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RESUMO 

 

O relatório de estágio representa um documento que reproduz o retrato da 

epopeia pedagógica que foi o Estágio Profissional. O estágio profissional foi 

realizado na Escola Secundária das Laranjeiras, sob o acompanhamento de 2 

formandos e colegas de estágio, um professor cooperante e uma professora 

orientadora da faculdade. Esta unidade curricular assenta na fusão entre o 

estágio e este mesmo relatório, pelo que deixa clara a preponderância do 

presente documento. Ler-se este relatório é descobrir através de uma escrita 

reflexiva, crítica e narrativa o decurso desta última etapa da minha formação 

inicial. Pretendi ao longo de todo o relatório fundamentar a minha experiência 

pedagógica durante o ano letivo agora decorrido de forma fidedigna e 

contextualizada, num processo claro de desenvolvimento profissional. A 

estrutura deste relatório está dividida em 6 capítulos: a “Introdução” precede o 

segundo capítulo “Enquadramento Pessoal” onde se conhece o futuro 

professor e a sua imagem sobre o Estágio Profissional. O terceiro capítulo 

“Enquadramento Profissional” levanta o pano ao revelar um cenário sobre o 

estágio, onde as cenas da peça em si estão retratadas no capítulo seguinte 

denominado “Enquadramento Operacional”. Neste capítulo estão patentes os 

eventos que marcaram a minha prática pedagógica, a relação com a 

comunidade, a participação na escola e todos os processos que contribuíram 

para o meu desenvolvimento profissional. O quinto e último capítulo evidencia 

as conclusões e as perspetivas futuras após o desfecho da unidade curricular. 
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ASBTRACT 

 

The internship report represents a document that reproduces the portrait of a 

pedagogical epic that was the Professional Internship. The professional 

internship was realized in the Laranjeiras High School, under the attendance of 

two internship trainees and colleagues, a cooperative teacher and a guiding 

teacher of the faculty. This curricular unit is based on the fusion between the 

internship and this report, which makes clear the preponderance of this 

document. Read this report is find out through a reflexive, critical and narrative 

writing the course of this last stage of my initial formation. I intended throughout 

the report substantiate my pedagogical experience during the school year that’s 

now over, in a reliably and contextualized way, in a clear process of 

professional development. The structure of this report is divided on 6 chapters: 

the “Introduction” precedes the second chapter “Personal Framework” where is 

known the future teacher and his image over the Professional Internship. The 

third chapter “Professional Framework” lifts the cloth revealing a scenario over 

the internship, where the scenes of the play itself are represented on the 

following chapter entitled “Operational Framework”. In this chapter are patents 

the events that marked my teaching practice, the relationship with the 

community, the participation in school and all the processes that contributed to 

my professional development. The fifth and last chapter evidences the 

conclusions and the future perspectives after the curricular unit denouement. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Aliado à prática pedagógica conferida pelo Estágio Profissional (EP), é 

igualmente obrigatório a elaboração de um relatório, um documento que 

funcione como uma compilação de carácter profissional da experiência didática 

vivida no decorrer deste ano letivo de 2012/2013. Aqui descrevo a aventura, a 

viagem didática pela qual caminhei, numa luta constante entre uma utopia 

previamente criada e alimentada com uma realidade educativa quebrante e 

formadora. Desafios atrás de desafios, o EP não poderia ter sido mais exigente 

e ao mesmo tempo mais estimulante, não sendo descabido de forma alguma o 

título que atribuo a este relatório, “A Verdadeira Jornada Pedagógica”. 

Trouxe para este EP uma bagagem rica, uma formação específica e 

simultaneamente transversal da educação, uma preparação que encarei como 

vital para concretizar com sucesso a entrada na escola e na sua missão. Esta 

primeira expedição didática à escola veio confrontar todos os meus saberes 

teóricos e práticos com uma realidade que, apesar de provida de inúmeras 

responsabilidades, serviu como a maior plataforma de aprendizagem durante a 

minha formação. Foi neste confronto didático que percebi as palavras de Freire 

(2001, p.2) que refere que “o estágio permite uma primeira aproximação à 

prática profissional e promove a aquisição de um saber, de um saber fazer e de 

um saber julgar as consequências das ações didáticas e pedagógicas 

desenvolvidas no quotidiano profissional”. O EP apresenta-se assim como o 

derradeiro contributo da entidade formadora para o meu desenvolvimento 

pessoal e profissional, forçando-me enquanto aprendiz a envolver-me numa 

panóplia de papéis, ações e compromissos, de índoles distintas, em interação 

com os diversos agentes constituintes da comunidade educativa onde me 

inseri. 

O relatório de estágio profissional, não perdendo esse seu carácter, é 

um documento pessoal e altamente reflexivo em que estão patenteadas todas 

as dimensões pedagógicas, todas as vivências que destaco do meu EP.  Na 

elaboração do meu Projeto de Formação Individual, materializei o meu ponto 

de partida, e agora, este relatório vem fechar esta etapa da minha formação. 

Porém, se ao conceber o ponto de partida deste EP encarei que este teria um 

caminho e direção praticamente definido, enganei-me pois percorri um trilho 
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significativamente mais desafiador e mais enriquecedor do que poderia alguma 

vez ter imaginado. A imensidão de vivências que retrataram o meu EP vieram 

romper por completo conceções atrás de conceções que tinha e continuava a 

formar sobre a profissão onde agora entro. Este facto foi apenas possível 

através de experiências que considerei dignamente didáticas e variadas, e que 

me fizeram valorizar cada vez mais a missão do professor na vida dos seus 

alunos. 

A Escola Secundária das Laranjeiras (ESL) foi o palco onde realizei o 

meu EP, uma escola com história no arquipélago dos Açores, uma referência 

no concelho de Ponta Delgada. Em termos estruturais e físicos, a escola 

oferece condições invejáveis para a disciplina de EF, e em termos humanos, 

excede-se na simpatia do seu Departamento de Educação Física e Desporto 

(DEFD). Os professores que constituíram este grupo disciplinar foram um apoio 

imprescindível durante todo o EP. Contudo, ao referir-me ao apoio recebido, 

devo destacar a orientação da Professora Doutora Paula Queirós e do 

professor cooperante, o Professor Luís Paulo Vieira. No que se refere ao 

núcleo, partilhei esta etapa de formação com dois colegas, agora amigos, que 

foram as pessoas que mais me auxiliaram num processo em que os 

responsabilizo por boa parte do sucesso conquistado durante o estágio. Não 

posso deixar de fazer referência ao outro núcleo de estágio que no mesmo 

espaço, ao mesmo tempo, realizou também o seu EP, e que representaram 

para mim, um auxílio e uma amizade não menos importante. A 

operacionalização do processo ensino-aprendizagem ocorreu com uma turma 

do curso de Ciências e Tecnologias do 12º ano de escolaridade. 

Ler-se este relatório é mergulhar no mar de aprendizagens que o EP me 

proporcionou, é entender a minha evolução enquanto futuro profissional da 

educação, é testemunhar a riqueza de vivências pedagógicas que retratam o 

meu desenvolvimento profissional ao longo do ano letivo decorrido. A forma 

como está este relatório organizado, obedece a uma estrutura fundada em 5 

capítulos, que, assim agrupados, formam uma dissertação clara do quão 

importante foi esta etapa para a minha formação. A “Introdução” estabelece o 

enquadramento inicial, o mapa geral de todo o relatório. O segundo capítulo, 

“Enquadramento Pessoal” aponta o seu conteúdo à minha pessoalidade e 

expectativas relativamente à minha profissionalidade relativamente ao EP. De 
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forma resumida é neste capítulo que me dou a conhecer e estabeleço a ponte 

entre o meu percurso de vida e o estado académico onde me encontro hoje. 

Em terceira instância, encontra-se o “Enquadramento da Prática Profissional”, 

capítulo responsável por dar a conhecer o panorama inicial e decorrente de 

todo o EP. Destaquei assim como assuntos essenciais neste tema: o contexto 

legal e institucional, a escola como fator influenciador de todo o processo, a 

turma como elemento central de todo o trabalho, o sentimento de choque 

perante a realidade, a missão da disciplina e do seu agente educativo e o 

poder da reflexão durante o EP. O capítulo seguinte pretende retratar os 

episódios e dimensões pedagógicas que marcaram todo o “Enquadramento 

Operacional” do estágio. Sem existir uma ligação declarada à divisão usual por 

áreas de desempenho, estas estão diluídas pelos subcapítulos que compõe 

este enquadramento. Evidencio primeiramente a “Organização e Gestão do 

Processo do Ensino e da Aprendizagem”, subcapítulo no qual se esbarra 

contra os mais importantes acontecimentos, pontuais ou permanentes, de toda 

a realização do ensino. Dos pontos que constituem este subcapítulo saliento o 

processo de observação, a experiência pedagógica “professor a tempo inteiro”, 

a inclusão de um aluno com necessidade educativas especiais (NEE) e a 

antítese entre as autoperceções e as reais capacidades dos alunos, devido à 

sua forte influência no meu desenvolvimento enquanto professor. Outro 

subcapítulo que se pode encontrar dentro deste enquadramento refere-se às 

restantes áreas de desempenho, denominando-se “Participação, Relação e 

Desenvolvimento Profissional”. Tal como é previsível ao ler o título deste 

subcapítulo, aqui escrevi sobre os eventos que marcaram a minha relação com 

a comunidade, a participação na escola e os momentos de formação. 

Evidencio dentro destas áreas a importância da integração na dinâmica do 

departamento e do desporto escolar na ESL, a aprendizagem no desempenho 

de funções de direção de turma, o reconhecimento tão importante dentro do 

seio escolar e a adesão e organização de eventos de formação contínua. Por 

fim, o último capítulo reporta-se a todas as conclusões e perspetivas futuras 

que surgiram após a conclusão do EP. 
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2. ENQUADRAMENTO PESSOAL 

 

2.1 O MEU PERCURSO 

 

Decorria o ano de 1988 quando no dia 28 de Fevereiro alertei a minha 

mãe de que era hora do mundo me conhecer e pelas 8h30 desse dia nasci e a 

minha família me ouviu pela primeira vez a chorar. Segundo os meus pais, 

desde logo me apresentei como um bebé muito irrequieto e cresci e tornei-me 

uma criança quase hiperativa, deliciada por explorar o meio em que vivia 

fomentando amizades e espírito de grupos com as crianças da minha zona. 

Hoje, afirmo com toda a convicção de que os meus pais ao incentivarem em 

mim o ato de brincar e de descobrir mundo de forma autónoma, são a origem 

do desenvolvimento do meu gosto pela atividade física livre que me fez crescer 

e me levou ao desejo de algo mais. O meu pai, consciente e atento a este meu 

desejo, começou a apresentar-me as opções que eu poderia ambicionar para 

além da brincadeira de rua. Comecei a acompanhá-lo nos seus hobbies que 

passavam por assistir a variados eventos desportivos da minha área de 

residência, futebol, hóquei em patins, basquetebol, atletismo, entre outros. 

Nestas ocasiões eu lembro-me que era um espectador extremamente atento e 

fascinado pelo movimento e emoção que cada desporto me transmitia. 

O domínio social que está conferido ao futebol já há muitos anos no 

nosso país fez com que a minha ingressão oficial no desporto tomasse este 

caminho. O sonho de ser jogador de futebol, ser famoso e rico foram os 

principais motivos que me moveram e convenceram o meu pai a concretizar a 

inscrição na modalidade no Atlético Clube de Cucujães, clube da minha 

freguesia natal e terra que me viu crescer. Aquilo que pensei que era um gosto 

pela modalidade tornou-se uma paixão à medida que a sua prática acontecia e 

se prolongava no tempo. A título federado, o meu trajeto pelo futebol estendeu-

se por 8 intensos anos, anos dos quais detenho um número infindável de 

memórias positivas. No ano de 2003 fui abordado por um dirigente e treinador 

do Clube Desportivo Feirense, clube que desde há muitos anos integra e elite 

do futebol português no que se refere às camadas jovens, estando cimentado 

na 1ª Divisão Nacional, com um convite a mudar de emblema e passar a 
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competir ao nível máximo da modalidade tendo observado em mim qualidades 

perfeitas e adequadas para as necessidades e melhoria da sua equipa. 

Perante esta privilegiada possibilidade mostrei uma atitude de recusa, 

apelando a uma justificação sentimental pelo amor que sentia pelo clube que 

até ali tinha sido a minha casa. Deste acontecimento retiro apenas a dúvida 

acerca da influência que teria tido na minha vida esta mudança. Porém, hoje 

olho para esse convite como um elogio à minha performance da altura ao qual 

não soube dar o devido valor. 

Paralelamente, o desporto escolar (DE) sempre foi uma constante no 

meu percurso tanto no ensino básico como no secundário mesmo tendo sido 

em escolas diferentes. Ao longo do 2º e 3º ciclo tive a oportunidade de 

experienciar outras modalidades à qual dediquei boa parte do meu tempo na 

escola: futsal, badmínton, basquetebol e voleibol. As vivências que o DE me 

providenciou foram únicas e sem dúvida que contribuíram para a harmonia do 

meu crescimento e interação na própria escola. Terminado o 9º ano, foi hora de 

decidir qual seria o passo seguinte a tomar no meu percurso escolar e essa 

seria a primeira decisão com forte impacto na minha vida pois teria de ter em 

conta o meu futuro e as minhas ambições para o mesmo. Acautelada a devida 

reflexão, era óbvia a minha vontade de sonhar com um futuro que envolvesse a 

interação com pessoas e nunca um trabalho marcado pelo sedentarismo atrás 

de uma secretária faria parte dos meus planos. Assim, aliando uma vida até ali 

dedicada ao desporto e à socialização através do mesmo, decidi com relativa 

facilidade enveredar por um curso que tivesse alguma componente ligada à 

atividade física. A única opção e caminho foi o curso de Científico-Natural com 

a vertente de desporto no seu currículo e foi a partir desse momento que ficou 

determinado que o meu esforço seria orientado e focado num futuro associado 

ao desporto. 

No ano letivo 2003/2004 fui acolhido por uma nova escola, novos 

colegas e um novo formato de currículo, como está supracitado. Nesta escola e 

durante o primeiro ano procurei formas de integração e inclusão pois foi um 

contexto completamente novo numa cidade parcialmente desconhecida. Para 

este processo contei com a vital ajuda da minha professora de Educação Física 
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(EF), a professora Carla1 . Esta professora, dedicada por demais aos seus 

alunos, foi um exemplo para mim e teve uma forte e positiva influência na 

minha vida nesta fase. A sua perspicácia e experiência de muitos anos no 

ensino fizeram com que ela fosse capaz de ver em mim qualidades 

psicossociais e escolares e capacidades físicas de uma perspetiva que nunca 

nenhum outro professor havia conseguido constatar. Sendo eu uma pessoa 

que gosta de ser discreta mas ao mesmo tempo aceite por todos, a professora 

encontrou um modo de fazer valorizar os meus atributos e promover-me tanto a 

nível social como desportivo. Esta minha professora sugeriu que eu 

experimentasse uma modalidade que aquela escola acolhia como a principal 

em termos de DE e ao mesmo tempo a nível federado, o atletismo. O desafio 

foi de imediato aceite por mim e para minha surpresa, o atletismo revelou-se 

uma esplêndida e inesquecível surpresa. Em três meses de experiência deste 

desporto, vi-me logo com medalhas ao peito sob um reconhecimento de que 

nunca havia sido alvo. Estes primeiros meses de uma primeira época foram um 

estímulo gigante para mim, um impulso que me fez abandonar o futebol e 

dedicar-me por inteiro ao atletismo. Aqui tenho de dar o devido valor a outra 

pessoa, a um treinador que manifestou ser um amigo como nunca pensei ser 

capaz de possuir. O meu treinador de 4 anos de prática que viriam a seguir foi 

o mentor que está por trás das minhas melhores recordações desportivas, do 

alcance de patamares nunca sonhados. Hoje com orgulho digo que percorri a 

ribalta do atletismo nacional durante os primeiros anos a nível federado e 

durante o mesmo período mas na componente escolar, atingi a seleção 

nacional e a sua representação numa espécie de mundial de atletismo escolar, 

a Taça Jean Humbert, organizada pela Federação Internacional de Desporto 

Escolar no ano de 2005. Estes eventos na minha vida mudaram 

significativamente a minha autoperceção, passei a valorizar verdadeiramente o 

meu esforço, as minhas capacidades e todo o meu trabalho em busca de 

objetivos. A insegurança que tanto me perseguiu durante anos e anos no 

desporto, foi desaparecendo com os anos de prática de atletismo e a confiança 

aqui ganha foi transportada para todos os campos da minha vida. 

                                                             
1 Nome fictício 
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Esse novo e determinado Delfim, já decorrendo o último e decisivo ano 

de ensino secundário, estava mais convicto do que nunca que a sua vida teria 

de ser dedicada ao desporto. Paralelamente à paixão pelo desporto encontrava 

em mim uma outra ambição, uma formação superior. É nesta altura que as 

minhas atenções se viram para outra das mais importantes tomadas de 

decisão da minha vida, o caminho a seguir no ensino superior. A combinação 

entre o desporto e a socialização, todo o impacto que a minha professora de 

EF e o meu treinador tiveram em mim fizeram-me perceber qual seria o futuro 

pelo qual iria lutar. Alterar positivamente a vida de pessoas, principalmente 

crianças e jovens através do desporto evidenciava ser um quadro no qual eu 

poderia vir a sentir-me realizado. Após uma cuidada análise das minhas 

opções, a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto apresentou-se 

como a resposta que mais se adequava às minhas pretensões. Esta faculdade 

de referência passou a ser o meu principal objetivo, ideal para conciliar um 

sonho profissional com uma paixão, o desporto. No ano de 2006, vi os meus 

esforços serem valorizados e atingi a entrada nesta instituição de ensino 

superior. 

A formação académica que esta faculdade principiou por demonstrar, 

desde logo me convenceu de que teria feito a escolha certa e que era aquele o 

trilho que queria cursar. Nesta fase e durante os primeiros anos de licenciatura, 

a minha vida obedecia à sinergia entre o curso e a prática de atletismo, 

conciliação que gradualmente se revelou, para mim, impossível de comportar. 

O terceiro e último ano de licenciatura ficou marcado pelo meu afastamento 

definitivo da prática regular e federada de qualquer modalidade desportiva, e 

por uma total dedicação à minha formação em Ciências do Desporto. Devido a 

alguns percalços, não consegui concluir nesse ano a licenciatura, tendo levado 

algumas unidades curriculares para cumprir no ano seguinte. No verdadeiro 

ano de conclusão de licenciatura, tendo eu imenso tempo livre, enveredei por 

uma outra paixão, o desporto adaptado. Até ao ano de 2012 fui técnico e 

treinador na modalidade de Boccia e colaborador na modalidade de Dança 

Inclusiva, papéis profissionais que me derem um gosto enorme em viver, que 

foi uma aprendizagem e uma verdadeira prova de o que é a transcendência 

humana. Durante 3 anos testemunhei uma constante superação de 
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dificuldades, uma inebriante felicidade após alcance de pequenos grandes 

objetivos. 

O último ano de trabalho no desporto adaptado, ficou assinalado 

também pelo meu primeiro ano a frequentar o Mestrado em Ensino da 

Educação Física, outra vitória da qual me posso orgulhar. Foi um ano 

carregado de trabalho árduo mas no qual aprendi imenso e sem dúvida que 

contribuiu significativamente para os conhecimentos que possuo hoje. 

Atualmente, a minha vida está dedicada maioritariamente ao EP. Não obstante, 

mantive uma atividade paralela ao desempenhar a função de treinador em um 

núcleo de promoção de atividade física adaptada com a modalidade de Boccia 

e também um núcleo também de promoção mas para a modalidade de 

atletismo. 

Este ano, o culminar de uma vida que já leva quase duas décadas 

ligadas ao desporto foi um desafio que encarei com confiança, com espírito de 

sacrifício e vontade de aprender e evoluir enquanto profissional da área 

 

2.2 O Estágio Profissional: Do esperado ao inesperado 

 

O EP situa-se no último e derradeiro ano da minha formação e 

apresenta-se como peça basilar para a aplicação de todos os conhecimentos 

adquiridos até aqui. Esta unidade curricular representa o teste decisivo às 

capacidades do formando, debaixo da alçada de um professor cooperante e 

um orientador, na transferência da teoria para a prática num desafio 

pedagógico e profissional recheado de vivências, responsabilidades e 

importantes aprendizagens no seu contexto real. Havia chegada a hora de 

tomar pela primeira vez decisões de forma quase autónoma baseadas nos 

conhecimentos e na ação que os mesmos acarretam, resultado de uma 

constante inovação através da reflexão permanente ao longo de todo o ano 

letivo. Sob este panorama de tantas variáveis a serem acauteladas e vividas, 

tornou-se inevitável criar enormes expectativas para o EP. Esta pluralidade de 

fatores vai de encontro à lógica defendida por Garcia (1999, p.22) que refere 

que “a formação de professores representa um encontro de pessoas adultas, 

uma interação entre o formador e o formando, com uma intenção de mudança, 
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desenvolvida num contexto organizado e institucional, mais ou menos 

delimitado”. 

Era tempo de voltar a uma realidade por alguns anos abandonada, a 

escola, mas agora na condição de estudante-estagiário. A ponderação acerca 

do estágio teve início durante o 1º ano de mestrado no qual me informei e fui 

aconselhado a escolher os Açores como opção para a sua realização. Tendo 

em consideração a minha ambição e desejo de fazer vida na educação, não 

hesitei em procurar enveredar por esta solução para tentar contornar o quadro 

negro que hoje se observa na entrada no ensino em Portugal continental. 

Realizar o EP nos Açores colocar-me-ia numa posição privilegiada no que se 

refere ao concurso regional, algo que se denomina de 1ª prioridade. Esta 

noção foi a principal razão que levou a escolher esse caminho, escolha que 

desde logo teve o aval da pessoa competente para o atribuir. Após recolha de 

toda a informação necessária para concretizar a candidatura a uma escola dos 

Açores, fiquei elucidado acerca da escola que me acolheria. Aqui reside o 

ponto de partida para a criação de uma bola de neve de expectativas 

relativamente ao EP, como seria a escola, como seria a vida em São Miguel, 

como seriam os alunos, os professores e a própria população, quem seria o 

meu professor cooperante, o orientador, o que teria de fazer para ter sucesso. 

As questões começaram a acumular-se mas predominou a curiosidade acerca 

dos alunos, qual a sua faixa etária, quais as suas características, quais as suas 

capacidades, qual o seu gosto pela disciplina, que influência teriam todos 

esses fatores na minha prestação e aprendizagem, perguntas que só o estágio 

veio responder e para o qual me interroguei também acerca da minha 

preparação para o enfrentar. Será que me dediquei tanto quanto devia à minha 

formação para que possa superar com segurança os desafios do EP? Será que 

a abrangência da minha formação será suficiente para cobrir toda a oferta 

curricular da escola? Reúno as características necessárias para entender como 

ser um bom professor e de facto sê-lo? Uma panóplia de dúvidas congregadas 

numa sensação enorme de insegurança com a qual parti para esta última etapa 

da minha formação superior. 

Com o intuito de tentar colmatar desde logo algumas das minhas 

inseguranças, procurei encontrar as informações possíveis sobre a escola que 

me iria acolher, e rapidamente descobri as excelentes e invejáveis condições 
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nas quais iria lecionar as aulas. No que se refere à aplicação dos 

conhecimentos adquiridos durante a minha formação, principalmente ao nível 

das didáticas, teria um fator a meu favor pois as condições onde aprendi 

revelaram-se bastante semelhantes àquelas onde iria transformar essa 

aprendizagem em prática letiva. O próximo passo concretizou-se no 

conhecimento da escola e mais propriamente dos professores e pessoal não 

docente, prioritariamente aqueles que constituem o DEFD. De um modo geral, 

fui bastante bem recebido num ambiente profissional e social de hospitalidade 

e simpatia ímpar, um respeito enorme pela condição com a qual me 

apresentava, algo surpreendentemente positivo. A componente social e 

relacional do EP teve assim um início visivelmente assertório, o que me fez 

ganhar alguma confiança e ambicionar um contexto profissional no qual teria 

fortes possibilidades de inserção e onde poderia fomentar e entender a 

sensação de pertença a uma identidade profissional. 

No entanto, o motor primordial de toda a minha insegurança prévia e 

durante uma primeira fase do EP foram os alunos. Até ao dia de apresentação 

e conhecimento formal da turma, esta tomou conta da minha consciência e 

insegurança. Os alunos seriam a principal influência da minha prestação 

durante o ano letivo e sobre os quais não consegui obter qualquer informação 

adiantada pois esta não foi uma turma que o professor cooperante conhecesse 

de anos anteriores. O dia de apresentação da turma foi preponderante para a 

elaboração de uma primeira apreciação global das suas características e desde 

logo conheci fatores que exigiriam uma atenção especial ao longo do ano. 

