterior 

31 50 e 51 ANDEBOL Pavilhão 

2ª Semana 
05 52 BADMINTON Pavilhão 

07 53  e 54 GINÁSTICA Gin/ Exterior 

3ª Semana 14 55 e 56 GINÁSTICA Gin/ Exterior 

4ª Semana 
19 57 BADMINTON Pavilhão 

21 58 e 59 GINÁSTICA Gin/ Exterior 

M
A

R
Ç

O
 

1ª Semana 
26 60 GINÁSTICA Gin/ Exterior 

28 61 e 62 BADMINTON Pavilhão 

2ª Semana 
05 63 GINÁSTICA Gin/ Exterior 

07 64 e 65 BADMINTON/TESTE Pavilhão 

3ª Semana 
12 66 BADMINTON Gin/ Exterior 

14 67 e 68 TORNEIO DE BADMINTON Pavilhão 
Anexo 9 - Planeamento Anual específico 2º Período 
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3
º 

P
e

rí
o

d
o

 
MÊS SEMANA DIA AULA UNIDADE DIDÁTICA ESPAÇO 

A
B

R
IL

 

1ª Semana 
02 69 VOLEIBOL Pavilhão 

04 70 e 71 ORIENTAÇÃO Gin/ Exterior 

2ª Semana 
09 72 VOLEIBOL Pavilhão 

11 73 e 74 ORIENTAÇÃO Gin/ Exterior 

3ª Semana 
16 75 VOLEIBOL Pavilhão 

18 76 e 77 DANÇA Gin/ Exterior 

4ª Semana 
23 78 DANÇA Gin/ Exterior 

25  FERIADO  

M
A

IO
 

1ª Semana 
30 79 DANÇA Gin/ Exterior 

02 80 e 81 VOLEIBOL Pavilhão 

2ª Semana 
07 82 DANÇA Gin/ Exterior 

09 83 e 84 VOLEIBOL Pavilhão 

3ª Semana 
14 85 VOLEIBOL Pavilhão 

16 86 e 87 DANÇA Gin/ Exterior 

4ª Semana 
21 88 VOLEIBOL Pavilhão 

23 89 e 90 DANÇA Gin/ Exterior 

5ª Semana 
28 91 VOLEIBOL Pavilhão 

30 92 e 93 DANÇA Gin/ Exterior 

JU
N

H
O

 

1ª Semana 
04 94 DANÇA Gin/ Exterior 

06 95 e 96 VOLEIBOL/TESTE Pavilhão 

2ª Semana 
11 97 APTIDÃO FÍSICA Gin/ Exterior 

13 98 e 99 APTIDÃO FÍSICA Pavilhão 
Anexo 10 - Planeamento Anual específico 3º Período 
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Professora: 
Rita Mautempo 

Ano: 7º Data: 0//2012 Nº de Alunos: 28 

Unidade Didática: 
 

Turma: B Aula nº:   

Função Didática: 
 

Local:  
Escola EB 2/3 Pêro Vaz 
de Caminha 

Hora:  
 

Material:  

Sessão nº  em  
 

Espaço:  
 

Duração:  

 

Objetivos: 

 

 

Parte 
 

Situações de Aprendizagem 
Objetivos 

Comportamentais 
Componentes Críticas Organização 

In
ic

ia
l 

 
Breve conversa com os alunos 
sobre os exercícios a realizar 

O aluno ouve com 
atenção as 
instruções dadas 
pela professora; O 
aluno coloca 
dúvidas  

Quem tiver dúvidas coloca 
a mão no ar; Silencio 
aquando da explicação da 
professora 

Os alunos estão sentados 
no banco sueco; A 
professora está de frente 
para os alunos 

Fu
n

d
am

en
ta

l 

     

Fi
n

al
  

Retorno à calma 
Breve conversa com os alunos 
acerca da aula 

Os alunos 
esclarecem todas as 
dúvidas que tenham 
surgido durante a 
aula; Ouvem com 
atenção as 
informações dadas 
pela professora 

Silêncio enquanto a 
professora fala; Quem tem 
dúvidas coloca a mão no ar 

Os alunos encontram-se 
sentados no banco sueco;  
A professora está de pé, de 
frente para os alunos 

5’ Banho 
Adquire hábitos de 

higiene 
  

Anexo 11 - Plano de Aula 

  



 
X 

 

Critério de 
avaliação        

 
 

 
Nome 

Passe 
de 

peito 

Passe 
Picado 

Lançamento 
em apoio 

Lançamento 
na passada 

Cria 
linhas 

de 
passe 

Penetra 
para o 

cesto se 
o 

caminho 
está 
livre 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Anexo 12 - Grelha de avaliação sumativa de basquetebol 



 
XI 

 

  Anexo 13 - Bateria Psicomotora 
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