Entre os quais pude destacar a presença de uma aluna com NEE possuidora 

de uma patologia do foro visual causadora de fortes limitações na sua vida 

diária e ainda mais nas aulas de EF. À partida, este seria o maior desafio que 

teria de enfrentar e teria inevitavelmente de apelar a um dos meus princípios de 

vida, a inclusão. Contudo, o decorrer das primeiras semanas de aulas 

demonstrou-me que a realidade da turma passava por ser muito mais que um 

grupo de alunos normais e uma aluna com necessidade de inclusão mas sim 

um conjunto de jovens que entre si têm muito pouco em comum, compondo um 

quadro pedagógico extremamente heterogéneo. Desde alunos com fraca 

aptidão e motivação, alunos com elevada disponibilidade motora mas com total 

ausência de motivação e empenho, alunos com elogiável motivação mas sem 
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qualidades motoras a condizer, a alunos detentores de todos os requisitos para 

o sucesso na disciplina. O desafio da inclusão de uma aluna com NEE tornou-

se mais um de uma lista que era dominada pela obrigatória adequação da 

minha ação às tão distintas características dos alunos. É nesta altura do ano 

letivo que estabeleci um desafio a mim próprio, o de marcar estes alunos pela 

positiva promovendo um ano de EF como nunca antes tinham vivenciando. 

Para além da superação dos inúmeros reptos supracitados, ocorreram 

outros ao longo do ano que também influenciaram todo o meu trabalho e que 

ao mesmo tempo funcionaram como contributos para o desenvolvimento das 

minhas capacidades enquanto futuro professor. O seguimento da lógica do 

modelo de ensino concebido por Vickers, o Modelo de Estrutura do 

Conhecimento (MEC), apelando a toda a minha formação na sua 

implementação, ao mesmo tempo que agendei a aplicação de um outro 

modelo, o Modelo de Educação Desportiva (MED) de Siedentop, são exemplos 

de fatores que diretamente tiveram impacto no meu planeamento e realização 

do ensino. O modelo de ensino de Vickers foi alvo de uma aplicação constante 

ao longo do ano, mas pretendi com a aplicação do MED provocar uma 

miscelânea de capacidades, de sensações e experiências desportivas com o 

intuito de fomentar o espírito de turma e outros valores, e uma motivação extra 

e nova para as aulas de EF. Desta aplicação pude retirar relevantes ilações 

dos seus efeitos nos alunos e na sua aprendizagem e aquilo que começou por 

demonstrar ser bastante vantajoso em alguns aspetos e totalmente o oposto 

noutros e acabou por terminar sob uma luz de agrado e satisfação de todos os 

intervenientes, onde a aprendizagem passou de aparente a efetiva tanto ao 

nível das habilidades motoras como ao nível dos valores e da literacia 

desportiva. A modalidade que acolheu esta utilização foi a modalidade de 

voleibol, matéria na qual já trazia alguma experiência da didática específica 

deste desporto e segundo a qual consegui a sua transferência e 

implementação nas aulas neste EP. 

Voltando a um tema vagamente já introduzido, a minha participação na 

escola perspetivava-se sob uma linha de colaboração na organização das 

atividades do departamento. As expectativas neste campo foram igualmente 

superadas pelo que acabei por ter um papel bastante mais ativo que o 

esperado inicialmente, chegando eu a atingir a liderança na organização da 
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fase escola do Mega Sprinter juntamente com a colega Raquel Sousa, e fiz 

parte da equipa organizadora da participação do departamento das Jornadas 

da Adolescência, atividade organizada pela equipa de saúde escolar. Ao longo 

do ano foram constantes as iniciativas do departamento ou de outros nas quais 

tive a sorte de colaborar e aprender imenso sobre trabalho em equipa e 

organização e gestão de eventos. 

A construção da minha confiança teve o seu maior impulso graças ao 

auxílio e apoio dos meus colegas de núcleo e sobretudo do meu professor 

cooperante. As infinitas conversas entre núcleo e professor cooperante tendo 

como objeto central a discussão da minha ação foram vitais para a minha 

evolução enquanto futuro profissional no ensino. Hoje posso afirmar que esta 

cooperação teve um enorme peso no meu desenvolvimento geral ao longo do 

estágio, mas principalmente na melhoria das minhas capacidades de 

lecionação. 

Parti para esta última etapa de formação consciente de que estaria longe 

de estar preparado para assumir a profissão e que seria o EP que me 

forneceria todo o refinamento dos conhecimentos e capacidades até ali 

adquiridos. Segundo o artigo 2º do Regulamento e Normas Orientadoras do 

EP, este, através do “exercício da vida profissional de forma progressiva e 

orientada” visa desenvolver no estudante-estagiário as competências 

pedagógico-profissionais essenciais para “responder aos desafios e exigências 

da profissão” imprimindo “um desempenho crítico e reflexivo”. Esta reta final do 

EP preconiza um momento em que tenho perfeita noção de que este objetivo 

foi totalmente alcançado e as inaptidões iniciais são prova de um passado 

marcado pela insegurança nas minhas competências, realidade que hoje se 

opõe completamente ao meu estado na linha de partida. 
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3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

3.1. CONTEXTO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

O EP está criteriosamente alicerçado num enquadramento composto por 

normas legais, institucionais e funcionais do contexto educativo, tendo 

claramente em vista o seu propósito de formação superior e real. 

No quadro legal, o ministério da educação (ME), através da portaria nº 

1097_2005 de 21 de Outubro, estabelece que “o estágio pedagógico 

concretiza-se da modalidade de prática pedagógica supervisionada e realiza-se 

nas disciplinas do 3º ciclo de ensino básico e do ensino secundário que 

integrem o grupo de docência para que o curso habilita profissionalmente”. Na 

mesma portaria, no artigo 1º, o ME refere-se ao EP dizendo que “esta 

componente de formação é orientada pela instituição formadora com a 

colaboração de um estabelecimento de educação pré-escolar ou dos ensinos 

básico e secundário”. É então de carácter obrigatório que ocorra a celebração 

de um protocolo entre “o órgão de gestão do estabelecimento de ensino 

superior e o órgão de gestão da escola” que acolhe o futuro profissional. Já no 

ano de 2007, o ME institui as normas legais e determinantes às quais o EP 

atualmente obedece, delineadas nos decretos-lei nº 74/2006 de 24 de Março, 

que se baseia na concretização do Processo de Bolonha, e decreto-lei nº 

43/2007 de 22 de Fevereiro. No seguimento destes documentos, o modelo de 

EP adotado pela FADEUP, obedecendo aos preceitos dos mesmos, “define as 

condições necessárias à obtenção de habilitação profissional para a docência 

num determinado domínio e determina, ao mesmo tempo, que a posse deste 

título constitui condição indispensável para o desempenho docente, nos 

ensinos público, particular e cooperativo e nas áreas curriculares ou disciplinas 

abrangidas por esse domínio”. 

Em termos institucionais, o EP é uma unidade curricular do ciclo de 

estudos conducente ao grau de mestre em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básicos e Secundário, ocorrendo nos 3º e 4º semestres desse ciclo, e 

segue o regulamento aprovado pela Comissão Científica do referido curso, da 

FADEUP. O EP segue também o Regulamento Geral de Segundos Ciclos da 
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Universidade do Porto, Regulamento Geral de Segundos Ciclos da FADEUP e 

as Normas Orientadoras do EP da FADEUP para o supracitado curso. 

 Relativamente às normas, o EP é apontado nesse documento como 

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

proposicional e prático necessário ao professor, numa interpretação atual da 

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

Neste documento e sobretudo no regulamento do EP, estão designadas 3 

essenciais áreas de desempenho: 

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

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

Área 4 – “Desenvolvimento Profissional” 

 

Tendo por base os mesmos documentos orientadores, a Área 1 remete 

para tudo que constitui o processo ensino-aprendizagem, desde a conceção à 

avaliação do ensino, não esquecendo seu o planeamento e realização. Esta é 

uma área de desempenho que prima pela construção de uma estratégia de 

intervenção didática com respeito pelo conhecimento válido no ensino da EF 

tendo sempre em vista a educação e formação do aluno sob um ambiente claro 

de eficácia pedagógica.  

Por sua vez, as áreas 2 e 3 refletem todas as ações e atividades fora do 

contexto letivo realizadas pelo estudante estagiário olhando a sua incorporação 

na comunidade educativa e no meio onde esta está inserida. É aqui tido em 

consideração o “reforço do papel do professor de Educação Física na escola e 

na comunidade local, bem como da disciplina”. Por fim, a última área dedica-se 

às ações e experiências relevantes para e “na construção da competência 

profissional”. Destaca-se assim a capacidade e necessidade de refletir acerca 

do processo ensino-aprendizagem, as condições onde este decorre e todas as 

elações passíveis de serem retiradas do mesmo que prevejam um contributo 

para o desenvolvimento profissional. 

 

 

  



17 
 

3.2. A INFLUÊNCIA DA ESCOLA 

 

A escola está atualmente imbuída num número vasto de missões e 

responsabilidades públicas e educativas. Apesar do crescimento do enfoque no 

aluno, os agentes de ensino vêem-se mergulhados em imensas outras 

atividades e encargos burocráticos tendo sempre em vista o aprimoramento de 

todo o processo educativo. O cenário negro que hoje a escola enfrenta em 

termos de resultados dos seus alunos faz com que ocorra um crescente 

investimento dos seus atores para solucionar e educar as novas gerações. É a 

esta conjuntura educacional que o EP está sujeito e no qual está prevista uma 

aprendizagem real de toda a dinâmica de uma escola e dos seus 

intervenientes. Um espaço em constante evolução para o qual fui lançado após 

uma rica e vital formação no qual me vi sob o efeito de todas as suas variáveis, 

tendo sido surpreendido pelo impacto extremamente positivo e benéfico para, e 

tendo em conta os seus agentes e fatores circunstanciais, a aquisição de 

competências e para uma excelente e inesquecível experiência pedagógica. 

As minhas pretensões em termos de contexto educativo que me 

acolheria para concretização do meu EP foram atendidas e a ESL tornou-se a 

escola na qual percorreria a última e vital caminhada da minha formação inicial. 

A ESL foi criada pelo Decreto Regulamentar Regional n° 6A/86/A, de 31 de 

março, e foi inaugurada em 17 de dezembro de 1986, embora tenha iniciado a 

sua atividade em 6 de outubro. Foi considerada, naquela altura, uma das 

duzentas melhores escolas dos países da OCDE. Esta instituição educativa 

situa-se na freguesia de São Pedro, concelho de Ponta Delgada, ilha de S. 

Miguel, Arquipélago dos Açores. Ponta Delgada foi elevada a cidade, no 

reinado de D. João III, conforme reza a carta régia de 2 de abril de 1546, 

depois da primeira capital da ilha - Vila Franca do Campo - ter sido devastada 

pelo terrível terramoto de 1522. A historiografia celebra o século XIX como a 

época áurea da cidade de Ponta Delgada e da ilha de S. Miguel, pela 

prosperidade económica, graças à exportação de citrinos para o Reino Unido, e 

pelo cosmopolitismo, graças à fixação de numerosos comerciantes 

estrangeiros, nomeadamente de inúmeras famílias judaicas, a partir de 1818. 

Graças à importância da atividade mercantil, Ponta Delgada era, então, 

considerada a terceira cidade do país, em riqueza e em número de habitantes. 
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Em termos urbanos, Ponta Delgada sucumbiu perante o aumento exponencial 

do número de cidades e da população urbanizada, fruto do decréscimo da 

economia rural e a explosão do domínio da indústria. Porém, esta cidade 

mantém-se no topo do arquipélago dos Açores, pela sua riqueza, património e 

seus habitantes. 

Por sua vez, a Freguesia de São Pedro é uma das principais da Região 

Autónoma dos Açores e do concelho de Ponta Delgada, sendo a maior dos 

Açores em demografia. Situada a Nascente da cidade de Ponta Delgada, esta 

dá as boas vindas a quem chega do outro lado da ilha, da Ribeira Grande, e do 

Nordeste e quem vem do Norte pela costa sul, da Povoação, Vila Franca e 

Lagoa, entrando pela vizinha freguesia de São Roque. Com cerca de 10 mil 

habitantes e uma área de apenas 2,81 quilómetros quadrados, estão sediadas 

nesta freguesia muitas das maiores empresas do arquipélago. Só para 

salientar alguns dos exponentes empresariais e industriais da freguesia bastará 

referir que é aqui que se verifica a maior concentração hoteleira dos Açores. 

Voltando ao elemento central de todo o contexto funcional do meu EP, a 

ESL apresenta uma estrutura enquanto edifício que é de uma origem e 

arquitetura únicas, desenhado especialmente para servir o ensino. Percorrendo 

os seus corredores percebe-se o intuito do seu design, que dividiu a escola por 

“cachos” como gostam os seus intervenientes de apelidar as várias divisões da 

escola. Por todos os pontos da escola se podem encontrar pequenos adornos 

artísticos e de vegetação aparentemente criados por alunos ao longo dos anos. 

São dois pisos onde podemos encontrar por eles distribuídos as salas de aula, 

os laboratórios, uma biblioteca, uma sala de estudo, um anfiteatro, um 

refeitório, entre outros espaços assertivamente alinhavados. Exteriormente a 

este edifício encontra-se ainda a horta pedagógica, destinada ao curso de 

PROFIJ - Horticultura e Fruticultura Biológica (nível II). 

Anexado ao edifício principal encontra-se um moderno e amplo 

complexo desportivo que serve a escola para as suas aulas de EF durante o 

horário letivo. O Complexo Desportivo das Laranjeiras contém um pavilhão 

desportivo com piso sintético, sala de Ginástica, sala de Judo, sala de 

musculação, piscina de 25 metros, dois campos de Futsal com piso de relva 

sintético, pista de Atletismo em piso sintético com 6 corredores, estrutura 

artificial de Escalada interior. É louvável o estado impecável em que se 
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encontram as instalações, invejadas por tantas escolas no nosso país. O 

trabalho de manutenção e cuidado que é feito no Complexo Desportivo das 

Laranjeiras é exemplar. 

Daniel Sampaio, em 1995, após visita a esta escola escreveu que “os 

alunos são ensinados a valorizar o espaço onde estudam e ajudados a produzir 

peças de arte para o embelezar”. É neste espaço escolar que trabalham e 

convivem professores, pessoal não docente e alunos, chefiados por um órgão 

máximo de gestão que é o conselho executivo. É de salientar a simpatia, 

disponibilidade e empenho com que todo o pessoal docente e não docente 

operacionaliza e gere a escola, e sobretudo o processo de formação global de 

adolescentes e jovens. 

Tendo por base todas as condições de trabalho supracitadas que a 

escola me ofereceu, só posso estar grato por ter tido a possibilidade de efetuar 

o meu EP na ESL, escola na qual pude aplicar e incrementar os meus 

conhecimentos e competências através de vivências pedagógicas reais e 

variadas num contexto rico, heterogéneo e humano. As valências estruturais 

em termos de espaços desportivos oferecidos pela escola compuseram 

condições de sonho para a minha prática pedagógica, principalmente devido à 

semelhança com as condições onde exerci a minha formação superior. A 

instituição na qual desenvolvi as minhas competências práticas, teórico-

práticas e didáticas está fundada em estruturas especializadas para 

modalidades singulares, uma riqueza que inviabiliza a necessidade de 

polivalência de espaços. O mesmo ocorre na ESL e, por isso, esse facto 

revelou ser um contributo bastante positivo para a transferência de vivências e 

aprendizagens da formação prévia ao estágio para o contexto pedagógico real 

da escola. Assim, as competências que considero ter trazido para o EP 

puderam ser aplicadas como foram desenvolvidas até aqui. A rotação 

periódica, necessária e tão importante dos espaços entre as turmas, permite ao 

professor uma dedicação significativa ao ensino de determinada matéria pois 

as condições estruturais assim o obrigam ou o permitem. A profundidade com 

que se tornou possível aprofundar os conteúdos de cada matéria, sem dúvida 

que teve uma influência considerável da monovalência dos espaços. 

Contudo, assumo e entendo que estas condições não são encontradas 

na grande maioria das escolas do território nacional, pelo que encaro que a 
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realidade pedagógica vivida durante o EP não me prepara devidamente para 

esse imprevisível e incerto futuro que tanto ambiciono. 

 

3.2.1. O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO 

 

O meu percurso na ESL, a minha felicidade neste momento final do meu EP 

deve-se muito ao grupo de professores de EF que compõem o DEFD desta 

escola. Este conjunto de professores foi formado por um total de 13 docentes e 

6 estudantes-estagiários. Este departamento tem vindo a guiar-se por um 

documento orientador que norteia a disciplina de EF na ESL, elaborado pelo 

próprio baseando-se na sua realidade educativa sob a imprescindível 

referência dos Programas Nacionais de Educação Física (PNEF). O 

Documento de Organização e Gestão do Departamento de Educação Física e 

Desporto da ESL estabelece-se como o mais importante instrumento para o 

professor, e no meu caso, para o estagiário compreender e assimilar o modo 

de funcionamento da disciplina, nomeadamente ao nível dos procedimentos a 

adotar relativamente ao desenvolvimento e à organização curricular, à 

avaliação, ao roulement, entre outros essenciais fatores. 

O ponto de partida na relação profissional que estabeleci com este grupo 

de professores ocorreu na primeira reunião de departamento, no qual desde 

logo me apercebi do enorme sentido de cooperação, de união e defesa daquilo 

que é o DEFD. Desta equipa de profissionais de ensino, praticamente dois 

terços dos mesmos são professores com um número significativo de anos de 

“casa”, daí o fomento e a dedicação ao departamento, criando quase que uma 

irmandade de educadores com uma paixão latente em comum ao longo dos 

anos. Logo neste primeiro momento os professores não hesitaram em 

demonstrar a sua atitude proativa e dinâmica, discutindo assertivamente os 

assuntos a tratar, valorizando o sucesso no passado e procurando mantê-lo ou 

elevá-lo no decorrer deste ano. Foi incrivelmente cativante para mim observar 

um grupo de pessoas com idades tão díspares entre si, falarem a mesma 

língua, falarem sobre EF com perspetivas diferentes formando um caminho rico 

para um objetivo comum, os alunos. Sob as diretivas da coordenadora do 

departamento, todos os professores receberam os estagiários como sendo 

parte da sua identidade profissional, não fazendo jus à nossa condição de 
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ainda futuros docentes. Este espírito de inclusão e colaboração esteve 

presente ao longo de todo o ano letivo, na gestão e utilização dos espaços, na 

partilha do material, na colaboração em todas as ações do departamento 

principalmente naquelas em que mais diretamente estive inserido e nas quais 

possuí um papel de relativa liderança. 

Sobre esta temática, sobressaiu um ponto que foi uma eloquente 

surpresa para mim. Parti com a ideia inicial de que a diferença de idades entre 

os professores que compõem este grupo disciplinar seria um fator de peso na 

vertente social na escola, agrupando-se em faixas etárias impossíveis de se 

misturar nas discussões e conversas de intervalo. Contudo, testemunhei que a 

idade não formou qualquer muro, qualquer fosso entre os professores efetivos, 

os contratados e até os estagiários. As diferenças também se verificam de 

forma indeclinável ao nível dos conhecimentos, das posturas e personalidades 

mas nunca, em algum momento eu verifiquei que essas dissemelhanças 

fossem motivo de afastamento, pelo contrário. A equidade dentro de um grupo 

composto por professores em situação profissional estável como é o caso dos 

professores mais antigos e efetivos na escola, por professores contratados com 

uma situação profissional constantemente incerta e por estudantes-estagiários 

à procura de um futuro profissional, foi uma lição de vida para mim. Observei 

professores com idades, conhecimentos e personalidades tão diferentes a 

conviver de uma forma tão harmoniosa quanto possível, onde tantas vezes só 

consegui escutar sabendo que até naquelas conversas de intervalo eu estava a 

aprender e ao mesmo tempo a sentir-me parte de um grupo. Entendi assim 

aquilo que António Nóvoa apelida de “construção dentro da profissão” através 

da minha imersão nesta cultura profissional que me permitiu crescer com a 

vasta e experiente práxis destes docentes, indo de encontro ao argumento 

defendido pelo mesmo autor: “devolver a formação de professores aos 

professores” (Nóvoa, 2009, p. 5). Foi por demais pertinente o encaixe perfeito, 

das aprendizagens de sala de professores e dos discursos experientes, na 

minha identidade pedagógica, contribuindo para o meu desenvolvimento 

profissional, resolvendo inclusive problemas reais da prática. Estas vivências 

inevitavelmente estimularam a minha capacidade de reflexão, de construção- 

desconstrução-reconstrução de conceções e ideias e de abertura a novas e 

essenciais perspetivas didáticas. 
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Dentro deste grupo, não posso deixar de destacar um outro, o meu 

núcleo de estágio. Três estagiários e um professor cooperante formaram um 

núcleo composto por pessoas tão diferentes quanto capazes de se 

completarem umas às outras. Durante todo o ano letivo, vivi sob um 

insubstituível espírito de entreajuda, com cada um a oferecer um pouco do seu 

potencial aos outros, num caminho de constante evolução e aprendizagem. 

Especificamente, eu e os meus colegas estagiários vínhamos de 3 

especialidades desportivas diferentes, atletismo, futebol e voleibol e estas 

foram as matérias que não hesitamos em partilhar conhecimentos e 

competências mas o mesmo ocorreu em todas as restantes. O professor 

cooperante foi também incansável na sua função colaborativa, de transmissão 

de conhecimentos e competências ao longo de todo o ano, lutando contra os 

nossos defeitos, colmatando as nossas lacunas e elevando as nossas 

qualidades. 

Não posso deixar de relevar um facto que, se por um lado pode parecer 

peculiar, por outro é algo pelo qual estou extremamente grato. Eu não 

mantinha qualquer contacto com nenhum dos meus colegas de núcleo até nos 

encontrarmos e percorrermos este caminho juntos. O companheirismo é algo 

que levarei comigo para a vida, lembrando-me sempre do ambiente de 

colaboração, confiança e aprendizagem que foi sendo construído e cimentado 

ao longo do estágio. Posso afirmar com todas as certezas que os meus 

colegas foram muitas vezes como “muletas” para mim mas também 

“trampolins” no auxílio à ultrapassagem de inúmeros obstáculos que me vi 

forçado a enfrentar. Toda a minha vida ouvi o meu pai a falar de camaradagem 

e sempre o vi a atribuir uma importância única a este valor, este estágio 

mostrou-me claramente o que ele sempre me quis transmitir. 

 

3.3. A TURMA 

 

A minha responsabilidade letiva recaiu sobre uma turma de 12ºano de 

escolaridade, a concluir o Curso Científico-Humanístico de Ciências e 

Tecnologias. A turma era composta por 18 alunos, o que pode ser considerada 

um grupo pequeno, mas que se apresentava ainda mais reduzida ao verificar 

que estão inscritos em EF apenas 14. Em termos cronológicos, são jovens com 
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idades compreendidas entre os 16 e os 18 anos à partida para este ano letivo, 

o que representava na altura uma média que ronda os 17 anos. 

A dimensão da turma no que se refere ao seu número reduzido de 

alunos, perspetivou-se de imediato como principal motivo para facilitação no 

controlo da turma, sendo mais fácil a sua captação no meu raio de visão e na 

gestão das aulas. No que concerne aos sexos, a turma era composta por 6 

rapazes e 8 raparigas. Sendo uma turma de 12ºano, previa-se uma faixa etária 

possuidora de alguns princípios e valores consolidados que regem o seu estilo 

de vida, mas essencialmente a presença de uma maturidade típica nos seus 

traços de personalidade e no modo de atuar. No entanto, aquilo que verifiquei 

ao longo deste ano foi que estes jovens possuem um temperamento bastante 

instável e irregular, e por vezes alguma imaturidade imprevisível, o que me 

trouxe alguns cenários inesperados.  

A faixa etária compreendida entre os 16 e os 18 é, geralmente 

caracterizada pela estabilização psíquica e hormonal, algo que não encontrei 

nestes adolescentes. Quando tento atribuir uma justificação a este panorama 

de instabilidade, caio na tentação de baseá-la no contexto familiar e meio em 

que vivem. Estes jovens alunos vêm de variadas conjunturas socioeconómicas, 

desde as confortáveis às menos favorecidas, e também de situações familiares 

maioritariamente desestruturadas e deslocadas. Esta informação foi para mim 

primordial para a compreensão das atitudes de alguns dos alunos, que 

constantemente apresentaram sinais evidentes de afetação, o que 

condicionava de forma severa o seu comportamento e desempenho nas aulas. 

O psicólogo espanhol Cesar Coll Salvador considera que "a realidade 

sociocultural e económica do aluno influencia o seu desempenho, assim como 

as condições de trabalho do professor e o aparato que o sistema oferece para 

ele se formar e aprimorar a sua prática”. 

Algo que também caracteriza estas idades e acompanha a estabilização 

psicológica é o corpo, que reencontra um equilíbrio em termos de crescimento, 

uma vez perdido durante o pico de crescimento normalmente verificado até 

esta altura da vida. As capacidades motoras atingem aqui um ponto ideal para 

obtenção de uma ótima progressão das performances, a força aumenta, 

capacitando o corpo para suportar maiores cargas psicofísicas. Assim sendo, 

seriam esperadas condições ótimas de disponibilidade motora para a prática e 
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desenvolvimento desportivo. Contudo, aquilo que foi verificado na realidade 

desta turma contradiz essa generalidade. Os índices de disponibilidade e 

desempenho motor destes alunos não condizem com os ideais que as 

conceções gerais lhes atribuem. A turma é composta por alunos com elevadas 

dificuldades a várias matérias, essencialmente devido a vícios motores errados, 

a ausência de conhecimentos e estímulos, e sobretudo à falta de vivências de 

aprendizagem. À medida que os meses de lecionação decorreram, percebi que 

tinha pela frente um desafio pedagógico bastante superior ao expectável à 

partida e que por isso, aumentou o meu aliciamento pela superação, pelo 

trabalho e pela minha dedicação na abordagem das matérias. 

O panorama motor da turma não constituiu o único desafio que vivi ao 

longo deste ano letivo, as relações interpessoais dos alunos verificaram ser 

outro fator que influenciou inesperadamente o funcionamento das aulas. O 

impacto desta componente social foi predominantemente negativo na gestão e 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. A turma é constituída 

na sua maioria por alunos que já estão juntos desde o 3º ciclo com amizades e 

grupos visivelmente constituídos, e a minoria comporta alunos que vieram de 

outra turma, que inicialmente enfrentaram algumas dificuldades de inclusão. A 

realidade social deste grupo de alunos foi algo totalmente mutável e instável ao 

longo do ano, durante o qual testemunhei alterações constantes dos grupos e 

ânimos entre pares que davam lugar, na prática, a evidentes sentimentos de 

desmotivação que me vi obrigado a combater. 

Para além das particularidades supracitadas, a turma possuía na sua 

composição, uma aluna com NEE. Esta aluna era possuidora de uma distrofia 

retiniana hereditária, condição caracterizada por uma progressiva e lenta 

diminuição da visão até à total cegueira. A aluna começou o ano com 

dificuldades severas em ver com o olho direito e menores dificuldades no olho 

esquerdo e terminou não vendo totalmente do olho direito e com o esquerdo 

igualmente com alguma evolução negativa.  

Porém, o meu maior e derradeiro combate pedagógico deste EP teve 

como alvo a autoperceção dos alunos acerca das suas capacidades e aquilo 

que era a sua evidente realidade. Entre o autoconceito dos alunos acerca das 

suas competências psicomotoras e a realidade das mesmas, existia, no início 

do ano letivo, uma discrepância abismal. Alunos a frequentar o 12º ano de 
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escolaridade, respondiam aos reptos da EF, primeiro com palavras de 

desalento e recusa devido à ausência de precedentes que lhes fizessem 

pensar de forma diferente, e segundo com performances guiadas por uma total 

falta de força de vontade e perceção das suas capacidades para superar as 

exigências requeridas. Como tal, foi o desafio que se destacou ao longo do 

meu EP como o mais exigente, o mais trabalhoso mas ao mesmo tempo o mais 

estimulante.  
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3.4. A MISSÃO DA DISCIPLINA E DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Estar pela primeira vez com a responsabilidade de procurar influenciar 

beneficamente alunos, fez-me ao longo de todo o EP refletir acerca de qual 

seria o papel da disciplina pela qual me apaixonei, a EF, e, sobretudo, sobre 

qual seria a utopia de professor que reúne as características e competências 

necessárias para alcançar os objetivos traçados para um profissional da 

educação. 

Educação Física, uma disciplina que atravessa o currículo de todos os 

ciclos de ensino, considerada essencial ao desenvolvimento de crianças e 

jovens, abarcando em si experiências e benefícios pedagógicos que nenhuma 

outra área da educação consegue proporcionar. Analisando os documentos 

referência desta disciplina, elaborados pelo ME, descobre-se que logo no 1º 

ciclo a EF, aí denominada de Expressão e Educação Físico-Motora, se norteia 

pelo simples mas essencial facto de que é nesta faixa etária que se 

desenvolvem as qualidades e aprendizagens físicas e motoras fundamentais e 

de base. Nos princípios orientadores dos Programas Nacionais do 1º Ciclo do 

Ensino Básico pode-se ler que “a falta de atividade apropriada traduz-se em 

carências frequentemente irremediáveis” e é aqui que se torna primordial a 

presença de uma disciplina que vise o desenvolvimento físico e motor das 

crianças, que por sua vez está comprovado que precede um correto 

desenvolvimento cognitivo e social. É nesta aula que as crianças começam a 

fomentar, de forma ímpar, a componente das suas vidas através de toda a 

cooperação entre companheiros que esta disciplina imprime nas suas práticas 

de aprendizagem. Não obstante, o desenvolvimento físico, motor e social não 

abdica de uma vertente cognitiva, imprescindível para o trabalho de 

coordenação e aquisição de habilidades motoras vitais e típicas para estas 

idades. Para além desta visão geral, é já nesta fase que os profissionais da 

área ativam a sua capacidade de persuasão na procura incessante de criação 

de hábitos de prática regular de atividade física e desportiva, apelando a todos 

os benefícios inerentes à mesma. Estes constructos são daqui transferidos 

para o 2º Ciclo, onde a disciplina adota em primeira instância, o nome de EF. 

Neste ciclo de ensino, os princípios e objetivos norteadores do papel desta 

disciplina na educação aumentam, acompanhando o desenvolvimento global 



27 
 

dos alunos, harmonizando assim novas e enriquecedoras vivências 

desportivas. Mantendo a consideração pelo desenvolvimento da criança, a EF 

prevê um trabalho sobre as capacidades físicas, a atividade desportiva regular, 

a promoção de aprendizagens de um conjunto de matérias representativas das 

diferentes atividades físicas e um grupo de atitudes e valores intrínsecos à 

disciplina e que são essenciais ao crescimento holístico e harmonioso dos 

alunos. 

Supracitada, já se encontra o cerne da missão da disciplina de EF na 

escola, que se alonga pelo 3º ciclo e ensino secundário, aumentando o seu 

leque de oferta formativa, individualizando ou generalizando o seu processo, 

incrementando o seu raio de ação pedagógica mediante as capacidades, 

facilidades ou dificuldades dos alunos, procurando preencher as lacunas, 

contrariar as complicações e aperfeiçoar as qualidades de cada um e de todos. 

É somente nestas aulas que os alunos podem desenvolver-se nos domínios 

psicomotor, cognitivo, social e afetivo, devido à aquisição de competências 

gerais e específicas previstas nos seus programas. 

Os objetivos da disciplina de EF, quando devidamente alcançados, 

ultrapassam os limites do espaço escolar, submetendo os alunos a hábitos 

voluntários e saudáveis de atividade desportiva, com um desenvolvimento 

paralelo de competências sociais de liderança e de equipa que são cada vez 

mais encaradas como fatores de peso na integração e sucesso no mercado de 

trabalho, apresentando-se assim com um papel singular nas suas vidas. 

Porém, para que uma disciplina do currículo educacional escolar, e mais 

especificamente a EF, consiga alcançar este panorama tão preponderante na 

vida dos alunos, necessita de uma figura central a conduzir este processo, o 

professor, aliás, não o simples professor mas o bom professor. 

 

“Como aluno, tinha meus professores como pessoas comuns, hoje no papel de 

professor, vejo que não somos comuns, somos especiais, pois lembro 

daqueles seres iluminados que me deram diretrizes à vida!” 

Edson Pequeno 

 

A afirmação deste professor diz tudo sobre a responsabilidade e o 

impacto que o professor pode e deve ter na vida dos seus alunos. Contudo, 
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esta profissão vive atualmente dias difíceis, devido ao constante descrédito do 

seu trabalho, ao insucesso escolar que cada mais é apontado ao professor, ao 

crescendo da indisciplina e ao desdobramento infinito das suas funções. O 

professor hoje em dia vê-se mergulhado numa imensidão de responsabilidades 

e tarefas na escola que quase que é obrigado a deixar para segundo plano 

aquilo que realmente o move, o ensino. A gestão do ensino torna-se apenas 

mais uma função numa lista preenchida por tarefas de administração, de 

organização, de estabelecimento de relações com a escola e com a 

comunidade, entre outras. 

No meio de todo este mar de ocupações, recai sobre o professor o dever 

de ser a figura pedagógica, a pessoa que educa e que muda a vida de alunos. 

Tal como já referi, os benefícios que o professor pode trazer à vida do aluno 

são infindáveis, mas que só é possível se reunir as capacidades e as 

competências para tal. Assim, é indispensável a aquisição de habilitações a 

vários níveis no sentido de encaminhar o aluno para o melhor rendimento 

educativo. Mas a questão coloca-se, que habilitações são essas que 

tornam o profissional do ensino no bom professor? Pessoalmente, assumo 

que a solidez de um conceito de “bom professor” seria demasiado atrevido e 

possivelmente errado dada a minha imaturidade e inexperiência no mundo da 

educação, mas defendo convictamente algumas das características que 

considero vitais para se ter sucesso na ação letiva. No centro da ação 

pedagógica coloco o conhecimento pedagógico do conteúdo, um tipo de 

conhecimento resultante da combinação entre o conhecimento da matéria e o 

conhecimento pedagógico (Shulman, 1987, Graça, 1997 e Gess-Newsome, 

1999). Apelando à gíria educativa, destaco o conhecimento pedagógico do 

conteúdo como a capacidade do professor saber, saber-fazer e saber-ser na 

sala de aula na condução do processo ensino-aprendizagem, características 

que o profissional deve desenvolver não apenas durante a sua formação inicial 

mas no decorrer de toda a vida. Tavares (1997, p. 61) afirma que esta “é uma 

exigência cada vez mais imperativa e indispensável a qualquer profissional, 

para que não estagne mas se desenvolva contínua e permanentemente”.  

“A competência pedagógica decorre naturalmente das competências 

científica, técnico-didática e do conhecimento do desenvolvimento pessoal dos 

sujeitos e a qualidade da sua envolvente ecológica (Tavares, 1997, p. 69).” 
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Este é um cenário que se verifica igualmente nos professores de EF, que têm 

de ser capazes de se apropriarem do contexto, de recorrer ao seu domínio da 

matéria, de planear cuidadosamente, de usar devida e proveitosamente os 

recursos materiais disponíveis, de invocar as suas capacidades pedagógicas e 

seguir os propósitos da educação, proporcionando aulas repletas de situações 

de aprendizagens significativas e adequadas aos alunos em causa. 

Contudo, considero que o “bom professor” não se constrói apenas na 

sala de aula, e por isso encaro que a profissão também se fabrica fora desse 

espaço. Tenho consciência de que, a nível pessoal, o EP é um espaço 

privilegiado para reconhecer a influência do próximo fator que considero ser 

preponderante na construção do “bom professor”, mas aquilo que vivi também 

observei em muitos outros professores na escola onde estive inserido e quero 

acreditar, juntamente com a bibliografia consultada, que esta é uma realidade 

geral. A cultura profissional e o trabalho em equipa são variáveis que se 

apresentam com um enorme peso na conceção do “bom professor”, pois a 

integração na profissão, numa identidade, numa instituição deve ser sinónimo 

de aprendizagem com colegas, principalmente os mais experientes. Como 

afirma Nóvoa (2009, p. 3) “é na escola e no diálogo com os outros professores 

que se aprende a profissão”, defendendo também que “o exercício profissional 

organiza-se, cada vez mais, em torno de comunidades de prática”. 

Não posso deixar de inserir, paralelamente às características já 

apontadas para o “bom professor” o compromisso educativo e social que o 

profissional deve assumir na sua profissão. É imperativo conjugar um 

desenvolvimento pessoal no tratamento pedagógico no fomento de valores no 

espaço de aula e na conquista dos alunos para o trabalho escolar, com o 

compromisso social que ultrapassa as fronteiras da escola e que tem em vista 

a multiculturalidade e a inclusão. 

Por fim, a componente que, pessoalmente, saliento como a mais 

importante e que está por detrás da evolução e inovação educativa, a reflexão. 

O “bom professor” deve refletir, tendo por base todas as características já 

citadas, para reformular e até produzir novas referências, formas e caminhos 

para melhorar o seu desempenho pedagógico. A reflexão deve estar presente 

durante a ação letiva, após a ação letiva, na conversa, aprendizagem e 

cooperação com os outros professores, sempre com o objetivo de conceber 
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novas e ajustadas maneiras de melhorar a minha condução do processo 

ensino-aprendizagem mas acima de tudo promover o meu desenvolvimento 

profissional. Estas foram as premissas que procurei implementar durante todo 

o meu EP e que sei que em todas elas, sou hoje um futuro docente 

completamente diferente daquele que deu pela primeira vez entrada na escola 

na condição de estudante estagiário. 
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3.5. O CHOQUE COM A REALIDADE 

 

“Como se da noite para o dia o indivíduo deixasse subitamente de ser 

estudante e sobre os seus ombros caísse uma responsabilidade social, cada 

vez mais acrescida, para a qual percebe que não está preparado.” (Silva, 1997, 

p.53, citado por Souza, 2009). Este foi um sentimento que me corroeu durante 

os primeiros meses do EP. Olhando para o meu cenário anual, para tudo que 

seria alvo da minha ação, sem dúvida que senti o peso da responsabilidade, o 

receio de falhar redondamente e o medo de não estar devidamente preparado 

para enfrentar todos os desafios, as exigências e a imprevisibilidade que a 

escola e especificamente o EP teriam em agenda para mim. Contudo, tinha 

consciência que a dúvida e ao mesmo tempo a ansiedade de viver o EP eram 

inevitáveis e seriam emoções com as quais teria de lidar e, à medida que os 

dias, as semanas, os meses passassem, teriam de ser sentimentos 

ultrapassados para dar lugar à confiança e à segurança, ao mesmo tempo que 

construiria novas conceções e traços pedagógicos no meu desenvolvimento 

profissional. 

Segundo Tardif (2002, p.84, citado por Souza, 2009) o início da carreira 

é considerado “um período muito importante da história profissional do 

professor, determinando inclusive o seu futuro e a sua relação com o trabalho.” 

Perante isto, Huberman (2000) defende que o início da profissão docente é 

caracterizado por duas etapas: sobrevivência e descoberta, geralmente vividos 

em paralelo. A sobrevivência está relacionada com o ‘choque do real’, a 

constatação da complexidade da situação profissional. Este impacto da entrada 

na profissão pode inclusive ter repercussões nefastas nas conceções e na 

própria construção pessoal do perfil de docente numa fase tão prematura e tão 

importante da sua formação. Esta tendência prejudicial deve ser contrariada 

com o apoio dos professores mais experientes, capazes de abrigar os 

iniciantes debaixo da sua visão pedagógica da escola, facilitando a sua 

adaptação a este novo mundo que tanto foge do seu controlo. São os 

experientes agentes de ensino que se têm de tornar os responsáveis pela 

partilha, pelo esclarecimento das dúvidas, pelas críticas nas falhas e nas 

conquistas. Na ausência de auxílio, essencialmente destes professores mais 

experientes, o iniciante tende a recorrer a vivências anteriores como apoio às 
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suas ações, atingindo o ponto de reproduzir as práticas dos seus antigos 

docentes, dificultando ou comprometendo a aquisição de uma conduta 

pessoalizada, significativa e inovadora de ensino. 

O professor neste início de profissão depara-se com inúmeros 

problemas, tais como, isolamento, motivação dos alunos, estabelecimento de 

regras de conduta, transferência de conhecimentos da formação para a prática 

profissional devido à dificuldade da implementação da identidade de professor, 

angústia, dilemas, stress e dúvidas. Enfrenta também dificuldades de 

manutenção da disciplina em questões como a autoridade, insegurança, 

ansiedade, heterogeneidade de turmas e gestão do tempo. Enquanto futuro 

docente, eu vivi um ano em que me vi forçado a possuir uma dinâmica de 

constante de adaptação, inovação e ajustamento a uma realidade 

completamente diferente da expectável, sobrelotada de desafios para os quais 

verifiquei não estar suficientemente preparado. A conceção de papel docente 

que trouxe para o EP foi completamente modificada ao longo do ano para uma 

visão mais ecológica e imprevisível, para uma perspetiva de constante 

desabituação e evolução de conceções, ambicionando sempre o sucesso 

pedagógico e educativo. 

Como fator equilibrador e tolerante da sobrevivência, a descoberta 

permite ao docente enfrentar o ‘choque do real’ por estar entusiasmado por 

ocupar uma nova posição de responsabilidade e se inserir num corpo 

profissional. A constante e inevitável procura de soluções e consequente 

superação dos problemas da integração na profissão resulta numa experiência 

que, apesar de exigente, termina sendo gratificante e de forte valor para o 

iniciante. No meu caso, fui encontrando estratégias para cada situação, para 

cada problema a resolver confrontando sempre o choque que senti e 

transformando o modo de atuação que adotei nos primeiros meses. Foi nesse 

período que residiu a minha reflexão sobre a conceção do papel docente e que 

me levou a alterar atitudes, a adotar novas posturas e formas de lidar com a 

realidade tão quebrante na qual me vi inserido.  

Não obstante, ao longo deste ano letivo fui constatando algo que se 

tornou na maior surpresa do EP. A partir do momento que deixei a escola no 

final do ensino secundário e enveredei pela formação superior, levei comigo 

uma conceção pessoal do que era a escola, parte da minha identidade. Olhava 
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para o meu percurso e estabelecia facilmente significados e quadros 

representativos do que era a minha escola de infância e do que esta 

demonstrou ser até ao meu abandono. Nos últimos anos fui sempre 

testemunhando opiniões e visões de que a escola havia sofrido uma mutação 

com o tempo, com os alunos, com a sociedade em geral. Sob estas 

perspetivas, cimentei a ideia que tinha sobre a “minha” escola e comecei a 

encarar que no dia que voltaria a um espaço similar, enfrentaria um universo 

educativo expressivamente distinto daquele que tive enquanto aluno. E a 

verdade é que, este papel, o de aluno, não é mais aquele que eu desempenhei. 

Na realidade que eu integrei durante este ano, tive prova disso mesmo, os 

alunos são o produto do meio que os molda e que os tornou um exemplo de 

indisciplina, irresponsabilidade e desinteresse pela sua educação. Nóvoa 

(2004, p. 3) refere que atualmente se observa uma escola “constituída por 

alunos de todas as origens; de alunos que querem estar na escola, mas que 

não têm qualquer intenção de estudar ou de aprender”. O Projeto Educativo de 

Escola da ESL deixa bem claro no seu cerne de que “com o passar dos anos, 

resultado da massificação do ensino, a escola tem-se deparado com 

crescentes problemas de indisciplina e atitudes de desrespeito por parte 

daqueles que a frequentam por obrigação, sem motivação e sem objetivos de 

formação pessoal”. Esta escola, que agrega cerca de um milhar de alunos, tem 

vindo a ser indicada como um recipiente de alunos que provêm dos mais 

variados contextos familiares e sociais, dos mais civilizados aos mais 

problemáticos, o que compõe um pano educativo de uma heterogeneidade 

peculiar. Jovens desprovidos de valores povoam a escola que me alojou nesta 

etapa da minha formação, inconscientes da importância que a escola tem nas 

suas vidas, impossibilitados muitas vezes por si próprios de ambicionar um 

futuro promissor na sociedade. Esta moldura educativa está maioritariamente 

patente no 3º ciclo, com um número elevados de alunos repetentes e com um 

longo e alarmante cadastro. Esta escola não é encarada como regra geral e 

excede significativamente aquilo que é hoje encarado como o padrão atual de 

alunos mas segundo o veredicto educativo atual e os testemunhos que 

presencio, o próprio standard é hoje, bastante diferente do antigo.  
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3.6. O PROFESSOR REFLEXIVO 

 

“A reflexão consiste no exame ativo, persistente e cuidadoso de todas as 

crenças ou supostas formas de conhecimento, à luz dos fundamentos que a 

sustentam e das conclusões para que tendem.” 

(Dewey, 1989, p. 25) 

 

O autor da citação acima referida foi um dos fundadores do pensamento 

reflexivo enquanto filósofo da educação, um forte impulsionador de toda a 

investigação acerca da reflexão aplicada à educação que a partir de si se 

desencadeou. Da bibliografia do mesmo autor depreende-se que a prática 

reflexiva deve ser encarada como um instrumento que permite a transformação 

de cenários problemáticos, marcados pela incerteza e pelo conflito, em 

situações esclarecidas e coerentes recorrendo à análise mental da matéria. 

Considero óbvia a necessidade de uma componente práxica para que ocorra 

reflexão, descurando qualquer visão estritamente cognitiva. Sem vivências a 

análise real da problemática em causa torna-se totalmente descontextualizada, 

fechando a porta para o encontro de soluções que sejam ajustadas e lógicas. A 

ideia da reflexão no panorama educativo apresenta-se como arma de combate 

aos problemas encontrados prática profissional, como puxador que abre a 

porta a novas e inovadoras hipóteses, procurando construir novos caminhos e 

novas soluções. 

A reforma educativa é uma verdade que já vem sendo a ser vivida há 

décadas, acompanhado a evolução das sociedades e gerações que se 

atropelam e sucedem ao longo do tempo, destruindo e construindo novos 

princípios e constructos educativos. Ser professor atualmente é estar 

preparado para a multiculturalidade social desenvolvendo continuadamente 

competências e capacidades de resposta a todas as questões, desafios e 

problemas que inevitavelmente têm de enfrentar. Esta é uma conjuntura 

educativa causada por inúmeros fatores como a emersão da diversificação 

étnica e cultural, a renovação constante de conhecimentos, a crise atual de 

valores e princípios, havendo também o impacto do quadro atual e futuro de 

desemprego.  
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A educação deve primar pela mutabilidade e pela atualização, pela 

transmissão de saberes e valores adaptados ao mundo de hoje, enaltecendo 

as sociedades contemporâneas, apelando ao seu potencial criativo e 

fomentando as competências de cada um, prevendo o desenvolvimento global 

do ser humano. Atualmente, a ideia de que o papel docente está alicerçado 

numa função meramente mecanicista está completamente ultrapassada e deu 

lugar a uma visão em que o professor é um elemento vital da construção e 

reconstrução do ensino. É o professor que vive o processo educativo na 

relação consigo próprio, com o aluno, com a escola e com a sociedade. É o 

professor que percebe e incorpora a educação de um ponto de vista ecológico 

e funde as ideias e métodos que caracterizam o seu processo de ensino, 

desenvolvendo de forma constante e ativa o enriquecimento e adaptação da 

educação dos alunos contemporâneos.  

Sá-Chaves e Alarcão (1994, 211) referem que “a experienciação 

pessoal, situada, ocorrendo em contextos diferentes, com atividades e papéis 

diversificados e acompanhada por uma reflexão fenomenológica, compreensiva 

das perceções obtidas, é necessária à transformação de um aluno em 

professor ou ao desenvolvimento profissional do professor, porque em ambos 

os casos se trata de um desenvolvimento também ele de índole pessoal”. Esta 

referência das autoras salienta a importância da reflexão não apenas no 

desenvolvimento profissional mas também na própria formação, a passagem 

de aluno para professor. É através da reflexão que se constrói a identidade 

profissional desde a formação e ao longo de todos os anos de trabalho, na 

fragmentação e cimentação de conhecimentos e métodos através das e nas 

vivências pedagógicas, e até do trabalho em equipa e discussão com os 

demais docentes confrontando conceções e ideais que se podem 

complementar e enriquecer. 

Compreendendo a importância e o poder da reflexão, esta foi uma 

prática patente durante todo o meu EP, encontrando-se em todos os níveis da 

minha intervenção na escola, desde todo o planeamento em volta das aulas, às 

atividades desenvolvidas, passando pelas observações realizadas e não 

esquecendo todas as relações sociais e profissionais que fui desenvolvendo ao 

longo deste percurso. Posso afirmar convictamente que ter uma prática 

reflexiva compôs um dos maiores contributos para o meu desenvolvimento 
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profissional ao longo deste ano, no refinamento e aquisição de competências 

pedagógicas, obrigando-me a alterar atitudes e conceções que me eram 

inerentes mas que demonstraram não surtir o efeito que seria ambicionado. A 

reflexão fez crescer em mim uma vontade inolvidável de mudar e inovar de 

forma autónoma e consciente, mesmo que dependente das referências e 

figuras que me guiaram em todo o EP. Face às situações-problema que fui 

encontrando sem dúvida que através da reflexão me capacitei a responder de 

uma maneira mais assertiva e pertinente, obtendo maioritariamente uma 

solução ajustada. Percebendo-se os benefícios da reflexão é importante referir 

que o nível de ponderação que mais peso teve em toda a minha atuação deu-

se na prática pedagógica, na reflexão na ação e após a ação. Em ambiente de 

aula vi-me impelido a responder a questões imprevisíveis dos alunos, a ajustar 

situações de aprendizagem que por vários fatores não estariam a causar o 

resultado pretendido e planeado, a contrapor e a solucionar problemas práticos 

e impossíveis de terem sido previstos, sempre com a finalidade de proporcionar 

aprendizagens significativas para os alunos. Posteriormente, deve ocorrer a 

reflexão sobre a aula, fazendo colidir o plano e objetivos iniciais com os 

resultados finais tendo como principal objeto de ponderação o processo usado 

para atingir os fins desejados. As ilações e inferências que mesclam a prática 

reflexiva são os alicerces da mudança e da inovação. 

Entendo Isabel Alarcão (1996, p.187) quando defende que “a maior 

qualidade de um professor é a sabedoria no sentido de wisdom, feita de 

flexibilidade e de bom senso para perceber das decisões a tomar” e a 

preponderância da reflexão no contexto educativo. A perceção e adequação 

das decisões devem fundar-se num processo de reflexão dos acontecimentos, 

questionando e confrontando conclusões resultando em novas abordagens. 
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4. ENQUADRAMENTO OPERACIONAL 

 

4.1. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROCESSO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 

 

4.1.1. REFERÊNCIA NACIONAL VS APLICAÇÃO LOCAL 

 

São conhecidas as leis que regem o sistema educativo português, 

caracterizadas por fomentar a equidade no acesso público e gratuito à 

educação e formação ao longo de todos os ciclos de ensino. Na lei de bases do 

sistema educativo encontram-se inúmeras normas que ditam o 

desenvolvimento global e local do aluno a nível cognitivo, físico e psicossocial, 

uma possibilidade de todos e para todos. O ME é a entidade que rege e regula 

a educação em Portugal, criador do guião que deve ser seguido pelas escolas, 

do currículo a ser implementado pelas mesmas. Contudo, nem todos os 

regulamentos e leis devem ser encarados como diretivas. No que concerne à 

escola e ao ensino especificamente, as informações do ME devem tratar-se de 

referências, menções que são essenciais na conceção e operacionalização de 

todo o processo ensino-aprendizagem. A escola deve assim primar pela 

autonomia na aplicação do currículo nacional através da flexibilização e da 

adequação à sua realidade, promovendo um desenvolvimento da ação 

educativa por meio de uma lógica de organização e estruturação 

ecologicamente delineadas. 

Nesta fase de passagem da formação para a profissão, entendi a 

preponderância conferida à adequação das normas nacionais às 

características locais. Testemunhei na escola a capacidade autónoma que a 

instituição possui na desconstrução gradual do currículo, na aplicação ao seu 

contexto e à sua realidade sem nunca perder as linhas gerais e específicas a 

nível nacional.  

O Projeto Educativo de Escola (PEE) é o primeiro passo do organismo 

educativo na rejeição do mero consumo curricular, desenvolvendo a 

contextualização e organização de um meio que é individual e único. Neste 

documento a escola baliza de forma rigorosa a sua política educativa, processo 

para o alcance dos objetivos também nele estipulados, implicando um trabalho 

em conjunto de todos os atores educativos que a compõem. Foi primeiramente 
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através deste documento que percebi o panorama educativo do qual fiz parte 

ao longo do EP, entendendo assim qual “a filosofia subjacente à dinâmica da 

escola” (Antúnez, 1991, p. 20). O PEE apresentou-se assim como um 

instrumento essencial na assimilação da realidade educativa da ESL, desde 

recursos humanos, materiais e estruturais, às metas e orientações definidas 

pela escola na sua ideologia educativa, concretizando assim a matriz de toda a 

ação educativa. 

De um ponto de vista mais específico, e como elemento central e 

norteador do funcionamento da disciplina de EF, o documento de organização 

e gestão do departamento de educação física e desporto escolar (DOG) regula, 

através da estipulação de normas obrigatórias, a ação dos professores 

pertencentes ao respetivo departamento. Este é um regulamento produzido 

tendo por base os PNEF, entre outros documentos, adaptando as suas 

referências, conteúdos e linhas ao universo de alunos que integra a ESL, 

verificando-se uma clara reflexão do departamento relativamente à realidade 

educativa que tem vindo a ser vivida na instituição. O DOG comporta em si, de 

forma simples e acessível a todos, os procedimentos a serem praticados pelos 

docentes do departamento ao nível do desenvolvimento e organização 

curricular, à avaliação, ao roulement, à estruturação do DE e do plano anual de 

atividades do DEFD. Relativamente ao currículo destaca-se a evidente e 

assertiva transferência da referência que são os PNEF para a realidade da 

disciplina. As condições espaciais já reportadas são o principal incentivo ao 

estilo de configuração concretizada pelo DEFD ao nível do currículo, obrigando, 

em cada ciclo de ensino e até mesmo em cada ano, à lecionação das 

disciplinas que são nucleares acompanhadas por disciplinas que apesar de 

complementares, dão uma resposta afirmativa às condições únicas desta 

escola. Pessoalmente pude experienciar e comprovar de que a adequação das 

referências nacionais ao contexto local está de facto satisfatoriamente 

conseguida e realista, proporcionando facilidades e motivação aos professores 

que acabam por se ver inseridos numa estrutura profissional que se rege pelas 

mesmas regras, que concorda com elas e que trabalha em prol dos mesmos 

objetivos sob um processo que apesar de tudo, é individual e que não retira de 

forma alguma a autonomia docente. Mais especificamente, este documento 

patenteou-se como um elemento facilitador da minha ação letiva, retirando o 
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peso da responsabilidade sobre várias dimensões pedagógicas no que se 

refere por exemplo aos padrões curriculares e às regras de avaliação (sumativa 

e final), libertando-me para uma maior ponderação e conceção do processo 

ensino-aprendizagem e o seu ajustamento ao contexto e à turma. 

Por fim e no seguimento do tema iniciado acima, o agente educativo 

com o maior número de responsabilidades ou possibilidades na sua ação, 

dependendo do ponto de vista, relativamente à implementação, adequação e 

desenvolvimento curricular, é e deve ser o professor. É o docente que vive o 

currículo e as condições onde este se pretende que seja executado, não 

querendo afirmar de forma alguma que o currículo é algo exclusivamente 

exterior à aula. A ideia de preconceção do currículo relativamente ao contexto 

de aula deve ser encarada como redutível e errada pois a construção e 

desenvolvimento curricular também ocorre em ambiente de aprendizagem, 

para um meio que é específico, para alunos que possuem características e 

níveis ímpares. Partilho totalmente da visão de Pacheco (1996, p. 101) quando 

diz que “o professor é o árbitro de toda a decisão curricular, sendo associado 

ao que de positivo ou negativo se faz na escola, uma vez que é o protagonista 

de uma cadeia de decisões que, natural e logicamente, lhe pertence terminar, 

moldando à sua medida o currículo sucessivamente prescrito, apresentado, 

programado e planificado”.  

Para terminar, defendo que deve haver uma relação direta e harmoniosa 

entre orientações superiores e as premissas e ações individuais, entre o 

prescrito, o planeado e o vivido, tendo sempre em consciência as 

características reconhecidas e distintas e o desenvolvimento positivo dos 

alunos em causa. Apelando à minha formação inicial, às diretrizes do professor 

cooperante ao longo deste EP, bem como todas as observações que efetuei a 

outros docentes, posso afirmar convictamente que a ESL incorpora efetiva e 

claramente o propósito nacional, adequa-o ao seu contexto e elabora o seu 

próprio processo educativo. 
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4.1.2. PLANEAMENTO E REALIZAÇÃO 

 

4.1.2.1. PLANEAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DOS CONTEÚDOS 

 

O ato de conceber e planear o ensino revelou-se uma inevitabilidade, 

uma necessidade que surge de imediato no início do EP e que o acompanha 

em todo o seu desenvolvimento. A ponderação de todo o processo de ensino 

começa a fundamentar-se a partir do instante em que começamos a receber ou 

a recolher informações sobre as variáveis de ensino a que seremos sujeitos. A 

escola, as condições, os alunos, as normas do departamento da disciplina são 

alguns dos pontos sobre os quais incidiram as primeiras informações às quais 

tive acesso e que me fizeram desde logo iniciar o meu processo de 

planeamento do processo ensino-aprendizagem. Segundo Bento (2003) 

existem 3 níveis de planeamento: o plano anual, as unidades temáticas ou 

didáticas e os planos de aula. Todos eles foram preponderantes na conceção e 

condução de todo a ação pedagógica do meu EP. Para a elaboração das 

várias categorias de planeamento segui os princípios defendidos por Vickers 

(1990) com o seu Modelo de Estruturas do Conhecimento. Este modelo de 

ensino estratifica o planeamento por módulos que se complementam para 

formar um documento ímpar e bastante rico em informação essencial sobre a 

matéria em causa, permitindo uma consolidação de conhecimentos e uma 

importante contribuição para o desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem. 

Uma questão surgiu: por onde começar? 

“Todo o projeto de planeamento deve encontrar o seu ponto de partida 

na conceção e conteúdos dos programas ou normas programáticas de ensino” 

(Bento, 2003, p.8). A visão deste autor concebe com clareza qual deve ser a 

base de todo o planeamento, fundamento que marcou o início de um processo 

de análise que foi preponderante para a ponderação do processo de ensino-

aprendizagem. Recuperando o tema tratado no ponto 4.1.1., para a perceção 

do conteúdo a incluir no planeamento foi vital efetuar uma análise do currículo 

nacional, prescrito fundamental e especificamente nos programas nacionais, e 

de que forma poderia ser ou estaria adaptado à disciplina na ESL. Tal como 
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está descrito nos PNEF, para uma turma de 12º ano de escolaridade, em 

termos curriculares, está referenciado que em EF devem ser lecionadas duas 

modalidades coletivas, uma modalidade entre Atletismo e Ginástica, duas 

modalidades alternativas e Dança, panorama que pode obedecer a um regime 

de opções locais. Analisando o mesmo campo mas no DOG, encontra-se a sua 

adequação à realidade da ESL tendo por base principalmente as suas 

condições estruturais e espaciais e a indispensável rotação pelos espaços. A 

especificidade de cada espaço da escola implica que seja obrigatoriamente 

lecionada a modalidade para o qual cada um deles está diretamente 

capacitado. Assim, numa fusão da referência nacional com as condições 

ecológicas, no DOG está representada a seguinte disposição curricular para o 

12º ano em que à escolha da turma estão dispostas as seguintes hipóteses: 2 

desportos coletivos (Voleibol ou Basquetebol, Futebol ou Andebol), 2 de 3 

modalidades de ginástica (Acrobática, Artística – Aparelhos ou Solo), um triatlo 

em atletismo (1 corrida, 1 salto e 1 lançamento), 2 provas de 50m em 2 dos 4 

estilos em natação, prevendo ainda a oferta de inúmeras modalidades 

alternativas como o badmínton, a escalada, as danças sociais, corfebol, 

beisebol, golfe, judo, entre outros (Anexo 1). Perante esta informação, percebi 

que parte da minha análise estava elaborada e presente no DOG, o que 

facilitou o arranque da fase de planeamento. Para completar a informação 

necessária para o início efetivo do processo de planeamento, as primeiras 

aulas e por consequência as primeiras interações com os alunos foram 

decisivas para essa conclusão. As escolhas da turma recaíram sobre futebol e 

voleibol nos coletivos, acrobática e aparelhos na ginástica, corridas de 

velocidade, salto em comprimento e lançamento do disco no atletismo, crol e 

bruços na natação, e abdicaram da possibilidade de escolha sobre as matérias 

alternativas. Nestas, tomei a iniciativa de decidir abordar badmínton e 

orientação, a primeira pelo à-vontade que sentiria na sua lecionação, confiante 

nas minhas competências didáticas na referida matéria, e a segunda pelo 

desafio pedagógico que iria constituir principalmente por exigir um trabalho de 

bastidores diferente e de construção de material didático e específico. Sobre as 

modalidades eleitas pela turma tinha à partida confiança nos meus 

conhecimentos e competências adquiridas essencialmente nas didáticas 

específicas que frequentei na minha formação até ao EP. 
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Foi então perante esta conjuntura curricular e estrutural que, juntamente 

com os dados referentes aos alunos assentei os alicerces para o meu 

planeamento. O primeiro nível de planeamento trata uma projeção do que será 

a disciplina de EF ao longo do ano letivo, procurando percecionar e antecipar 

os contornos do seu processo de ensino, sempre baseada numa perspetiva 

ecológica da escola e dos alunos. Em primeira instância surge o diagrama 

anual, um grau de planeamento elaborado por aproximação, ou seja, um 

planeamento que “significa uma reflexão pormenorizada acerca da direção e do 

controlo do processo de ensino” (Bento, 2003, p.8), sob uma perspetiva global 

e preditiva. Para essa reflexão e delineamento dos conteúdos e variáveis 

gerais de ensino, foi preponderante a noção do roulement estipulado pelo 

departamento, consciente da univalência ou no máximo bivalência dos 

espaços. O sistema de rotação dos e pelos espaços obedecia à frequência em 

dois espaços diferentes na mesma semana, alternando estes espaços em 

intervalos distintos desde 2 a 4 semanas. Esta periodização implicava 

interrupções quase que constantes das unidades didáticas (próximo nível de 

planeamento). Mais especificamente, o plano anual teve e tem como objetivo e 

vantagem central a distribuição e ordenação das matérias para todo o ano 

mediante os espaços e o número de aulas previstas no calendário escolar. 

Nesta disposição preveem-se o número de aulas por matéria e os seus 

momentos de avaliação, os testes teóricos e a realização da auto e 

heteroavaliação. O jogo entre estas variáveis pedagógicas revelou ser uma 

dificuldade, a sua sequenciação pelos períodos tiveram de ter em conta todas 

as condicionantes externas tais como os feriados e sobretudo as normas 

presentes no DOG. O documento, ao obrigar que sejam avaliadas pelo menos 

4 matérias por período e pelo menos 6 para constarem da avaliação final do 

ano implicou um elevado rigor na organização das matérias. 

Porém, o planeamento anual deve ser provido de uma elevada 

flexibilidade e não deve ser encarado como derradeiro e irrefutável pois todo o 

planeamento, sobretudo o anual está sujeito a imprevistos que podem alterar 

significativamente a sua sequência e aplicação. Estas modificações foram uma 

realidade ao longo de todo o ano, tendo ocorrido a perda efetiva de 12 aulas 

num total previsto de 132 das quais então foram sumariadas 120. O 3º e último 

período foi o mais lesado em termos de aulas práticas, um total de 8 aulas 
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foram suprimidas devido a atividades e a fatores externos. A necessidade de 

ajustamento e reorganizações deste nível de planeamento foi a prova de que 

este não é um processo estático, apresentando dificuldades e desafios 

imprevistos que se tornaram de certa forma entusiasmantes. A 

imprevisibilidade dos problemas que surgiram e a necessidade de os contornar 

formaram obstáculos que desafiaram as minhas competências e 

conhecimentos mas sobretudo a minha capacidade de adaptação, 

desenvolvendo-a. 

Num segundo estrato de planeamento, o rigor sobre as matérias é 

incrementado, prevendo-se uma análise e execução pormenorizadas das 

modalidades que serão lecionadas. A partir do plano anual retiram-se as 

condições temporais e estruturais apontadas para cada uma das matérias, pelo 

que se detém desde logo a noção da periodização estipulada para cada uma, 

aspeto fundamental em qualquer sistema de planeamento.  

 

“A elaboração desta unidade didática vai de encontro à necessidade de 

uma seleção e sequenciação prévias dos conteúdos a abordar e para tal teve 

como bases e referências obrigatórias e fundamentais os Programas Nacionais 

de Educação Física para o Ensino Secundário, as características da turma, o 

número de aulas no espaço adequado à sua implementação e a aula de 

avaliação diagnóstica.” 

(Justificação da Unidade Didática de Badmínton)  

 

O processo pedagógico de cada matéria é então balizado, estruturado e 

fundamentado em unidades didáticas sob orientações temporais, espaciais 

mas tendo sobretudo como referência central, os alunos. Estes, sob 

características que são únicas, fundadas no seu estádio de desenvolvimento 

fisiológico e das suas competências motoras e psicossociais, estabelecem o 

ponto de partida, a meta, mas especialmente todo o processo didático. É neste 

nível de planeamento que se inscrevem os objetivos de aprendizagem para os 

alunos, tomando-se a decisão sobre conteúdos e métodos de ensino tendo em 

vista o melhor caminho para o desenvolvimento global dos alunos. São aqui 

traçados os passos que são essenciais em termos de perseguição de objetivos, 

do método pedagógico e dos pontos norteadores e cruciais no que se referem 
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aos conteúdos, atribuindo a cada aula “o seu perfil próprio, partindo e 

convergindo todas numa direção unívoca” (Bento, 2003, p.77).  

A extensão e sequenciação das matérias, estado final e específico deste 

nível de planeamento têm de, tal como no plano anual, serem providas de um 

certo grau de flexibilidade para se adaptarem aos possíveis contratempos ou 

desajustes inesperados à realidade evolutiva e estádios da aprendizagem dos 

alunos. Assim, encarei com normalidade todas as alterações a que vi sujeitas 

as minhas unidades didáticas em diferentes matérias ou mesmo as 

modificações que entendi serem primordiais para o aperfeiçoamento do plano 

pedagógico previsto. As reflexões que fui realizando durante e após as aulas 

previstas em cada unidade didática foram determinantes para o sucesso das 

modificações e das unidades na sua generalidade, visto que considero que 

todas elas tiveram impacto positivo no desenrolar da minha ação pedagógica 

mas particularmente sobre a aprendizagem dos alunos. E a aplicação de cada 

unidade didática funcionou como fator impulsionador para a melhoria das 

unidades seguintes pois recolhi sempre informações que inicialmente não se 

preveem mas que são incorporadas no decorrer das várias fases posteriores 

de planeamento. 

Por fim e no último nível de planeamento, o plano de aula aparece como 

o culminar de todo o processo de planeamento e que certifica o último passo 

antes da concretização. A aula é o derradeiro ponto de convergência 

harmoniosa ou conflituosa entre a ideia e a ação pedagógica do professor. 

Cada aula tem o seu cunho, o seu propósito específico tendo em vista o 

desenvolvimento educacional dos alunos para o qual o professor se deve 

preparar previamente. A elaboração do plano de aula patenteou-se como um 

procedimento fulcral durante no processo ensino-aprendizagem, pelo que foi 

este documento que esteve na base da segurança com que pude conduzir as 

aulas até aos seus objetivos específicos. O plano de aula confere ao professor 

o suporte didático que é específico e essencial para a materialização do 

momento pedagógico. Eu pude sentir ao longo do EP a preponderância dos 

planos de aula, tanto pela minha dedicação na sua produção como na sua 

implementação, sendo clara a ponte que consegui criar entre o planeado e o 

executado. Contudo, este nível de planeamento demonstrou ser um trabalho 

difícil, principalmente nos primeiros meses do ano letivo, pelo que eram gastas 
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imensas horas em volta da sua confeção. A escolha das tarefas de 

aprendizagem, a definição dos objetivos específicos, bem como as 

componentes críticas a observar em cada momento da aula, foram dimensões 

pedagógicas que inicialmente deram a sensação de ser um “bicho-de-sete-

cabeças” pois havia sempre a incerteza da sua adequação ao nível dos alunos 

e a sua pertinência na unidade didática. O facto da turma, de um modo geral 

ter níveis homogéneos de desempenho nas diferentes modalidades, auxiliou-

me bastante a ganhar a confiança na adequação dos conteúdos, com exceção 

da modalidade de natação (tema que será esmiuçado num dos capítulos 

seguintes). O desafio da atribuição dos exercícios à turma foi algo que 

desenvolveu em mim ao longo do ano um enorme prazer, aumentando ainda 

mais o meu gosto e ambição em dar aulas. Estar por detrás de tarefas de 

aprendizagem que alteram capacidades, habilidades e comportamentos num 

ambiente que consegue ser muitas vezes entusiasmante foi algo que 

regularmente me deixou com um sentimento de realização e satisfação no final 

das aulas. 

 

“Após uma primeira tarefa de desenvolvimento da aptidão aeróbia, 

nunca pensei que os alunos tivessem disposição e forças para enfrentar nova 

tarefa de resistência a um ritmo elevado. Contudo, fui mais uma vez 

surpreendido por um empenho notável de todos, mas todos os alunos sem 

exceção, num exercício substancialmente exigente no que se refere à 

resistência aeróbia.” 

(Reflexão da aula 107 e 108) 

 

Contudo, nem sempre tudo decorreu como pretendi e como planeei, e 

para contrariar tais acontecimentos e cenários inesperados, acudi ao facto do 

plano de aula, à semelhança dos níveis de planeamento anteriores, tem de ser 

dotado de uma lógica de flexibilidade e capacidade de adaptação. 
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4.1.2.2. A AULA: PROBLEMAS E SOLUÇÕES NO PALCO PEDAGÓGICO 

 

“A aula é realmente o verdadeiro ponto de convergência do pensamento 

e da ação do professor” (Bento, 2003, p.101). É a verdadeira unidade 

pedagógica do processo ensino-aprendizagem e é onde se concretizam os 

conteúdos planeados, as estratégias conjeturadas, as decisões previamente 

tomadas, os princípios pedagógicos seguidos, o desenvolvimento e a 

implementação curricular, onde se resolvem problemas e onde se perseguem 

objetivos claros de aprendizagem. Este nível de planeamento corporiza as 

linhas didáticas do programa curricular, do plano anual e da unidade didática 

através de um contributo que é específico, imprescindível e único em cada 

aula. É na aula que se fundem e se materializam características didáticas tão 

vitais quanto o conhecimento e as competências do professor, as capacidades 

e as necessidades dos alunos e as condições de ensino. Contudo, há um 

propósito da aula que deve sobressair e ser a prioridade durante a totalidade 

do seu tempo, a formação, percorrendo todas as partes da aula, desde que os 

alunos entram no espaço letivo até ao momento em que o deixam, visando 

sempre o alcance de objetivos definidos para cada momento de aula.  

 

“Uma aula com sabor a fracasso preocupa e incomoda o professor, por 

vezes durante vários dias e mesmo semanas.” 

Bento, 2003, p. 101 

 

Esta foi uma infeliz realidade que senti após diversos momentos letivos, 

principalmente numa fase inicial do EP. Mesmo com um planeamento das 

aulas e uma preparação lata e prévia das várias dimensões pedagógicas, 

foram várias as aulas das quais saí com um sentimento de impotência e de 

insucesso, mesmo atingindo os objetivos estipulados. Para contrariar esta 

tendência de fracassos letivos foi preponderante investir de forma diferente no 

planeamento e sobretudo atribuir uma importância cada vez mais central à 

reflexão na ação. A reflexão na ação é uma arma pedagógica que é adotada 

quando o professor se vê face a situações-surpresa para as quais percebe que 

não estava preparado, a problemas e cenários que não constavam do seu 

planeamento sobre os quais se vê forçado a intervir para resolver para que o 
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propósito pedagógico da aula não se perca. Foram diversas as situações em 

contexto de aula nas quais me vi inundado numa sensação de confusão, sem 

saber como responder ao inesperado mas que sobre o qual era minha 

obrigação atuar. Contudo, este não foi um panorama negativo na minha 

formação, pelo contrário, “a aprendizagem requer que se passe por uma fase 

de confusão” (Schön, 1992, p. 83). Esta foi uma realidade pela qual passei por 

diversas vezes, ocorrências que comportaram momentos de crescimento, de 

desenvolvimento da minha autonomia pedagógica, bem como cada vez mais 

consciente da assertividade das minhas tomadas de decisão. Reportar-me-ei 

agora a alguns cenários problemáticos inseridos nesta temática e a minha 

atuação sobre os mesmos. 

A definição e perseguição de objetivos ajustados e na dose certa foi uma 

dimensão pedagógica na qual me vi em dificuldades numa fase inicial e 

pontualmente ao longo do ano. Durante uma 1ª fase, atribuía a mim próprio, 

através dos objetivos de aula, uma responsabilidade excessiva relativamente 

ao fomento de uma aprendizagem rica e diversificada. Entre inúmeros e 

variados objetivos gerais, específicos e comportamentais, a ambição excedia-

se à realidade, eram residuais os objetivos alcançados comparativamente com 

os definidos no plano de aula. Por conseguinte, tomei a decisão de ajustar esta 

minha ponderação, moderando a minha ambição, tomando consciência das 

minhas limitações e as dos alunos, focando o planeamento em objetivos 

centrais e reais para os quais pudesse de facto trabalhar e procurar a 

ocorrência de aprendizagem. 

Não obstante, foi durante a mesma fase inicial que compreendi que para 

além dos objetivos, as situações de aprendizagem planeadas estão 

estreitamente relacionadas com o sucesso da aula, e no meu caso específico, 

sobre os índices motivacionais dos alunos. A questão da motivação na turma 

foi um fator intermitente ao longo do ano para a qual não consegui durante 

algum tempo encontrar resposta. Contudo, após a lecionação de diferentes 

matérias em diferentes espaços percebi que havia uma abrupta diferença no 

empenho dos alunos nas modalidades em que se exercitavam habilidades 

fechadas e aquelas em que se trabalhavam habilidades abertas. Como é 

entendido, o trabalho das habilidades fechadas implica uma elevada carga de 

repetição dos mesmos movimentos, com o mesmo material, sob as mesmas 
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orientações, o que as habilidades abertas conseguem contrariar. Isto é, os 

alunos aborreciam-se quando deparados com modalidades ou habilidades em 

que a sua aprendizagem, a sua evolução os obrigava a repetir as mesmas 

situações de aprendizagem como foi o exemplo da ginástica de aparelhos, 

modalidade na qual se viram forçados a passar grande parte do tempo a 

exercitar os mesmos elementos nos mesmos aparelhos e muitas vezes sem 

terem margem de progressão. Para contrariar esta tendência, ao longo das 

aulas, através da reflexão na ação, fui encontrando estratégias, alterações ao 

plano, intervenções espontâneas que contrariassem esta desmotivação. 

Mantendo o exemplo, na ginástica inicialmente previa a rotação entre estações 

de trabalho apenas 1 ou 2 vezes durante o tempo estipulado, e dinamizar mais 

rotações, mais formas de exercitação que não estavam planeadas foram uma 

das formas que encontrei para vencer a desmotivação dos alunos que por 

vezes foi fatal para os objetivos das aulas. 

Porém, o maior desafio a este nível deu-se na modalidade de natação, já 

que em cada aula se constatou uma surpresa, cada plano teve que ser 

ajustado, no fundo, cada aula era construída à medida que era lecionada. 

Como é conhecido, a turma era composta por 14 alunos, e para esta 

modalidade tinha 2 alunos que possuíam atestado médico que comprovava a 

impossibilidade de a praticarem. No entanto, a realidade é que a média de 

alunos que realizavam as aulas de natação ao longo de todo o ano rondou os 5 

elementos. Entre faltas de material, justificações esporádicas, desculpas 

esfarrapadas, e outros motivos, a bancada da piscina regularmente era 

preenchida com mais de metade da turma. 

 

“Dos 14 alunos apenas 5 realizaram a aula, o que me espantou e para o 

qual não estava preparado.” 

Reflexão das aulas nº 5 e 6, 26 de setembro de 2012 

 

“… e mais uma vez a turma apresentou-se na sua maioria desequipada, 

pelo que apenas 5 alunos realizaram a aula.” 

Reflexão das aulas nº 9 e 10, 3 de Outubro de 2012 
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Se as aulas de natação têm sido completamente diferentes das 

restantes, esta foi a mais atípica de todas devido à presença apenas de um 

aluno na água…” 

Reflexão das aulas nº 73 e 74, 15 de Fevereiro de 2013 

 

Todas as aulas representaram um desafio para mim, para além de ser uma 

matéria para a qual não me sentia à-vontade, ainda me deparei com um 

cenário constantemente incógnito e inesperado para o qual sempre tive que 

encontrar soluções. O trabalho desenvolvido nas aulas foi sempre diferente do 

planeado, modificando parcial ou totalmente o formato das aulas, as situações 

de aprendizagem, as cargas, o tempo, entre outras variáveis didáticas. Durante 

toda a unidade didática intervim junto dos “alunos da bancada” com o intuito de 

os tentar motivar para a prática, mas, sendo alunos de 12º ano que nunca 

haviam sido estimulados e sobre os quais nunca refutaram esta sua posição de 

recusa perante a natação, vi-me envolvido numa luta inglória. Contudo, este 

não foi um motivo que me tenha feito baixar os braços, senão os conseguia 

motivar para a natação, teria de encontrar uma alternativa. Esta surgiu quando 

sugeri ao professor cooperante e posteriormente aos alunos que aqueles que 

se recusam à prática da natação, comparecessem com o equipamento da 

escola como se fossem para uma aula de uma outra matéria qualquer. Foi 

assim que consegui desenvolver um trabalho paralelo, fora de água que incidiu 

sobre a aptidão física. 

 

“…alunos que não realizaram aula na água, efetuaram-na fora da piscina.“ 

Reflexão das aulas nº 73 e 74, 15 de Fevereiro de 2013 

 

Esta revelou ser uma estratégia de sucesso, pelo que de uma bancada cheia 

de alunos parados passei a ter uma bancada praticamente vazia e um espaço 

de aula repleto de alunos em atividade. 
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4.1.3. A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO COMO PONTO DE PARTIDA 

 

A conceção, planeamento e realização de todo o processo ensino-

aprendizagem exige do professor um conhecimento lato e científico das 

matérias. “Por conhecimento científico entendemos o conhecimento sobre as 

temáticas das diferentes especialidades e das Ciências da Educação” 

(Tavares, 1997. p. 61) e sob este conceito é imprescindível que o professor 

detenha o conhecimento necessário para cumprir o desafio pedagógico. 

Enquanto estudante-estagiário é vital a minha compreensão acerca do 

desenvolvimento dos conhecimentos ao longo da formação, numa fusão dos 

conhecimentos adquiridos nas ciências do desporto com os indispensáveis 

conhecimentos nas ciências da educação, aprendendo e refletindo sobre os 

seus efeitos na prática. 

Não obstante, já Dewey (cit. por Bento et all, 2004, p. 218) defendia que 

o “conhecimento do professor teria que ser diferente do conhecimento do 

cientista, pelo facto dos propósitos imediatos do cientista e do professor serem 

claramente diferentes; o primeiro pretende criar novo conhecimento na sua 

disciplina, o segundo pretende ajudar o aluno a aprender a matéria da sua 

disciplina”. Para atingir esse propósito, o reportório do professor não se pode 

restringir apenas ao conhecimento científico e deve conter também o 

conhecimento didático, competência fundamental para o tornar sabedor de 

como ensinar. 

O conhecimento alicerça-se assim como a base do todo, como o 

armazém de toda a fundamentação teórica que justifica e valida a prática com 

a qual se deve fundir. A transformação e união dos conhecimentos teóricos e 

dos conhecimentos didáticos produzem um tipo de sabedoria essencial a um 

processo ensino-aprendizagem de sucesso, o conhecimento pedagógico do 

conteúdo. Este tipo de conhecimento é esquematizado por Grossman (cit. por 

Bento et all, 1999, p. 224) através do seu modelo de conhecimento do 

professor onde entrelaça “várias dimensões do conhecimento essenciais ao 

desempenho da atividade docente, nomeadamente o conhecimento da matéria 

de ensino, o conhecimento pedagógico geral e o conhecimento dos contextos 

do sistema educativo”. Este conceito concebido por Shulman (cit. por Bento et 

all, 1999, p. 217) é entendido como “uma categoria particular de conhecimento, 
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emergente das transformações que o professor realiza no conteúdo da sua 

disciplina com o propósito de tornar a matéria que ensina compreensível para 

os alunos”. É num contexto educativo específico que o professor é chamado a 

demonstrar e a aplicar as suas competências profissionais. É aqui que o 

docente é obrigado a evidenciar os conhecimentos que possui e que 

autentificam a sua prática através dos seus discursos, das suas decisões e do 

desenvolvimento de todo o processo de ensino. O conhecimento pedagógico 

do conteúdo é expresso pela capacidade do professor em transfigurar e 

adaptar o conhecimento adquirido em conhecimento transmissível e 

compreensível para uma população de alunos específica.  

Pessoalmente foi uma dificuldade conseguir, inicialmente, atingir uma 

transformação ideal ou mesmo próxima da desejável dos conhecimentos 

obtidos ao longo da minha formação inicial. Perceber, perante a imensa 

diversidade de matérias, dimensões e representações que a disciplina de EF 

abraça, como estruturar o meu conhecimento académico em conhecimento 

didático acessível para os meus alunos revelou ser um obstáculo inicial difícil 

de transpor. Confesso que recorrer às minhas memórias de aluno, atleta e 

treinador foi uma medida imediata para tentar colmatar esta insegurança 

inaugural, algo que se veio a verificar como sendo insuficiente para vencer as 

imperfeições no meu desempenho e acima de tudo na aprendizagem dos 

alunos. Entendi durante esta fase inicial que a minha preocupação não devia 

recair sobre os meios adotados para transmitir conhecimentos mas sim sobre a 

forma de fazer com que o conhecimento fosse de facto adquirido pelos alunos. 

As primeiras aulas, dedicadas à lecionação das matérias de natação e 

ginástica artística ficaram marcadas pela insegurança e pelo desespero ao ver 

nas caras dos meus alunos que estes se submetiam às tarefas que lhes eram 

impostas sem perceber o seu intuito, sem entender o objetivo das situações de 

aprendizagem. Para além deste panorama nos momentos de instrução, 

também ao longo dos períodos de exercitação dava por mim a emitir feedbacks 

decorados e generalistas, não perfazendo uma observação cuidada dos 

comportamentos nem atendendo às necessidades específicas de cada aluno. 

Shulman (1987) defende que para uma correta e devida transformação 

dos conhecimentos, esta deve passar por 6 fases: (1) compreender da matéria 

a ser ensinada, (2) transformar o conteúdo em conhecimento para o aluno, (3) 
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implementar estratégias previamente planeadas, (4) avaliar os resultados 

obtidos, (5) refletir sobre esses mesmos resultados, e (6) construir uma nova 

compreensão sobre a matéria em causa. Sem ter a noção da teoria deste 

autor, acabei por percorrer um caminho em que senti a necessidade de realizar 

cada uma das referidas fases. O facto de não conseguir adequar a minha 

intervenção didática aos alunos, não lhes fazendo chegar os conhecimentos 

que possuo, fez-me perceber que o simples “despejo de informação” era 

completamente irreal e ineficaz. Daqui partiu um processo de reflexão em que 

à medida que fui conhecendo os alunos e o contexto comecei a construir o 

ajustamento da matéria ao aluno, estabelecendo formas flexíveis e específicas 

de instrução e de feedback. Esta adaptação e readaptação dos conhecimentos 

aos alunos foram a ponte para o meu entendimento do que é o conhecimento 

pedagógico do conteúdo. Esta capacidade fez-me constatar que a minha 

informação era de facto recebida e incorporada pela turma, que conseguia 

adotar diferentes e ajustadas estratégias de ação pedagógica, que a minha 

intervenção conseguia resolver ou auxiliar em situações-problema, que depois 

de resultados fracos começaram a surgir efeitos desejáveis e 

recompensadores em termos de aprendizagem. A reflexão patenteou-se mais 

uma vez como a arma que esteve na base desta desconstrução e construção 

desta determinante dimensão pedagógica que é o conhecimento. 

Em suma, sob estas diretivas o professor deve estar constantemente a 

desenvolver novas competências, entendimentos e disposições que o tornam 

capaz de enfrentar qualquer panorama didático e ecológico. Tavares (1997. p. 

64) refere que “é justamente a partir desta decomposição-recomposição que o 

conhecimento sobre os conteúdos das diferentes especialidades se transforma 

em conhecimento para ser transmitido, aplicado, comunicado, através de 

processos e das técnicas mais adequadas, em função do desenvolvimento dos 

sujeitos e dos seus contextos, se transforma em conhecimento didático dos 

conteúdos, em conhecimento pedagógico que constitui a verdadeira ferramenta 

de trabalho de todo o profissional da educação e da formação, de todo o 

professor, educador, formador de professor e educadores”. 
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4.1.4. OS MODELOS E AS ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

 

Qual a receita para transmitir conhecimento aos alunos ao mesmo 

tempo que se desenvolvem capacidades e habilidades motoras específicas? 

De que forma devo estruturar o conhecimento e o processo de instrução ao 

longo das aulas? Que teoria transferir para a prática? Que ingredientes deve 

conter a prática para que resulte em aprendizagem? Estas foram apenas 

algumas das questões e inseguranças que se apoderaram de mim ao longo do 

ano mas principalmente numa fase inicial. Decidir e criar um processo ensino-

aprendizagem que se adequasse ao contexto, por contexto entenda-se alunos, 

meio, matérias, tempo e outros fatores pedagógicos determinantes, revelou ser 

mais difícil que o expectável. A responsabilidade da decisão sobre o caminho a 

seguir para a aprendizagem, a forma como estruturaria o currículo e o 

conteúdo das matérias, o peso da autonomia para a ação pedagógica que se 

exige que seja a mais proveitosa possível para os alunos, são tarefas que 

considerei à partida para o EP como exigentes demais para um mero 

estudante-estagiário. A incerteza sobre a minha capacidade para a condução 

de um ensino eficaz tornou-se uma preocupação no momento em que me 

apercebi da dimensão da minha responsabilidade e impacto positivo que 

deveria ter sobre o percurso dos alunos. 

Constante e persistentemente durante a minha formação ouvi docentes 

proclamarem a máxima de que o centro de todo o processo ensino-

aprendizagem são os alunos. A convicção com que proferiam esta premissa 

didática obrigatoriamente a tornou parte da minha conceção de ensino, o que 

constatou o ponto de partida e a meta de todo o meu trabalho no EP. 

Ambicionar transformar as aulas de EF em momentos de aprendizagem tornou-

se o objetivo prioritário, superior à minha formação, o centro de todo o meu 

investimento. Assim, de um estado de insegurança surgiu a crença de que era 

minha obrigação não só estimular a aprendizagem como fazê-lo da melhor 

maneira que me era possível, valorizando igualmente a formação que até aí 

tinha sido alvo. Surge então como figura vital o “bom professor”, provido de 

estratégias e modelos de ensino que evidenciam a sua eficácia na estimulação 

de um rendimento positivo nos seus alunos. Fazer parte do grupo de 

professores que se destacam pela sua eficácia era, é e continuará sempre a 



54 
 

ser o meu grande objetivo profissional, algo que procurei desenvolver este ano 

e que só é atingível se continuar a ser uma meta ao longo da carreira. Para 

entender esta eficácia tive de assimilar a ideia de Rink (1993, p. 14), “bons 

professores desempenham funções docentes em consonância com os seus 

objetivos, alunos e ambientes pedagógicos específicos”.  

Segundo Rink (cit. por Mesquita e Graça, 2011, p. 41), a base para a 

construção de um ensino eficaz deve alicerçar-se num conjunto de princípios 

que são gerais e imprescindíveis para a disciplina de EF. O carácter 

eminentemente prático da disciplina deve ser sinónimo de exercitação, pelo 

que quanto mais tempo o aluno passar a exercitar a um nível ajustado a ele 

mais propícia se torna a aprendizagem. Não obstante, deve ser traçado um tipo 

de trabalho e de metas particulares, analisando primeiramente o nível do aluno 

para prever o caminho a percorrer com o mesmo “pois só quando a natureza 

das tarefas é congruente com aqueles objetivos é que os efeitos de 

aprendizagem podem evoluir no sentido esperado” (Mesquita e Graça, 2011,p. 

42). Pessoalmente vivi um ano em que os níveis dos meus alunos eram tão 

diferentes quanto as matérias lecionadas. Para cada modalidade abordada 

encontrei de um modo geral um nível de desempenho e de aprendizagem que 

era único e incomparável com qualquer outra. Percorri modalidades em que os 

alunos reuniam capacidades para as quais foi totalmente indicado trabalhar 

para objetivos de nível avançado e outras em que me vi forçado a recusar a 

exigência dos programas curriculares para que de facto conseguisse 

estabelecer objetivos básicos e ao mesmo tempo alcançáveis. 

 

“O primeiro passo recairá sobre a transmissão e fomento do objetivo do 

jogo e que estará presente em todas as aulas.” 

Avaliação diagnóstica de Badmínton 

 

A adequação dos objetivos foi uma necessidade constante durante o ano letivo, 

um repto que exigiu de mim um trabalho altamente diferenciado quer para cada 

matéria quer para cada caso particular dentro de cada unidade didática. 

A par desta consonância tarefas / objetivos deve forçosamente 

encontrar-se uma adequação clara da exigência e da orientação das situações 

de aprendizagem. Ajustar a dificuldade às capacidades dos alunos, não 
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exigindo demais ou subestimando o seu nível de desempenho, é vital no 

estímulo de aprendizagem e na motivação para a exercitação. Como afirmam 

Mesquita e Graça (2011, pp. 42 e 43) “as tarefas demasiadamente difíceis são 

desajustadas porque o insucesso repetido e sistemático gera frustração, é 

desmotivador e perigoso para os sentimentos de confiança e competência 

necessários para um confronto positivo com as tarefas de aprendizagem”. 

Acrescentam ainda os autores que “por outro lado, as tarefas demasiados 

fáceis, com desafio reduzido ou nulo, são insuficientes para estimular a 

aprendizagem”. Acrescento ainda a ideia de que uma tarefa que é adequada 

numa aula pode já não o ser na próxima. 

 

“Esta foi a segunda vez que previ este exercício e na primeira este tinha 

sido produzido um efeito surpreendentemente positivo, mas que num contexto 

diferente teve um resultado totalmente oposto.” 

Reflexão das aulas nº 53 e 54, 9 de Janeiro de 2013 

 

Para além destas características, as tarefas devem também apresentar-

se como desafios cognitivos para os alunos que entendem a tarefa, que a 

esmiuçam de um ponto de vista do seu propósito em interação com a instrução 

e o feedback do professor, em vez de recriarem um cenário de exercitação 

descabido de sentido e de mera realização.  

É fundamental para o processo de aprendizagem o comprometimento do 

professor para com a criação de um ambiente propício. O ponto de partida para 

a conceção deste ambiente deve constituir-se pela organização e estruturação 

dos conteúdos. Para a realização desta tarefa, baseando a sua aplicação na 

importância que tem o conhecimento e o planeamento, as Normas 

Orientadoras do EP da FADEUP apontam para a utilização do MEC (Vickers, 

1987). A capacidade de estruturar o conhecimento é fundamental para o bom 

desempenho didático do professor, ainda mais num futuro docente ainda em 

fase de construção. O MEC patenteou-se como uma sinergia essencial entre a 

teoria e a prática, isto é, funcionou como um elo primário entre o conhecimento 

teórico e a sua transformação em conhecimento prático. Joan Vickers, autora 

do MEC, refere-se ao modelo dizendo que “o currículo é construído à volta do 

ensino de atividades específicas” (1990, p. 4), salientando o seu elevado cunho 
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didático e indica-o para professores e treinadores. A materialização deste 

modelo ocorre na elaboração de um documento composto por 8 módulos que 

“contém uma fase de análise, uma fase de tomadas de decisão, e uma fase de 

aplicações” (Vickers, 1990, p. 16). A fase de análise comporta em si os 3 

primeiros módulos: análise da modalidade e criação de uma estrutura de 

conhecimentos personalizada, análise do envolvimento e análise dos alunos. 

Por sua vez, a fase de análise chama a si os 4 seguintes módulos: sequência e 

extensão da matéria, definição de objetivos, configuração da avaliação e o 

desenho das progressões e atividades de aprendizagem. Por fim, a fase da 

aplicação resume-se ao último e derradeiro módulo em que a realização de 

toda a estrutura até aqui erguida é o ponto central de todo o processo ensino-

aprendizagem. 

O MEC contempla uma análise e um trabalho sobre categorias 

transdisciplinares que encarei como fundamentais para um processo de ensino 

completo e enriquecedor para os alunos e para mim enquanto professor. Fundir 

a cultura desportiva, as habilidades motoras, os conceitos psicossociais e a 

fisiologia do treino e da condição física, representou um trabalho abrangente e 

crucial que resultou num aprofundamento significativo dos meus 

conhecimentos sobre as diferentes matérias lecionadas mas sobretudo 

valorizou expressivamente todo o sistema de instrução a aplicar num contexto 

cuidadosamente analisado que é específico e único. As unidades didáticas 

elaboradas segundo o MEC funcionaram como o suporte de toda a minha ação 

pedagógica, concedendo segurança e validade ao meu processo de instrução 

que reunia as informações e os conteúdos científica e pedagogicamente 

comprovados para cada modalidade e moldados ao contexto didático em 

causa. Sem esta estruturação dos conhecimentos posso afirmar que, apesar 

de deter conhecimentos mínimos sobre as diferentes modalidades, tenho 

consciência que não conseguiria conduzir neste ano letivo o processo ensino-

aprendizagem sob um fio condutor claro provido de uma lógica, de uma 

coerência e sobretudo de uma base fundamentada que fossem evidentes e 

assertivos. Todo o planeamento elaborado à base do MEC contribuiu 

claramente para que fosse capaz de assegurar a lecionação das diferentes 

modalidades sob o espetro dos conhecimentos pedagógicos corretos e 

adequados ao panorama didático no qual estive inserido. A elaboração destes 
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documentos orientadores para a lecionação de cada matéria implicou um árduo 

mas benéfico trabalho de investigação, que colmatou lacunas que 

evidentemente possuía em algumas matérias e reforçou aquelas em que sentia 

um maior conforto e domínio. 

 

"Um modelo é projetado para ser usado para na unidade inteira de 

instrução e inclui todo o planeamento, design, implementação, e as funções de 

avaliação para essa unidade. Na verdade, ele poderia incluir vários métodos de 

ensino, estratégias ou estilos dentro da unidade, mais uma vez destacando a 

diferença de contexto ". 

Metzler, 2000, p. 12 

 

A estruturação dos conhecimentos e a incorporação de todas as 

vantagens da sua elaboração, não representam automática e autonomamente 

o sucesso do processo ensino-aprendizagem. Para complementar esta 

insuficiência didática foi importante adotar, em diferentes momentos num 

contexto em constante mudança durante o ano letivo, modelos de ensino que 

viabilizassem um processo de instrução ajustado e assertório para os alunos e 

a aprendizagem. Convergir o MEC com estratégias e posturas de ensino à luz 

de diferentes modelos de ensino deferiram ao EP uma experiência pedagógica 

rica, diversa e altamente complexa. Ao longo da formação inicial fui sempre 

dilucidado para a inevitabilidade da adoção de diferentes atitudes pedagógicas 

que se integravam em diferentes modelos de instrução e de ensino. Neste EP 

pude comprovar que ao longo do ano, em diferentes momentos, matérias e 

outras varáveis didáticas, vi-me obrigado a refletir, a decidir e a atuar sob as 

diretrizes de modelos de ensino distintos mas que considerei sempre serem os 

necessários, os adequados ao contexto e à temporalidade. 

 

“Os melhores modelos de instrução ligam teorias de ensino e de 

aprendizagem a processo específicos que o professor deve promover no 

ginásio.” 

 Metzler, 2000, p. 14 
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Adotar um modelo de ensino é como adotar uma identidade pedagógica 

específica com um conjunto de planos, ações e decisões próprias que devem 

ser seguidas pelo professor e pelos alunos. A familiarização com vários 

modelos e a noção do momento certo para a implementação de cada um são 

um forte contributo para a eficácia do processo ensino-aprendizagem. 

Um modelo de instrução pode ser também encarado como uma 

ferramenta de ensino que o professor pode recorrer a qualquer momento que 

considere pertinente e vantajosa para a aprendizagem dos alunos. A eficácia 

aqui recai sobre a ideia de que a ferramenta ideal no momento e da forma certa 

resultam na promoção e no sucesso na aprendizagem. Como vivi apenas a 

minha primeira vivência na condição de professor, sinto que apenas pude 

começar a criar a minha caixa de ferramentas pedagógicas no que se refere 

aos modelos de ensino, a qual entendo que apenas está comprovada no 

contexto do qual fiz parte. Compreendo totalmente que apenas com a 

experiência de anos na prática é serei capaz de desenvolver as competências 

e os conhecimentos sobre os modelos de ensino. Entendo que, apenas com 

um forte investimento no meu desenvolvimento profissional ao longo do tempo 

é que serei capaz de perceber efetivamente os princípios e propósitos de cada 

modelo, aplicando-os nos contextos didáticos que os solicitam. 

Quanto à minha experiência concreta e prática a este nível considero 

que tenha experienciado diversos modelos com a minha ação pedagógica 

perante a multiplicidade de modelos de ensino existentes. Após ter discorrido 

acerca da estruturação dos conhecimentos e conteúdos e iniciado o tema dos 

modelos de ensino, este foram fatores que se fundiram na minha prestação 

didática à luz do Modelo Desenvolvimental (MD), modelo de ensino 

preconizado por Rink em 1996. Este modelo centraliza a sua teoria sobre o 

desenvolvimento do conteúdo, a forma como é realizada a “adequação das 

tarefas à capacidade de interpretação e de resposta dos praticantes” 

influenciando assim o delineamento de todo o processo de instrução” (Mesquita 

e Graça, 2011, p. 51). Os 3 princípios edificadores deste modelo estiveram 

presentes em todas as formas de planeamento e estruturação das diferentes 

matérias, essencialmente ao nível das funções didáticas. Progressão, 

refinamento e aplicação, conceitos que regem o MD foram sempre integrados 

no planeamento e desenvolvimento do ensino de cada modalidade. Partindo 
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sempre do conhecimento possuído acerca dos alunos, quer através das 

avaliações diagnósticas quer através do conhecimento adquirido após o 

decorrer de um longo intervalo de momentos letivos, concebi unidades 

didáticas que se iniciavam por um contexto didático seguro, confortável e 

sabido pela turma à medida que inseria teores de ordem desconhecida. Esta 

lógica obedece à noção de progressão de Rink, na qual a organização dos 

conteúdos é “baseada na passagem do simples para o complexo, do fácil para 

o difícil e do conhecido para o desconhecido” (Mesquita e Graça, 2011, p. 52). 

O mesmo ocorreu com o conceito de refinamento que confere o papel principal 

à performance associada à qualidade da informação transmitida pelo professor. 

Rink (cit. por Mesquita e Graça, 2011, p. 56) define refinamento como “um 

movimento fulcral do processo de estruturação e condução do ensino, centra-

se na definição dos elementos de execução motora e do seu uso estratégico”. 

É relativo a este conceito que estão baseadas as componentes críticas que 

forçosamente acompanham a realização das tarefas para que seja conferida 

alguma qualidade às aprendizagens. A capacidade do professor atuar no 

momento certo, com a instrução e o feedback adequado e provido das 

palavras-chave ajustadas à tarefa, ao conteúdo e aos alunos. Esta capacidade 

advém da aptidão observativa e corretiva do professor para as determinantes 

da performance que podem ter um forte peso na aprendizagem. Sobre esta 

temática devo aqui confessar que este cenário formou um desafio constante 

durante o ano letivo no qual senti uma evolução positiva ao longo das aulas. 

Com a preocupação de observar nos alunos a melhor prestação possível, estes 

eram literalmente bombardeados por mim com componentes críticas que 

balizavam o bom desempenho das habilidades. Com o decorrer das aulas 

percebi que a quantidade de componentes críticas não é de forma alguma 

sinónimo de uma boa aprendizagem, pelo contrário, os seus efeitos revelaram 

ser nefastos. Gradualmente incorporei a ideia de que, através de uma 

observação atenta e cuidada, e depois ao verificar os seus resultados, comecei 

a apelar à qualidade, clareza e adequação das correções. Percebi que, com a 

emissão de breves mas essenciais palavras-chave ocorriam completas 

reviravoltas na performance dos alunos, principalmente quando estas iam de 

encontro às suas necessidades específicas e prioritárias. Por fim, a 

transferência dos conteúdos para uma conjuntura autêntica de aplicação, a 



60 
 

atribuição de significado às aprendizagens, é da responsabilidade da fase de 

aplicação que confere ao processo ensino-aprendizagem uma contextualização 

das tarefas até aqui praticadas permitindo aos alunos a perceção do seu 

estado de aprendizagem. Este é o terceiro e derradeiro princípio do modelo de 

Rink que aponta a competição como o culminar de todo o desenvolvimento do 

conteúdo, “em que o foco predominante da atividade deixa de estar centrado 

na execução para se situar no resultado da ação, ou seja, no cumprimento do 

objetivo externo” (cit. por Mesquita e Graça, 2011, p. 58). Para confrontar o 

aluno com o seu empenho e desempenho durante as tarefas é criada a 

situação de aplicação, o teste contextualizado e final para as suas capacidades 

e aprendizagem ao longo da progressão. Esta foi uma realidade por mim 

praticada ao colocar os meus alunos sempre cara a cara com o produto final e 

autêntico das habilidades exercitadas nas progressões com o objetivo de 

verificar as aprendizagens em contexto legítimo e competitivo. 

Para além deste modelo, destaco aquele que foi transversal a todas as 

matérias e observado todo o ano, o Modelo de Instrução Direta (MID). 

Evidencio este modelo de ensino não pela sua total aplicação mas porque 

algumas das suas premissas foram essenciais na minha condução do processo 

ensino-aprendizagem. Colocar-me como elemento central de todas as decisões 

não foi uma realidade mas em algumas dimensões da aula tornou-se inevitável 

essa posição de relevo e ao mesmo tempo de responsabilidade. Da teoria 

deste modelo retirei e pratiquei princípios que integram este modelo, entre os 

quais a determinação explícita das “regras e rotinas de gestão e ação dos 

alunos” defendendo que é “crucial utilizar o tempo de aula de forma eficaz, 

expressa num tempo de prática motora elevado” (Mesquita e Graça, 2011, p. 

48). No seguimento desta premissa, determinei, através do planeamento de 

aula, o tempo indicado para cada tarefa tendo em vista uma prática correta, 

suficiente e intensa. Ainda sobre as tarefas, estas eram sempre alvo de uma 

explicação prévia antes da sua realização, com explicitação dos seus objetivos, 

significados e organização, e frequentemente demonstração das habilidades 

em causa “tendo em vista a reprodução de um modelo correto de execução” 

(Mesquita e Graça, 2011, p. 49). Igualmente para cada aula e para cada tarefa 

estipulei objetivos específicos que para os quais direcionava a minha atuação e 

intervenção juntos dos alunos, avaliando e corrigindo constantemente. 



61 
 

Os modelos supramencionados foram aqueles que se salientaram e que 

estiveram presentes ao longo de todo o processo, mas outros vincaram 

igualmente o seu impacto, pontual mas extremamente positivo na minha prática 

pedagógica. Não posso deixar de referir a utilização do Modelo de Ensino dos 

Jogos para a Compreensão e o Modelo de Competência nos Jogos de Invasão 

na modalidade de futebol, matéria na qual delineei um trabalho do topo para a 

base. Fui de encontro ao 1º modelo ao confrontar os alunos primeiramente com 

a situação de jogo formal fazendo sobressair nesse contexto as lacunas táticas 

e técnicas e daí desenvolver um plano de ensino para colmatar essas mesmas 

carências. Para tal, o 2º modelo, através de formas básicas e parciais de jogo, 

foram trabalhadas habilidades táticas, não descurando a técnica, tendo em 

vista sempre, em todas as aulas, o retorno ao contexto de jogo formal. Noutra 

matéria, o voleibol, sobressai o uso do Modelo de Abordagem Progressiva ao 

Jogo e do Modelo de Educação Desportiva (MED), o último que será 

desenvolvido no ponto seguinte deste relatório. Relativamente ao 1º, este foi 

também experienciado, seguindo a formação transmitida pela unidade 

curricular de Didática Específica do Desporto – Voleibol, adquirida e entendida 

ao longo da sua frequência. Os seus princípios estiveram presentes ao longo 

de toda a abordagem desta modalidade, partindo da avaliação diagnóstica na 

qual me regi pela determinação da etapa de aprendizagem na qual os alunos, 

tendo em conta a sua idade e o seu nível de experiência, se encontravam. 

Obedeci portanto à estrutura curricular que este modelo compreende e 

defende, estabelecendo a correlação entre as capacidades dos alunos e os 

conteúdos indicados de aprendizagem visando a perseguição a objetivos 

adequados e alcançáveis. Por conseguinte, baseando-me na ideia de que são 

alunos de 12º ano e também por possuírem um nível razoável de desempenho, 

a escolha recaiu impreterivelmente sobre a etapa 3 e 4 de aprendizagem, 

apelando às formas de jogo 3x3, 4x4 e 6x6. Ao longo da unidade didática foram 

inseridos, progressivamente, conteúdos novos, facto justificado pelo domínio 

das habilidades das etapas anteriores. Esta evolução tática e técnica dos 

alunos representou um fator motivacional ao longo das aulas, de uma turma 

aborrecida com os conteúdos iniciais surgiu um grupo de jovens cada vez mais 

empenhados e entusiasmados com a modalidade e com a sua performance. O 

modelo preconiza de facto que seja proporcionada a “possibilidade de todos os 
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praticantes evoluírem de acordo com as suas capacidades, privilegiando-se a 

tolerância face ao erro e a valorização formal da entreajuda, reforça a 

cooperação e permite a cada um ter margem de aprendizagem” (Mesquita e 

Graça, 2011, p. 153). Sem dúvida que o ambiente vivido ao longo das aulas de 

voleibol constatou-se como a principal variável pedagógica para o sucesso 

desta unidade didática. Contudo, devo também conferir uma boa parte do 

mérito também ao MED, apreciação apresentada de seguida. 

Em jeito de conclusão, parti para este EP à procura do modelo ideal, do 

caminho absoluto para um ensino de sucesso e constatei que este não existe, 

acabando por concordar com Rink (cit. por Mesquita e Graça, 2011, p. 46) 

quando “destaca que não há nenhum modelo que seja adequado a todos os 

envolvimentos de aprendizagem”. Cada modelo tem os seus prós e os seus 

contras, e cabe ao professor ser capaz de encontrar constantemente aquele 

que mais se adequa ao contexto, aos alunos, à matéria, fatores que se 

apresentam sob uma enorme nuvem de diversidade cultural e pedagógica. 

Para cada grupo de objetivos, para cada matéria, para cada turma, o professor 

adota um caminho diferente e coerente com desenvolvimento da 

aprendizagem. 

 

4.1.4.1. A EXPERIÊNCIA “MODELO DE EDUCAÇÃO DESPORTIVA” 

 

“O professor que desperta entusiasmo nos seus alunos conseguiu algo 

que nenhuma soma de métodos sistematizados, por mais corretos que sejam, 

pode obter.” 

John Dewey 

 

Ao percorrer mentalmente este mestrado é inevitável e é do senso 

comum entre os estudantes que o frequentaram e frequentam que um dos seus 

sinónimos é MED. Este modelo de ensino acompanha-nos ao longo de todo 

este período de formação, envolvido em elogios e críticas, uma controvérsia 

constante que pude neste ano vivenciar na prática de forma autónoma e breve, 

experiência sobre a qual pude retirar as minhas próprias e inúmeras ilações. 

Daryl Siedentop é o nome do professor e autor do conceituado MED, 

modelo de ensino que foi desenvolvido ao longo de anos e em anos de 
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escolaridade que atravessaram todos os níveis de ensino. Este professor 

propôs um modelo instrucional e curricular que pretende recriar contextos 

desportivos reais num ambiente pedagógico onde os estudantes devem 

gradualmente assumir uma maior responsabilidade sobre a sua aprendizagem. 

Com o MED o autor pretende fomentar uma educação desportivamente rica e 

autêntica aplicada ao ensino da EF. Como linha central deste modelo está o 

desígnio de que “todos os estudantes têm igual oportunidade” (Siedentop et all, 

2011, p. 107) no acesso à aprendizagem e às suas vivências. Como traves 

mestras ou “eixos fundamentais”, segundo Mesquita e Graça (2011, p. 59) o 

MED estipula 3 objetivos: “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”. Pretende-se então que com a aplicação deste modelo se formem 

alunos competentes ao dominar as habilidades técnicas e táticas subjacentes a 

uma correta e satisfatória participação nas situações de aplicação, ao conhecer 

os valores das boas práticas desportivas e ao desenvolver um gosto por uma 

prática desportiva de qualidade e sobretudo autêntica. 

Aplicando este modelo, o professor entra num período de tempo que se 

pretende que se assemelhe a uma época desportiva, um intervalo bastante 

superior a qualquer unidade didática normal, cerca de 10 a 12 aulas para 

ensino básico e 18 a 20 para ensino secundário. Nesta época os alunos 

formam e inserem-se em equipas heterogéneas no que se refere aos seus 

níveis de desempenho e mantêm essa mesma filiação até ao final da época. A 

filiação não se remete apenas ao papel de jogadores, havendo ainda lugar e a 

incumbência de cumprir outras funções na equipa e nas atividades. Os papéis 

adicionais passam por aqueles que são os mais usuais de encontrar em 

contexto desportivo: “treinador, gerente dos equipamentos, árbitro, estatístico” 

(Siedentop et all, 2011, p. 1), entre outros. A existência de treinadores, árbitros, 

e outros fatores são algumas das variáveis que apelam para a competição 

formal que deve fazer parte da época, acompanhada com a seriedade dos 

registos estatísticos. Este tipo de registo realizado aula a aula e sobretudo o 

estado das classificações ao longo da época deve ser de carácter público para 

que haja a possibilidade de consulta em qualquer aula a qualquer momento por 

parte dos alunos, atribuindo credibilidade e autenticidade às competições. Por 
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fim, para além das já referidas características estruturais do modelo, a época 

deve ser “desenhada para ser festiva, culminando no evento final, que celebra 

a época com prémios para classificação geral da competição, para o 

desempenho dos alunos nos papéis, tais como o desempenho nos deveres da 

equipa e os pontos de fair play” (Siedentop et all, 2011, p. 2). 

Relativamente às características estruturais do MED, já no passado me 

vi no papel de “advogado do diabo” entre objeções e exposições favoráveis 

acerca deste tema, sobretudo no que se refere à sua aplicabilidade na prática. 

Este é um momento que não posso evitar a adoção de um discurso do mesmo 

género, em que os elogios e as críticas são forçosamente retirados de uma 

prática que foi minha e que foi elucidativa em contexto escolar embora esteja 

ciente que não é uma posição generalista e muito menos conclusiva. 

Primeiramente, devido ao formato das aulas e disposição das mesmas ao 

longo do ano já descritos em capítulos anteriores, impossibilitaram de imediato 

a recomendação das 18 a 20 aulas que constituiriam a época ideal em termos 

temporais, restringindo assim a sua aplicação a um total de 9 aulas não 

consecutivas, sendo o principal motivo pelo qual não posso afirmar que vivi a 

experiência literal e completa do MED (Anexo 2).  

Em segunda instância, formaram-se 3 equipas heterogéneas de 4 

elementos cada, formadas pelos 12 alunos aptos para a atividade, excluindo 

parcialmente a aluna com NEE e a aluna com atestado médico que a impede 

de praticar qualquer tipo de atividade desportiva. Tal como já foi referido no 

capítulo anterior, a avaliação diagnóstica estipulou que as formas básicas de 

jogo indicadas para a turma recaíram sobre o 3x3 e o 4x4, o que encaixou na 

perfeição na formação das equipas, estabelecendo assim o mínimo de equipas 

para uma organização clara e apropriada da época. Esta adequação verificou-

se principalmente ao nível da competição em que duas das equipas estavam 

em confronto enquanto a terceira desempenhava funções de responsabilidade 

paralela, a de árbitro, jornalista fotográfico, estatístico, entre outras, sempre 

com o auxílio e inclusão das alunas “excluídas” já referidas. Porém, esta 

aparente perfeição em termos de número de alunos e de equipas não poderia 

ser mais frágil e sujeita a fortes condicionamentos. 
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Devido à exclusão por faltas de um aluno e a lesão de outro, uma equipa 

acabou por não ter número suficiente de elementos para continuar a “época” 

até ali decorrida. Vi-me obrigado logo no início da aula a alterar 

significativamente a forma como iria ser a partir daqui implementado o MED. A 

competição tornou-se assim num duelo entre apenas duas equipas, o que 

afetaria todo o meu plano tanto para esta aula como para toda a 

implementação do MED. 

Reflexão das aulas 115 e 116, 17 de Maio de 2013 

 

A debilidade aparente sofreu o seu revés, pelos motivos descritos neste 

excerto de uma reflexão de aula, de 3 equipas passei a ter apenas 2, o que 

comprometeu significativamente o plano até aqui traçado. Porém, este não 

poderia ser motivo para baixar os braços e desistir da experiência MED, pelo 

contrário, foi um obstáculo que, apesar de requerer um esforço extraordinário 

da minha parte, serviu de motivação para continuar o trabalho e o espírito até 

aqui desenvolvidos. Desse espírito tenho de realçar a resistência inicial dos 

alunos à adoção de outros papéis que não o de atleta mas que gradualmente 

foi algo que reuniu uma forte adesão e ânimo entre a turma. 

Quanto à credibilidade e autenticidade conferida pela componente 

estatística do modelo, esta foi elaborada ao longo da unidade com a 

colaboração da aluna impedida de realizar as aulas, estudante que foi a 

responsável por esta secção da competição. Este papel, apesar de ter sido 

efetuado com razoável distinção não foi encarado com grande relevância por 

parte dos alunos. O espírito competitivo esteve presente em todas as aulas, em 

todos os momentos de competição mas o resultado aula após aula, a 

classificação ao longo da época não eram preocupações centrais das equipas. 

O mesmo ocorreu com o entusiasmo e com a festividade, fatores que numa 

fase inicial foram praticamente postos de parte pelas equipas, sendo que tinha 

de ser eu a estimular estas manifestações, principalmente através dos gritos 

das equipas e dos gritos de sucesso. Apesar desta despreocupação com os 

resultados e com as emoções que o modelo preconiza e que eu tentei 

despertar, o ambiente vivido nestas aulas foi tremendamente positivo, os laços 

de união e amizade que ligavam a turma foram fortalecidos. Até o entusiasmo 

foi aumentando para o final, fazendo sobressair um lado dos alunos que eu 
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nunca tinha observado e que me deixou bastante feliz. “Os jovens querem ficar 

melhor no desporto, para estar com amigos e fazer novos amigos, e divertirem-

se ao fazê-lo” (Siedentop et all., 2011, p. 9). Esta citação do autor do modelo 

retrata exatamente aquilo que eu acabei por observar nas últimas aulas deste 

modelo, em que perder ou ganhar foi o menos importante. A prova deste facto 

ocorreu no evento culminante, momento em que inseri uma terceira equipa 

formada por “professores” (núcleo de estágio + professor cooperante), o que 

aumentou a motivação dos alunos, o seu entusiasmo e o ambiente desta 

derradeira aula de aplicação do MED (Anexo 3).  

De uma perspetiva inicial de fracasso terminei a implementação do 

modelo mergulhado em emoções positivas e de satisfação. Apesar de esta não 

ter sido uma aplicação que se possa dizer que tenha sido a ideal, as premissas 

seguidas, os obstáculos ultrapassados e o espírito desenvolvido e vivido fazem 

com que todo o esforço tenha valido a pena no contexto e com os alunos em 

causa. É esta a principal conclusão que retiro desta aplicação, o MED está 

altamente dependente do contexto e dos alunos, se o professor considera que 

estão reunidas ou não as condições para uma implementação de sucesso. 
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4.1.5. “PROFESSOR A TEMPO INTEIRO” 

 

No seguimento da temática “choque com a realidade” já esmiuçada, 

sensivelmente a meio do ano letivo, vivi uma prática que revelou ser um marco 

no meu EP. A semana de 25 de Fevereiro a 1 de Março de 2013 ficou 

assinalada como um ponto de viragem na minha conceção e conduta 

pedagógica, e como uma elucidação para a responsabilidade e árduo trabalho 

que acarreta o professor no seu quotidiano profissional. Por sugestão do 

professor cooperante, concretizei uma semana em que pude vivenciar, quase 

que integralmente, o que é ser-se professor a tempo inteiro. 

Para entender o que seria ser-se professor a tempo inteiro, tive de 

recriar, em termos de lecionação de aulas, um horário completo. Segundo o 

despacho nº 19117 de 17 de Julho de 2008, um professor dos 2º e 3º ciclos de 

ensino básico e ensino secundário que possua um horário completo tem um 

total de 22 horas de componente letiva, não fazendo parte deste cômputo as 

restantes obrigações não letivas como as reuniões de natureza pedagógica e 

todo o trabalho individual inerente à sua atividade. No mesmo documento 

constante no diário da república 2ª série – nº 137, a componente letiva 

“corresponde ao número de horas de aulas lecionadas e abrange todo o 

trabalho efetuado com a turma ou grupo de alunos durante o período de 

lecionação de cada disciplina ou área curricular não disciplinar”.  

A esquematização das aulas obedeceu ao número total de horas, 

compondo um total de 11 blocos de 90’ distribuídos por diferentes anos de 

ensino do 3º ciclo de ensino básico e do ensino secundário (Anexo 4). A 

distribuição do horário obedeceu às regras, presente no já referido despacho, 

que apontam para a interdição de se concretizarem mais de 6 horas letivas 

consecutivas e para o seu estabelecimento no máximo em dois turnos diários 

em termos de serviço docente. O principal intuito e enfoque da atividade 

“professor a tempo inteiro” recaíram sobre a própria lecionação das aulas e 

sobre a perceção de diferentes realidades pedagógicas. 

Não obstante, a experiência de “professor a tempo inteiro” que me 

trouxe a novidade da lecionação de 22 horas letivas numa só semana, não se 

poderia, obrigatoriamente e devido às restantes responsabilidades da atividade 

de professor e do próprio EP, restringir-se a isso mesmo. A minha flexibilidade, 
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resistência, organização e capacidade de desdobramento laborais foram sem 

dúvidas características postas à prova durante este período de tempo. Para 

além da lecionação das aulas acima apresentadas, bem como a participação 

nas atividades desportivas escolares, tive de manter o meu trabalho constante 

e intrínseco ao EP como os planos de aula para a minha turma, as respetivas 

reflexões, entre outras tarefas. Como se ainda não fosse suficiente, a direção 

de turma, os núcleos de atividade desportiva e ainda uma reunião do DEFD 

foram funções e deveres paralelos que tiveram de ser conciliados com o, já 

imensamente preenchido, horário. Perante este panorama e após a sua 

realização, vejo-me forçado a confessar que apesar dos seus benefícios na 

construção do meu “eu pedagógico”, esta foi uma semana que terminou 

comigo a sofrer de um cansaço único e impensável neste EP. 

Esta foi uma tarefa realizada por todos os membros do núcleo de 

estágio, sendo que eu fui o último a executá-la, o que me possibilitou a 

observação prévia da maioria das aulas dos meus colegas. Esta minha 

observação possibilitou-me perceber de que forma os meus colegas se 

preparariam globalmente para enfrentar este desafio, como se 

apresentariam perante alunos completamente diferentes dos seus, como 

é o comportamento psicossocial e motor de alunos de anos diferentes e 

a maneira como seriam abordados e conduzidos os conteúdos. Sem 

dúvida que ser o último só abonou a meu favor principalmente ao nível 

da fabricação e planeamento das aulas. Contudo, esta preparação não 

foi elaborada a um nível profundo de planeamento de aulas mas sim na 

ponderação de posturas e atitudes, na adequação dos conteúdos e na 

tomada de decisão relativamente a alguns aspetos aos quais me 

reportarei mais à frente. Durante as duas semanas de “professor a 

tempo inteiro” dos meus colegas Leandro e Raquel, tive a oportunidade 

de conversar com os professores das várias turmas e ouvir a opinião 

deles acerca dos conteúdos e forma de atuação sobre os seus alunos 

nas aulas que iria lecionar. No que se refere a conteúdos as professoras 

titulares das turmas praticamente me deram total liberdade para a 

escolha dos conteúdos tendo apenas eram conta a modalidade ou 

disciplina específica. 
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Porém, no que se refere ao modo de atuação, nomeadamente ao nível 

da postura e atitude nas aulas, forneceram-me importantes conselhos e 

sugestões. De um modo geral mas mais especificamente para as turmas de 3º 

ciclo do ensino básico salientaram a necessidade de uma postura que 

combinasse a componente rígida e autoritária com a liberal e afetiva, 

pretendendo dizer que devia ser capaz de me adaptar aos alunos, às suas 

características comportamentais e ao momento da aula. Consciente da minha 

experiência com uma turma de 12º ano que implica uma postura mais madura, 

mais assertiva e exigente mas que ao nível do controlo possibilita uma postura 

e ação mais liberais e afetivas, parti para esta prática com a noção que a 

transferência deste cenário para uma faixa etária mais nova seria praticamente 

impossível. As discrepâncias entre o ensino secundário e o 3º ciclo não 

poderiam ser maiores, esta semana foi de total esclarecimento para este facto. 

Já me reportei a algumas das conclusões gerais que retirei desta 

semana, mas pretendo agora contextualizar as minhas tomadas de decisão 

prévias e a forma como decorreu a implementação das mesmas. Como já 

referi, a minha preparação para esta semana passou por uma 

consciencialização ao nível da minha postura e conduta para as aulas através 

da informação recebida dos professores titulares e por uma ponderação ao 

nível dos conteúdos através de várias metodologias. 

O primeiro ponto, relativo à forma como me apresentaria aos alunos no 

que se refere à postura e conduta decidi seguir os conselhos fornecidos pelos 

diferentes professores e procurar agir mais de forma autoritária no primeiro 

impacto e ao longo da aula tornar-me um pouco mais generoso em termos 

disciplinares e de exigências de empenho e desempenho. A minha ideia base 

seria conquistar os alunos na primeira das duas aulas através do seu controlo 

com uma postura mais rígida e um tom de voz assertivo e ditatorial mas que 

que viria a ser minimizada ao longo da aula dependendo do sucesso e 

comportamento da turma. Para a segunda aula de cada turma pretenderia 

perceber de que forma os alunos se apresentariam após uma primeira 

lecionação mais rígida e menos liberal e adequar a minha ação e intervenção a 

essa atitude dos alunos. O sentido desta minha decisão foi entender se a 

minha postura baseada nos conselhos dos professores e completamente 

diferente da usual teria ou não efeitos benéficos nos alunos e na forma como 
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estes encarariam a segunda aula. Sendo realista, toda a minha 

consciencialização prévia a este nível foi completamente inútil pois o choque 

com uma realidade tão diferente e tão imprevisível fez com que toda a minha 

atuação fosse construída e pensada na hora, no momento, ao longo de todas 

as aulas. Contudo, a fusão entre a autoridade e a tolerância, “o esticar ou 

libertar a corda”, foi uma constante em todas as aulas, principalmente no 3º 

ciclo. Este grau de ensino, possuidor de apenas 3 anos letivos, enquadra 

alunos com reduzida diversidade etária mas demonstra por exemplo que um 7º 

ano de escolaridade e um 8º ano não são de forma alguma equiparáveis. 

Lecionar aulas de forma consecutiva a turmas de 7º e 8º ano foi uma vivência 

que me possibilitou ter uma perspetiva completamente inesperada e que 

destruiu por completo as expectativas e planos que tinha à partida. O início da 

semana foi protagonizado por uma turma de 7º ano à qual pertencia apenas 

um rapaz e um número significativo de meninas, o que desde logo se 

apresenta como um cenário com o qual se deve ter algum cuidado. Cheguei a 

esta aula com a convicção de que a minha postura autoritária seria a adequada 

para estabelecer de imediato o controlo da turma para conseguir levar à avante 

a abordagem dos conteúdos. Os minutos iniciais foram suficientes para 

perceber que a minha estratégia não seria a mais ajustada e toda a aula exigiu 

mais de mim do que poderia imaginar. A postura autoritária rapidamente 

começou a refletir-se em comportamentos fora da tarefa, de desistência e de 

alguma resiliência por parte dos alunos. Estes comportamentos fizeram alterar 

de imediato a minha postura e ser um pouco mais condescendente para que o 

clima de aula melhorasse, o que de facto aconteceu. Apesar disso e de forma 

quase instantânea, o efeito da atitude mais liberal começou a ter repercussões 

na ação dos alunos que encararam esta minha nova abordagem como uma 

oportunidade para deixar fluir o entusiasmo típico da sua idade para fora dos 

limites. Mais uma vez me vi obrigado a voltar à postura autoritária para acalmar 

os ânimos. Aqui foi o tiro de partida para uma alternância constante entre a 

autoridade e a rigidez e a liberdade e o afeto, o que me deixou ao fim da 

primeira aula sob uma fadiga totalmente inimaginável. Tendo em conta esta 

aula, abordei a seguinte de uma turma de 8º ano já consciente de que não 

poderia apresentar a postura que tinha pensado mas sim uma nova e mais de 

acordo com o experienciado com a turma de 7º ano. Esta minha nova 
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ponderação veio a demonstrar estar igualmente errada pois as semelhanças 

entre as turmas eram muito reduzidas. A mesma conduta não funcionou e mais 

uma vez vi-me forçado a reformular e ajustar a minha ação às características 

da turma. Aqui reside o entendimento de que a adoção e construção de uma 

postura assertiva são concretizadas no contexto e não previamente. É com e 

para estes alunos que fui capaz de perceber que tipo de intervenção e atitude 

deveria ter, apelando a características minhas que enquanto futuro profissional 

nunca havia precisado devido à ausência de situações que o solicitassem. Num 

processo de reflexão na ação durante essa semana, fui-me surpreendendo 

com intervenções de minha parte que surgiam quase que por impulso e 

necessidade do momento que nunca tinha sentido nem vivido anteriormente. 

Estas ocorrências deram lugar finalmente a um entendimento claro das críticas 

que tinha sido alvo por parte do professor cooperante que constantemente 

apontava o dedo à ausência de emoção, convicção e assertividade na minha 

atitude pedagógica na minha turma.  

Relativamente ao segundo tópico, a preparação das aulas ao nível dos 

seus conteúdos e situações de aprendizagem foram alvo de uma decisão 

pessoal. Nesta dimensão pedagógica defini que concretizaria uma espécie de 

teste aos meus conhecimentos e competências e, para tal, optei por pensar 

tacitamente algumas das aulas e não ponderar nem planear nada para outras. 

Esta minha decisão foi de encontro a uma dúvida pessoal, se seria ou não 

capaz de formalizar e dar uma aula sem ter o auxílio ou estar dependente de 

um plano, apelando apenas aos meus conhecimentos das modalidades e à 

minha capacidade de gestão e organização da aula. As já referidas turmas de 

3º ciclo foram aquelas que foram alvo de uma maior preocupação da minha 

parte, com consulta dos PNEF para me capacitar daquilo que seria a referência 

para estes anos relativamente aos conteúdos que iria abordar e como delinear 

uma aula adequada a esta faixa etária. Estas foram as turmas para as quais 

formalizei um “rascunho” de plano de aula com um determinado número de 

exercícios base pelos quais me poderia guiar. Para uma das turmas de 9º ano 

e para a de 11º, exigi de mim próprio a capacidade para dirigir uma aula 

sabendo apenas quais as matérias a lecionar e a informação dos professores 

acerca da disponibilidade motora dos alunos. Após a realização das aulas a 

estas duas turmas, percebi que a minha pouca experiência profissional e os 
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conhecimentos adquiridos ao longo da minha formação foram suficientes para 

conseguir proporcionar aulas adequadas e apelativas para os alunos. Este foi 

mais um momento em que senti o valor e o impacto que a minha formação 

inicial detém na minha ação pedagógica e sobretudo no sucesso da mesma. 

Sem descurar o facto de ter sido apenas uma semana, não posso deixar de 

admitir que se apoderou de mim um agradável sentimento de realização 

pessoal por ter sido capaz de proporcionar as aulas que consegui, para alunos 

que no final manifestaram a sua felicidade e sensação de dever cumprido, 

chegando ao ponto de desejarem que eu me tornasse o professor titular das 

respetivas turmas. Este foi um sentimento partilhado da mesma forma pela 

maioria das turmas, o que me deixou indubitável e manifestamente satisfeito. 

A realização desta tarefa salientou-se como uma experiência única no 

meu EP, recheada de momentos didáticos que foram significativa e 

positivamente influentes e fulcrais para o meu desenvolvimento enquanto futuro 

profissional, trazendo novas e vitais perspetivas acerca do universo do ensino e 

importantes benefícios para a minha prática pedagógica. As conclusões 

retiradas desta semana contribuem de forma bastante benéfica para a 

formação do “eu profissional”. A panóplia de variáveis que a tarefa “professor a 

tempo inteiro” me demonstrou, abriu os meus horizontes para uma realidade 

que transcendeu qualquer expectativa que poderia ter sobre o que é ser 

professor, sobre o que é lecionar públicos-alvo completamente distintos e como 

o professor tem de saber adequar a sua ação pedagógica às características 

dos alunos. 

 

4.1.6. A EXPERIÊNCIA DA OBSERVAÇÃO E A OBSERVAÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

A observação enquanto importante dimensão pedagógica obrigatória 

integra a prática de ensino supervisionada e está patente nos seus documentos 

oficiais: regulamento e normas orientadoras da Unidade Curricular – Estágio 

Profissional. Efetivamente, em termos práticos, à luz dos documentos 

orientadores tive de observar pelo menos 10 aulas de cada um dos meus 

colegas estagiários e um mínimo de 6 aulas do professor cooperante ou de 

outro professor da escola (Anexo 5). Para além destes momentos, a supervisão 
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constante do professor cooperante apresentou-se como um processo de 

observação vital em todo o EP.  

Para Alarcão e Tavares (2003, p. 86) observação em contexto educativo 

deve ser entendido como “o conjunto de atividades destinadas a obter dados e 

informações sobre o que se passa no processo de ensino/aprendizagem com a 

finalidade de, mais tarde, proceder a uma análise do processo numa ou noutra 

das variáveis em foco”. Sob uma perspetiva pessoal, defendo convictamente os 

benefícios significativos e práticos do processo de observação durante o EP, 

quer seja entre colegas estagiários quer seja entre estagiário e professor. As 

observações efetuadas por e a mim, pelos e aos meus colegas, pelo professor 

cooperante e aos professores tiveram uma influência direta e preponderante 

sobre a minha prática pedagógica ao longo de todo o meu EP. A observação 

revelou ser um instrumento fundamental para a modificação do meu 

comportamento e atitude enquanto futuro profissional. 

Nas palavras de Caires (2001, p. 128), “a possibilidade de observar a 

atuação de um colega, confrontando-se com situações análogas àquelas com 

que tem que lidar na sua prática, permite-lhe tomar consciência da 

complexidade de tarefas e papéis que lhe estão inerentes, bem como, das 

dificuldades que poderá sentir na sua gestão.” Concordo totalmente com esta 

acessão da autora pois pude comprovar na prática os benefícios das 

observações aos meus colegas de estágio das quais pude retirar inúmeros e 

proveitosos apontamentos pedagógicos que incorporei na minha atuação. O 

mesmo ocorre no sentido oposto, ao ser observado pelos meus colegas e 

professor cooperante dos quais recebi o feedback fulcral após as aulas, nas 

reuniões de núcleo que constituíram momentos que compuseram uma 

estratégia extremamente construtiva e formativa para a minha prática. 

Para uma concretização com sucesso deste processo, com a elaboração 

de uma ficha de observação, identificamos enquanto núcleo quais as 

dimensões emergentes a observar em cada momento do ano letivo tendo em 

vista o auxílio ao observado. Para tal, foi definido fazer incidir a observação em 

três fundamentais dimensões pedagógicas: o controlo da turma, a gestão da 

aula e a instrução. À partida, tendo em conta que as turmas das quais fomos 

responsáveis foram de 12º ano, o controlo da turma teria de ser algo 

previsivelmente assegurado. Por controlo da turma entendo “um conjunto de 
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condições relacionais que intensifiquem a manutenção dos comportamentos 

apropriados” (Sarmento et all, 1993, p. 3). Tendo este conceito em mente, 

optamos por iniciar as nossas observações por este fator, o que ajudou a 

resolver pequenos problemas ao nível do comportamento na minha turma. Este 

primeiro intervalo de observações contribuiu de forma clara para um definitivo 

controlo dos alunos, suprimindo qualquer tipo de comportamento desviante ou 

fora da tarefa com implicações negativas para a aula. ´ 

Os mesmos efeitos positivos verificaram-se no que se refere à gestão da 

aula na qual falhava essencialmente ao nível do tempo. 

 

“Aqui cometi a falha mais grave desta aula, ao dispensar os alunos 15 

minutos mais cedo, em vez dos 5 estipulados.” 

Reflexão das aulas nº 3 e 4, 21 de Setembro de 2012 

“Outra falha que cometi foi na gestão do tempo, pelo que a parte final da 

aula praticamente não existiu.” 

Reflexão das aulas nº 13 e 14, 12 de Outubro de 2012 

 

O tipo de falha apresentada na citação acima foi, infelizmente algo 

recorrente durante os primeiros meses de lecionação. A insegurança e 

incerteza na gestão das situações de aprendizagem e do tempo destinado às 

mesmas e até mesmo à aula foi o maior obstáculo que fui obrigado a 

ultrapassar a partir de meados do 1º período. Mais uma vez, devido às 

observações dos meus colegas mas principalmente à supervisão do professor 

cooperante recebi o feedback preciso e crucial para resolver esta questão. 

Pormenores como estabelecer e escrever o tempo de cada exercício no plano 

de aula foram preponderantes para contornar esta dificuldade. Outras táticas 

começaram a ser implementadas como a criação de rotinas em tarefas de 

gestão, na diminuição dos períodos de instrução e de manipulação de material 

e nas organizações e transições entre os exercícios. O resultado foi nítido e 

benigno para o processo de ensino-aprendizagem através do aumento 

exponencial do tempo de empenho e de exercitação. 

Por fim, o terceiro momento recaiu sobre o estado da instrução ao longo 

da aula, avaliando a sua riqueza pedagógica e científica, bem como a sua 

brevidade e precisão, sempre tendo em atenção a sua adequação aos alunos, 
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matéria e momento da aula. Sendo que esta observação foi realizada num 

momento já avançado do ano letivo, procuramos perceber se esta dimensão 

pedagógica seria, nesta altura, algo do domínio do estagiário. Certo que, após 

grande parte do ano letivo, os conhecimentos demonstraram estar 

assegurados para qualquer um dos membros do núcleo, bem como os meios e 

formas de transmissão da informação. 

Esta sinergia entre o núcleo ao nível das observações revelou ser uma 

arma a nosso favor pois pudemos perceber, partilhar e evoluir em conjunto. 

Muitas das dificuldades que enfrentamos na prática revelavam ser 

semelhantes, o que poderíamos combater em conjunto, discutindo e 

encontrando estratégias para ultrapassar esses obstáculos. Porém, as nossas 

formas de atuar pedagogicamente foram e são diferentes, o que possibilitou 

encontrar potencialidades na atuação de cada um de nós e usar isso para nos 

auxiliarmos mutuamente, aconselhando e trabalhando em conjunto no 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. O mesmo ocorreu perante 

o meu professor cooperante, capaz de emitir os feedbacks na altura e na 

medida certa, com um discurso assertivo e adequado. Para tal, tenho de 

valorizar a sua capacidade na criação das melhores condições para o meu 

desenvolvimento através de “um clima favorável, uma atmosfera afetivo-

relacional e cultura positiva, de entreajuda, recíproca, aberta, espontânea, 

autêntica, cordial, empática, colaborativa e solidária” (Alarcão e Tavares, 2003, 

p. 61). Nas reuniões com o professor cooperante pude sempre ser alvo das 

críticas e elogios que precisava em cada momento para manter os aspetos da 

minha prática pedagógica que estavam de acordo com a boa docência e para 

melhorar ou adquirir as competências que ainda não refletiam esse conceito. 

Não posso terminar este capítulo sem salientar outros docentes, alvo da 

minha observação ao longo do ano. Cada um dos professores mais ou menos 

experientes que tive a sorte de observar, contribuíram para o meu 

desenvolvimento pedagógico. De cada um dos professores pude retirar uma 

lição didática, potencialidades de cada um que só com a sua experiência e 

dedicação que auferem é que são possíveis. Termino este tema com alguns 

exemplos de importantes contributos de professores observados. 

 



76 
 

Estas quatro aulas foram um exemplo que na minha opinião roça a 

perfeição de o que é uma progressão pedagógica completa de uma matéria. 

Mais que uma unidade didática, estas aulas foram um testemunho 

enriquecedor e recomendado de que cada aula contém uma progressão 

própria e que um conjunto de aulas prevê uma progressão pedagógica lógica e 

sequenciada. 

Observação das aulas de uma professora durante o 1º período. 

 

A ação do professor, a meu ver, foi um modelo perfeito de como a instrução 

deve ser bem demarcada ao longo de uma aula e nas alturas certas. 

Observação da aula de um professor no final do 2º período. 

 

Nunca havia observado tanto respeito por uma figura docente, nunca 

havia vivenciado uma distância professor-aluno tao visível, tão bem medida e 

tão assertiva num misto de confiança e autoridade. 

Observação de aulas de uma professora durante o 3º período. 
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4.1.7. AVALIAÇÃO E APRENDIZAGEM 

 

Avaliar representou uma tarefa que foi tanto árdua como imprescindível. 

Desde a avaliação diagnóstica à avaliação sumativa, não descurando a 

avaliação formativa, esta foi uma dimensão pedagógica que me acompanhou 

da primeira à última aula do EP. Foi uma ação constante e fundamental em 

todo o meu processo de ensino, com forte influência e presença no 

planeamento e na reformulação das condições de aprendizagem. 

A avaliação é uma prática inerente à profissão de professor mas 

sobretudo é um procedimento didático que encarado e efetuado corretamente 

provoca efeitos no processo ensino-aprendizagem que são extremamente 

positivos tanto para o professor como para o aluno. Encarar os benefícios da 

avaliação passou por assimilar que esta não se restringe a uma comparação 

entre o diagnóstico e o produto, entre os objetivos traçados e os resultados, 

mas sim um processo que é global e que analisa a performance ao longo de 

toda uma unidade didática e de todo o ano. Por performance entenda-se que 

neste caso é a universalidade das variáveis sob avaliação, desde as 

habilidades motoras e a aptidão física às componentes cognitivas e 

psicossociais.  

A análise da aprendizagem fornece informações relativas ao processo e 

ao produto que são vitais para o professor e para os alunos. Como afirmam 

Sobral e Barreiros (1980, p. 9) a avaliação, para os professores, deve ser 

provida de um conjunto de “instrumentos que permitem controlar a eficácia dos 

conteúdos que utilizam a partir da apreciação das modificações objetivas 

operadas no comportamento dos alunos.” Os mesmos autores salientam assim 

a preponderância da avaliação, centralizando a melhoria de ensino como 

objetivo primordial, e que esta é uma prática que “antecede e excede 

largamente a intenção administrativa que se traduz na atribuição de uma nota 

ou classificação escolar” (Sobral e Barreiros, 1980, p. 9). Estas são orientações 

que ao longo do EP fui apreendendo por força de acontecimentos que me 

levaram à reflexão e à tomada de decisões no que concerne à avaliação e à 

condução de todo o meu sistema de ensino. 

As primeiras tarefas de avaliação a que fui submetido foi de carácter 

diagnóstico, momento em que tive de observar atentamente os alunos de forma 
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a colocá-los num patamar de desempenho mediante as suas capacidades. No 

passado ano letivo tive a oportunidade de efetuar vários momentos de 

avaliação diagnóstica, uma observação que se requereu que fosse cuidada e 

rigorosa mas que foi elaborada em grupo. Dessa experiência surgiu de 

imediato a questão, seria eu capaz de, sozinho, enquanto condutor e gestor da 

aula, observar criteriosamente todos os alunos em simultâneo no tempo 

estipulado para o efeito e com a qualidade que lhe é devida? Apesar de a 

questão ter sido colocada antes das primeiras aulas de avaliação diagnóstica, 

eu não lhe atribuí o merecido valor, remetendo a minha preocupação para os 

critérios e conteúdos que observaria. Este foi o meu primeiro erro relativamente 

ao processo de avaliação, ao priorizar aquilo que pretendia observar antes de 

perceber se teria ou não a capacidade de realização da tarefa em si com 

distinção que uma boa aprendizagem requer. Chegada a hora da concretização 

das avaliações diagnósticas, vi-me envolvido num cenário em que os critérios 

eram demasiados e exageradamente pormenorizados e as variáveis a controlar 

e a assegurar ao mesmo tempo eram exigentes demais para a minha 

inexperiência pedagógica. Desta minha ação resultaram avaliações 

insuficientes em aulas desaproveitadas, o que me levou à minha primeira 

reflexão sobre a avaliação, algo que foi também alvo de um alerta por parte do 

professor cooperante. A experiência do professor cooperante fê-lo questionar-

me se a minha decisão de procurar observar tantos critérios, passando uma 

aula envolto de registos por vezes pouco fundamentados seriam a melhor 

forma de perceber e enquadrar o nível inicial dos alunos. Pelos resultados 

óbvios das aulas até ali lecionadas, a resposta foi prontamente clara e fácil, 

não, não era de todo o caminho ideal para uma correta avaliação diagnóstica.  

 

“Em primeiro lugar, no que se refere ao nível inicial dos alunos, embora 

tenha sido fácil a sua classificação, considero que deveria ter concedido uma 

descrição mais assertiva e menos vaga das capacidades apresentadas pelos 

alunos nesta fase. Essa exposição possibilitaria uma mais eficiente ponte entre 

o ponto inicial e o ponto onde pretenderia chegar no final da unidade.” 

Avaliação diagnóstica de Futebol 
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Para além de não ter sido capaz de observar tudo que pretendia, não o fiz com 

o rigor e a veracidade que me competia, concedendo inevitavelmente alguma 

carência argumentativa às minhas observações. Para contrariar esta tendência 

foi vital o testemunho do professor cooperante e a experiência da prática, à 

medida que a ia obtendo com o passar das aulas, a minha capacidade para 

observar e supervisionar foi aumentando. Este foi um importante contributo 

para a melhoria na definição de objetivos claros e ajustados às competências 

dos alunos. 

Um outro nível de avaliação, a formativa, patenteou-se como a mais 

relevante para o processo de aprendizagem e que representou a maior fatia 

para o seu sucesso. Avaliar em todas as aulas, em todos os momentos, 

mesmo que informalmente, através da observação e da análise das respostas 

práticas dos alunos aos desafios colocados e da evolução dos mesmos ao 

longo da unidade didática. O principal objetivo deste tipo de avaliação passaria 

por localizar regularmente os alunos no processo, identificando dificuldades e 

competências, no sentido de abrir a possibilidade de reajuste de critérios e 

métodos mediante o nível apresentado pelos alunos em qualquer momento da 

unidade. Ocasionalmente verifiquei que competências que assumia como 

adquiridas num momento, no seguinte a certeza dava lugar à dúvida e ao 

desconhecimento ao apurar que não tinha ocorrido uma aprendizagem efetiva 

mas apenas momentânea e aparente, o que formulava novas informações em 

termos avaliativos do desempenho de determinado aluno.  

 

“Muitas vezes se supõe que, quando um estudante pode responder 

corretamente a uma pergunta, aprendeu o que lhe foi ensinado. Muitas 

vezes a suposição é válida. No entanto, às vezes isso não ocorre.” 

Raths, 1977, p. 320 

 

Esta foi uma realidade constante e que para a qual a avaliação formativa 

foi crucial, descobrir dificuldades que a avaliação diagnóstica não vislumbrou, 

discernir mais-valias que beneficiaram o processo, foram as principais 

vantagens da aplicação e do valor atribuído à avaliação formativa. Para o seu 

sucesso foi preponderante refletir durante e após as aulas, preparar as aulas 

mediante as novas informações, ajustar o caminho didático previamente 
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planeado e adequar a minha atuação a novos e retificados objetivos. Estas 

alterações não trouxeram apenas vantagens para a aprendizagem dos alunos 

como para a minha. “Sem um trabalho de reflexão suficientemente 

aprofundado não é possível a avaliação dos alunos e da 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) 

Por fim, a avaliação sumativa apresentou-se como a forma de avaliar em 

que senti menor dificuldade, talvez porque foi aquela à qual atribuí menor 

importância. Justifico esta minha posição defendendo que esta não é mais do 

que o término de um caminho longo de análise e classificação, onde a 

avaliação formativa teve o papel principal. A avaliação sumativa representou 

apenas o culminar de cada unidade ou parte de unidade para que pudesse 

declaradamente balizar a performance do aluno e definir de forma evidente, à 

luz dos objetivos definidos, uma nota final. 

 

4.1.8. A INCLUSÃO DE UM ALUNO COM NEE 

 

 “Ainda há muitos educadores e professores que se questionam quanto 

à forma de melhor responderem às necessidades dos alunos com NEE” 

(Correia, 2003, p. 7). Este foi um sentimento que me invadiu logo após a 

primeira aula. A aula de apresentação alertou-me para a presença de uma 

aluna com NEE, possuidora de uma deficiência severa mas não total da visão. 

Devo confessar que foi um choque imediato ao constatar esta presença. 

Mesmo sendo especializado em populações especiais, a deficiência visual era 

uma área na qual não tinha quaisquer bases. Difíceis questões começaram de 

imediato a surgir: como conseguirei incluir esta aluna nas aulas? Que 

estratégias devo adquirir para concretizar objetivos de aprendizagem com uma 

aluna que sofre duma condição com a qual não estou minimamente 

familiarizado? 

 A escola apresentou-se como o primeiro agente auxiliar, com uma 

tradição de anos ao nível da inclusão, forneceu-me o historial da aluna e 

colocou-me em contacto com os anteriores professores que me facultaram 
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importantes informações acerca das suas capacidades, limitações e hábitos em 

contexto de aula. No que concerne às NEE, o lema da escola vai de encontro à 

ideia de Correia (2003, p. 7) em que a instituição educativa deve ser um local 

“onde toda a criança é respeitada e encorajada a aprender até ao limite das 

suas capacidades”.  

Durante o ano foram inúmeras as reuniões dedicadas aos alunos com 

NEE da escola, nas quais tive a sorte de estar presente e de testemunhar a 

dedicação de todos os professores ao movimento inclusivo da escola. Foi 

nestes momentos de concentração docente que recebi importantes conselhos 

dos demais e experientes professores acerca do modo como deveria procurar 

a integração da aluna e o alcance dos objetivos que traçaria para a mesma. 

Ouvidas todas as recomendações, percebi que todos os docentes seguiam 

uma mesma linha estratégica, a aprendizagem cooperativa. Foi importante 

constatar a sua preponderância e influência no desenvolvimento dos alunos 

com NEE.  

No caso da minha aluna, pode-se ler numa reflexão (aulas nº 27 e 28, 7 de 

Novembro de 2012): “se eu não tivesse ajuda, como seria eu capaz de planear e 

executar as aulas tendo em vista o sucesso desta aluna e ao mesmo tempo da 

turma?”. Esta foi a aula que marcou o ponto de partida para a aquisição de 

uma noção de aprendizagem cooperativa. “Quando trabalham de forma 

cooperativa, os alunos tendem a mostrar um maior reconhecimento e a 

encorajar e apoiar os alunos com NEE” (Nielsen, 1997, p. 25). Servir-me dos 

alunos para colaboração no processo inclusivo da aluna em causa revelou ser 

a estratégia ideal. Foi vital encontrar meios que fomentassem a aprendizagem 

da aluna em simultâneo com a dos colegas que a auxiliavam. Aula após aula, 

os alunos sem NEE participaram e encorajaram ativamente a aluna na 

promoção de situações de aprendizagem ajustadas às suas características, 

sem perder o rumo do seu próprio processo de aprendizagem. Considero que 

de um modo geral, a inclusão foi um processo bem-sucedido, o qual encaro 

que foi uma “fonte de prazer, tanto para o professor como para os alunos” 

(Nielsen, 1997, p. 55).  
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Porém, quem é esta aluna e como se estabeleceu especificamente o 

seu processo de inclusão? A Inês2 é uma lutadora inconformada, uma campeã 

do quotidiano, uma sobrevivente das vicissitudes da vida. Esta é uma aluna 

com uma distrofia retiniana hereditária, sendo totalmente invisual de um olho e 

possuindo uma reduzida percentagem de visão no outro. Esta é uma condição 

que a sujeita a graduais avanços da doença, colocando-lhe um pouco mais de 

escuridão no seu olhar a cada dia que passa até que chegue a altura em que o 

negro será a sua única paisagem. Perante um cenário tão desolador, eu 

colocar-me-ia debaixo de uma tristeza imensa mas não esta aluna, a Inês 

enfrenta o seu dia-a-dia com um sorriso, com esperança no rosto, com 

ambições claras para o seu futuro, repleta de forças para lutar num presente 

para o qual já se consciencializou. Para mim enquanto professor desta aluna, 

para além dos constrangimentos na prática e as inevitáveis e necessárias 

adequações da minha ação, a Inês foi um desafio muito especial por causa do 

qual senti um enorme privilégio por poder contribuir para a sua aprendizagem, 

para o seu crescimento, para o seu bem-estar.  

A prática pedagógica, o seu planeamento, toda a sua ponderação 

tiveram de incluir esta aluna, pelo que o seu espaço tinha de ser assegurado 

fossem quais fossem as circunstâncias letivas. O seu direito à aprendizagem 

foi uma cláusula imprescindível ao pensamento e à realização do processo de 

ensino. Admito que foi significativo o tempo investido na integração desta aluna 

nos diferentes níveis de planeamento e nas próprias aulas, sendo que apesar 

de ter tido sempre uma resposta positiva por parte da Inês, não consigo afirmar 

que todas as estratégias adotadas tenham sido as ideais para a sua 

aprendizagem. Vejamos os seguintes excertos: 

 

“Perante a minha observação e avaliação inicial percebi que os 

conteúdos táticos que exigem uma componente coletiva são considerados 

como atividades impossíveis. Assim, planeei para esta aluna um trabalho 

específico e que foque e obrigue a exercitação dos conteúdos que de alguma 

forma a aluna consegue realizar com a devida correção e adaptabilidade.” 

Alteração da Unidade Didática de Futebol 

 

                                                             
2 Nome fictício 
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“A aluna com necessidades educativas especiais terá um trabalho ao 

longo das aulas que terá em atenção a sua condição e a sua evolução em 

termos técnicos pois a componente cooperativa e competitiva do jogo de 

voleibol é uma atividade impossível para a mesma.” 

Unidade Didática de Voleibol 

 

Estes foram alguns dos momentos do meu EP em que não pude deixar 

de ser invadido por um certo sentimento de impotência e de incapacidade, 

mesmo que fossem circunstâncias para as quais não encontrava alternativas. 

Uma aluna que ambicionou sempre fazer o mais possível, realizá-lo em 

conjunto com os seus amigos de turma, mesmo afirmando antecipada e 

regularmente que não queria ver o meu trabalho e a aprendizagem dos colegas 

afetados pelas suas “particularidades”, algo que só me motivava ainda mais 

para encontrar constantemente estratégias de a incluir. Desde o primeiro 

momento que admirei o espírito da turma para com a Inês, amigos que a 

olhavam como um deles, sempre dispostos a fazer tudo para que esta se 

sentisse incluída e integrada, jovens que nunca recusaram um pedido de 

colaboração da minha parte para com a Inês. Porém, a minha perceção de 

insuficiência para com a aluna, o seu progresso e a sua inclusão não foi a 

única realidade. A minha procura incessante de formas de inclusão e de 

fomento de aprendizagem para a aluna resultaram também em momentos 

felizes. Leiam-se os seguintes exemplos: 

 

“Sem dúvida que no final desta aula a sensação foi de dever cumprido e 

de surpresa de um ponto de vista muito positivo com esta aluna pois foi mais 

uma prova de que é capaz de transcender a sua condição.” 

Reflexão das aulas 73 e 74, 15 de Fevereiro de 2013 

 

“A aluna liderou desta vez toda a turma, incluindo o professor, com um 

entusiasmo e rigor de louvar e que se transferiu para todos os seus colegas 

que se apresentaram bastante empenhados e interessados em melhorar o seu 

estado atual na coreografia.” 

Reflexão das aulas 69 e 70, 6 de Fevereiro de 2013 
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Esta última referência é parte do momento alto da Inês durante este ano 

letivo. Para colmatar a impossibilidade desta realizar a modalidade de 

badmínton e sendo que uma das suas paixões era a dança, atividade que tinha 

deixado há algum tempo por já não se sentir capaz de continuar, desafiei a 

aluna a contrariar essa sua perspetiva e dar uso às suas potencialidades 

enquanto dançarina. No momento em que percebi que badmínton era de facto 

uma atividade impossível, uma evidência que estava a afetar profundamente a 

aluna, lembrei-me das aulas de Psicologia da Educação, em que numa 

perspetiva de inclusão e de aproveitamento das capacidades dos alunos, 

propus à aluna que esta se tornasse professora dos seus colegas de turma e 

responsável por criar uma coreografia de dança, a sua especialidade. Assim, 

foi através da dança com uma vertente inclusiva que se recriou ao longo de 

algumas aulas um ambiente inclusivo repleto de sorrisos, de empenho, de 

entusiasmo e de união. 
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4.1.9. ANTINOMIA: AUTOPERCEÇÃO E REAIS CAPACIDADES DOS ALUNOS 

 

4.1.9.1. A AUTOPERCEÇÃO DE UM ALUNO NA AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA: UM ESTUDO 

DE CASO À LUZ DA INVESTIGAÇÃO-AÇÃO 

 

RESUMO 

 

Este trabalho de investigação teve como objetivo central alterar a autoperceção 

de um aluno no contexto da disciplina de EF à luz de uma metodologia 

enquadrada em investigação-ação. No âmbito desta metodologia apoiamo-nos 

no ciclo de investigação-ação proposto por O’Leary’s (2004) que se baseia num 

círculo de intervenção formado pelos fenómenos de observação, reflexão, 

planeamento e ação. No presente estudo relativamente à recolha de dados e 

aos instrumentos usados, recorremos à Escala de Autoperceção de Harter para 

Adolescentes, versão brasileira (EAPH-A, 2008) adaptação da Escala de 

Autoperceção de Harter para Crianças, 1985, a uma entrevista 

semiestruturada, a um relatório de acompanhamento psicológico e à 

observação informal durante o período em que decorreu o estudo. Da recolha e 

tratamento de dados ergueram-se as confirmações relativas à autoperceção 

negativa do aluno para a disciplina de EF, onde se particularizaram problemas 

como o aborrecimento com as rotinas letivas da disciplina, uma subvalorização 

do desempenho do aluno no seu passado escolar e a imagem dos colegas de 

turma sobre a sua personalidade e competências. Uma intervenção sobre 

estes pontos críticos resultou numa transformação clara da postura e 

desempenho do aluno nas aulas de EF na fase final do estudo, provocando 

alterações visíveis e positivas na sua autoperceção. O aluno terminou o ano 

letivo com a satisfação de ter visto as suas reais competências patentes no seu 

desempenho e na sua valorização e avaliação escolar. De um aluno apático e 

revoltado com a disciplina, surgiu um aluno que no final se apresentou feliz e 

com uma opinião diferente relativamente a ele próprio e à aula de EF. 

 

PALAVRAS-CHAVE: INTERVENÇÃO, ESTUDO DE CASO, INVESTIGAÇÃO-

AÇÃO, AUTOPERCEÇÕES. 
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ABSTRACT 

 

This research work aimed to change the self-perception of a student in the 

physical education context relying on an action-research methodology. Under 

this methodology was relied on the action research cycle proposed by O'Leary's 

(2004), which is based on an intervention circle formed by the phenomena of 

observation, reflection, planning and action. In the present study regarding the 

data collection and the instruments used, we used the Harter Self-Perception 

Scale for Adolescents, Brazilian version (EAPH-A, 2008) adaptation of the 

Harter Self-Perception for Children (1985), a semi-structured interview, a 

psychological attendance report and informal observation during the period that 

the study occurred. The collection and processing of the data lifted up the 

confirmations about the negative self-perception of the student to the discipline 

of PE, where are particularized issues as the boredom with the routines of the 

subject, the undervaluation oh the student performance in his school past and 

the image of classmates about his personality and skills. An intervention over 

this critical points resulted on a clear transformation on the student posture and 

performance in the PE classes in the final phase of the study, causing visible 

and positive changes in his self-perception. The student ended the school year 

with the satisfaction of seeing his true skills in his performance and in his 

appreciation and school evaluation. From a student apathetic and revolted with 

the subject, it turned out a student that in the end appeared happy and with a 

different opinion relatively to himself and to the PE classes. 

 

 

KEY-WORDS: INTERVENTION, CASE STUDY, ACTION-RESEARCH, SELF-

PERCEPTIONS. 
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INTRODUÇÃO 

 

O fenómeno das autoperceções 

 

O estudo das autoperceções tem-se revelado essencial no entendimento 

do desenvolvimento humano. Estas têm sido objeto de investigação em várias 

áreas da psicologia: Educacional, Clínica e Social. A autoperceção é uma 

perceção geral que o indivíduo confere a si próprio, ao seu self. 

As autoperceções são um tema eminentemente atual e recorrente entre 

crianças e jovens que se olham cada vez mais de forma irreal e pejorativa. As 

autoperceções refletem a forma como percecionam as suas atitudes, a forma 

como veem e analisam as suas ações e a forma como idealizam e 

desenvolvem a sua pessoalidade. Este é um assunto alvo de interesse “desde 

a época da filosofia grega” (Harter, cit. por Bandeira, Arteche e Reppold, 2008, 

p. 341). O conceito de autoperceção é um constructo que suscitou várias 

interpretações ao longo dos tempos, não reunindo assim um consenso na sua 

definição. 

A autoestima, a autorrepresentação, o autoconceito e a 

autocompetência são algumas das imagens que compõem uma das 

interpretações do conceito das autoperceções. Uma segunda visão assenta 

numa dicotomia: “trata-se de um constructo multifacetado, composto por 

diferentes domínios, ou uma medida global” (Bandeira et all, 2008, p. 341). Os 

mesmos autores reportam-se ainda a uma terceira perspetiva que se refere à 

“estabilidade da autoperceção, especificamente ao questionamento se esse 

constructo representaria um estado ou um traço de personalidade” (p. 341). 

Perante estas divergências no conceito e conceção das autoperceções, 

é defendido que haja algum cuidado na sua mensuração. Para tal, o 

instrumento mais usado para a avaliação das autoperceções do self é a Escala 

de Autoperceção de Harter. Susan Harter, uma autora de renome na temática 

das autoperceções, afirma que o julgamento de valor é o fator central e 

principal influenciador da autoavaliação do self. A atribuição ou não de valor à 

perceção global ou a cada uma das características que a compõem é uma 

apreciação amparada não só por esta autora mas também por outros “que 

afirmam que embora nomeiem o constructo como autoestima, o descrevem de 
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forma similar ao de autoperceção, dizendo que o mesmo envolve um 

julgamento de valor afetivo do individuo sobre seus predicados pessoais” 

(Bandura; Bosma; Graafsma, Grotevant & Levita, cit. por Bandeira et all, 2008, 

p. 341). 

Na avaliação das autoperceções, a adolescência apresenta-se como 

uma fase extremamente sensível ao desenvolvimento de autoperceções 

depreciativas. Harter (cit. por Bandeira et all, 2008, p. 342) fala da adolescência 

como a altura da vida na qual “emergem as autodescrições baseadas em 

abstrações a respeito do self, uma vez que novas habilidades cognitivas são 

desenvolvidas nessa etapa”. Ainda no seguimento dessa ideia, “é durante a 

adolescência que o jovem se mostra mais preocupado com o que as outras 

pessoas pensam sobre ele”, algo que pode resultar num decréscimo na 

autoestima. Os adolescentes têm o hábito de criar patamares de competências 

demasiado exigentes para si próprios nos vários campos das suas vidas, 

criando expectativas irrealistas do seu desempenho presente e futuro. 

Experienciar vivências fracassadas torna-se algo normal nesta fase, 

principalmente quando as situações são encaradas como fáceis, e resulta 

numa fraca perceção de competência e no abandono do desafio. Este cenário 

é verificado quando se fala especificamente do contexto escolar. A previsão de 

competências acerca de um desempenho escolar futuro de sucesso e que 

resulta em fracasso, leva a que uma superestimação dê lugar a uma 

subestimação das suas reais capacidades. Esta autoperceção repercute-se 

“negativamente no seu desempenho futuro e na motivação para persistir nas 

atividades, tornando-o” (o adolescente) “mais fragilizado no processo de 

aprendizagem (Chen et all.; Harter; Valentini & Rudisill, cit. por Valentini et al., 

2010, pp. 411-412). 

Avaliar a forma como os adolescentes se percecionam “é de 

fundamental importância para a ação de profissionais e familiares” (Valentini et 

al., 2010, p. 412). Conhecer e perceber a autoperceção de um adolescente cria 

uma abertura essencial para uma intervenção junto do mesmo de modo a que 

sejam acionados meios adequados ao seu desenvolvimento global e correto. 

Isto é, o reconhecimento da autoavaliação de um jovem abre portas a que seja 

implementada uma intervenção através de experiências, instruções e medidas 

que colaborem no processo de construção e desenvolvimento de uma 
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autoperceção real e positiva. Para se concretizar uma intervenção deve-se 

recorrer a pressupostos conhecidos através de um diagnóstico apurado na 

implementação de um instrumento adequado e validado. 

 

A investigação-ação 

 

A concretização do estudo assentou numa jornada de investigação-

ação. Este tipo de investigação ainda não reúne consenso quanto à sua 

definição, embora todos os autores coloquem a prática com enfoque de todos 

os processos. Contudo, aponto algumas definições que melhor se enquadram 

no presente estudo. Somekh (cit. por Cohen et all., 2007, p. 298) refere a 

investigação-ação como a ponte que “liga a investigação e a prática”. A dupla 

de autores Rossi e Tan (2012, p. 250) sumarizam este tipo de pesquisa 

como “investigação realizada ou conduzida por praticantes, mais 

comumente nas suas próprias circunstâncias práticas”. Investigação-ação 

baseia-se num processo que combina “diagnóstico, ação e reflexão” (McNiff, 

cit. por Cohen et all., 2007, p. 298 ) em que o seu enfoque está sobre 

“questões práticas que foram identificadas por praticantes e que são de alguma 

forma tanto problemático como capaz de ser resolvido” (Elliott, cit. por Cohen et 

all., 2007, p. 298). Cohen e Manion (cit. por Koshy, 2005, p. 8) descrevem a 

definição mais adequada a este estudo, investigação-ação como “um 

procedimento desenhado para lidar com um problema concreto localizado 

numa situação imediata”. Os mesmos autores acrescentam que a 

monitorização deve ser realizada através de inúmeros mecanismos como 

questionários, diários, entrevistas e estudos de casos e o efeito 

subsequente deve ser “traduzido em modificações, ajustamentos, 

mudanças orientadas, redefinições, conforme necessário, de modo a 

produzir benefícios duradouros para o processo em curso em vez de para 

uma ocasião futura” (cit. por Koshy, 2005, p. 8). 
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Contextualização operacional 

 

Este estudo alicerça-se numa dificuldade minha, enfrentada nas aulas 

de EF durante o EP, nomeadamente na área de organização e gestão do 

ensino e da aprendizagem. A questão centrou-se no caso de um aluno 

possuidor de uma autoperceção negativa que comprometia significativamente a 

sua participação nas aulas de EF. O aluno em causa não realizou qualquer 

aula da unidade didática de natação, inúmeras da unidade didática de ginástica 

e atletismo, alegadamente por se considerar incapaz de realizar as tarefas 

embora não se observasse nem se conhecesse qualquer limitação na sua 

disponibilidade motora. 

Tendo por base os fundamentos teóricos supracitados e a sua 

pertinência, com este estudo pretendeu-se realizar uma intervenção fundada 

sob a dualidade de investigação-ação que teve como objetivos principais: 

investigar a autoperceção de um aluno-alvo no qual se observou uma perceção 

e um comportamento de desvalorização e desmotivação perante a disciplina de 

EF; intervir junto do aluno para inverter esta autoperceção apelando aos 

benefícios de uma autoperceção positiva em contexto de aula e fora dele. As 

estratégias de intervenção passaram por medidas orientadas por princípios da 

pedagogia e da psicologia. 

 

METODOLOGIA E TRATAMENTO DE DADOS 

 

Caracterização do indivíduo 

 

O presente estudo de investigação-ação foi desenvolvido com um aluno 

com 18 anos de idade, a frequentar o 12ºano de escolaridade numa escola 

secundária da ilha de São Miguel, arquipélago dos Açores. Medidas corporais à 

partida para este estudo: 65,5Kg de peso, 1,73cm de altura e 21,89 de Índice 

de Massa Corporal. O aluno apresenta uma desmotivação severa para as 

aulas de EF mas também para a escola em geral, essencialmente devido a 

uma imagem negativa ao nível da sua competência. Esta autoperceção exerce 

inevitavelmente influência sobre o seu desempenho escolar, mas mais 

importante que tudo, sobre o seu desenvolvimento global. Segundo relatos de 
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anteriores e atuais docentes e colegas, este é um panorama que se tem vindo 

a agravar nos últimos anos. 

 

Ciclo Investigação-ação 

Em termos operacionais, o conceito de investigação-ação foi 

concretizado tendo por base a sua natureza cíclica. São inúmeros os 

autores que apresentam o seu próprio ciclo de investigação, mantendo no 

entanto um cerne em comum. Independentemente da rigidez do ciclo de 

cada autor, todos obedecem à noção sequencial de planeamento, ação, 

observação e reflexão, como ilustra a figura 1.1. 

 

 

 

O presente estudo foi de encontro ao modelo apresentado por O’Leary’s 

(2004) que defende que a investigação-ação “toma forma à medida que o 

conhecimento emerge” (Koshy, 2005, p. 5).   

Figura 1 – Modelo Espiral de Kemmis e Taggart (2000) 
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Este modelo preconiza que os ciclos de investigação-ação desenvolvem-se 

com o objetivo de gerar um melhor entendimento da situação e aperfeiçoar a 

intervenção. Este tipo de ciclos baseia-se numa ligação constante entre a ação 

e a reflexão crítica, concedendo à investigação um aparente estado de 

experimentação recorrente, redefinindo métodos, obtendo e interpretando 

dados. 

 

1ª Fase de Observação e Reflexão 

 

Neste estudo de caso, a fase de identificação do tema, por observação 

das ações do aluno, apontou para um problema que recaía sobre a sua 

autoperceção relativamente às aulas de EF. A recusa constante perante uma 

parte significativa dos desafios da disciplina alegando incompetência e 

ausência de coragem, apesar da sua considerável disponibilidade motora, foi o 

primeiro e derradeiro sinal da existência de problema no campo da autoestima 

e do autoconceito. O aluno não efetuou qualquer aula da matéria de natação 

ao afirmar ser incapaz de aprender a nadar, declinou qualquer participação 

Figura 2 - Modelos de investigação de O’Leary’s (2004) 
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ativa na maioria das exigências da matéria de ginástica artística, negou a sua 

presença em situações de aprendizagem na modalidade de atletismo, entre 

outras evidências, sempre argumentando através de uma suposta 

incompetência motora. 

 

1ª Fase de Planeamento 

 

Através de um processo de pesquisa e revisão literária acerca da 

problemática autoperceções, percebe-se que esta é uma questão usualmente 

estudada através de um instrumento elaborado por Susan Harter. A utilização 

deste instrumento demarcou a orientação da fase de planeamento. 

Parte da concretização científica deste estudo partiu da aplicação do 

instrumento validado Escala de Autoperceção de Harter para Adolescentes, 

versão brasileira (EAPH-A, 2008), que é uma adaptação da Escala de 

Autoperceção de Harter para Crianças (1985). Os propósitos avaliativos da 

versão infantil reportam-se a domínios específicos mas também a uma 

avaliação global da autoperceção. A materialização desses objetivos baliza-se 

em cinco perceções: competência escolar, competência atlética, aparência 

física, aceitação social e comportamento. Na adaptação para a avaliação da 

autoperceção em adolescentes foram acrescentados 3 domínios, mantendo a 

base já existente: trabalho, amizade e namoro. Para cada um dos fatores estão 

estipuladas 5 questões que investigam pontos distintos da autoperceção, 

compondo um total de 45 questões que têm por base as seguintes descrições 

(Bandeira, Arteche e Reppold, 2008, p. 343):  

1. Competência escolar: avalia a perceção do adolescente em relação à 

sua competência perante os desafios escolares, por exemplo, como é o seu 

desempenho na sala de aula e o quão inteligente ele julga ser. 

2. Aceitação social: investiga o grau com que o jovem é aceite pelos 

seus pares, o quanto se sente popular, a quantidade de amigos e facilidade em 

se relacionar. 

3. Competência atlética: avalia a perceção do jovem acerca das suas 

habilidades para o desporto, por exemplo, o sentimento do quão bom é o seu 

desempenho no desporto e atividades físicas. 
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4. Aparência física: verifica o grau de satisfação do adolescente com a 

sua aparência, se gosta do seu corpo e se o considera bonito. 

5. Trabalho: investiga a extensão em que o examinando possui 

habilidades para o trabalho, se considera que está apto a realizar atividades 

laborais e se sente que possui um bom desempenho nas suas tarefas. 

6. Namoro: verifica se o adolescente se sente atraente, se consegue 

envolver-se com quem deseja e se se sente interessante para e num encontro. 

7. Comportamento: avalia o nível de satisfação do jovem perante o seu 

comportamento, se age de forma correta e se evita situações-problema. 

8. Amizade: investiga a capacidade para fazer amigos, bem como para 

partilhar questões pessoais e segredos. 

9. Autoperceção: avalia a extensão em que o adolescente está satisfeito 

com ele mesmo, com a forma como conduz sua vida e se é, no geral, feliz. 

Constitui um julgamento global em contraponto com a avaliação por domínios. 

O questionário está estruturado sob um sistema respostas alternativas, 

contrapondo duas possíveis declarações. O aluno escolheu com qual sentença 

se identifica mais atribuindo-lhe a resposta de totalmente verdade para mim ou 

mais ou menos verdade para mim. O regime de pontuação obedece ao formato 

Likert de 1 a 4 pontos, sendo que o 1 representa o pior julgamento do self e o 

4, o melhor. 

 

1ª Fase de Ação 

 

A primeira ação interventiva junto do aluno visou aprofundar a 

problemática, visando um melhor conhecimento sobre as suas causas. A 

aplicação do instrumento teve como objetivo encontrar os fatores em que o 

aluno apresentava um índice pior de autoperceção. Para procurar assegurar 

alguma fiabilidade, coerência ou até mesmo evolução na sua autoperceção, o 

questionário foi aplicado em 3 momentos distintos ao longo de 3 meses. 

 

2ª Fase de Observação e Reflexão 

 

Da aplicação do instrumento, e após uma análise estatística dos dados 

obtidos pela mesma, os resultados foram os seguintes: 
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Tabela 1 - Média dos Fatores de Autoperceção – Escala de Autoperceção de Harter para Adolescentes 

 1º Mês 2º Mês 3º Mês Total 

Fatores M M M M DP 

Competência Escolar 3,4 3 2 2,8 1,04 

Aceitação Social 2,6 2,2 1,8 2,2 0,83 

Competência Atlética 2 2 1,8 1,9 0,998 

Aparência Física 3,2 2,8 3,6 3,2 1,05 

Trabalho 3 3,2 2,2 2,8 0,75 

Namoro 1,4 3,8 2,8 2,7 1,19 

Comportamento 2,4 2,2 2,6 2,4 0,71 

Amizade 2 3 3,8 2,9 1,18 

Autoestima 3,6 3,2 3,4 3,4 1,08 

 

Da Escala de Autoperceção de Harter para Adolescentes surge a 

confirmação da ideia inicial e ainda um panorama que é mais complexo que o 

idealizado. De um modo geral, o aluno revelou possuir uma autoperceção com 

valores médios baixos. Destacadas negativamente, com média baixas de 

autoperceção à luz da escala de pontuação de Likert, estão os fatores: 

Competência Atlética, Aceitação Social e Comportamento.  

De um plano de intervenção que inicialmente se previu que se 

restringisse ao campo pedagógico e relativamente à aula de EF, surge através 

destes resultados a possibilidade de ponderar abrir o raio de ação para além da 

sala de aula. Para tal, seria preponderante procurar encontrar a origem da 

autoperceção do aluno nestas áreas para que pudesse planear uma 

intervenção mais rigorosa, ajustada e situada em problemas específicos. No 

intuito de aprofundar os conhecimentos acerca desta problemática elaborei 

uma entrevista semiestruturada (Anexo 6), que aprovada por investigadores 

experientes, foi posteriormente realizada. Esta entrevista veio de facto 

complementar e particularizar a informação até aqui adquirida. Do assunto 

Aceitação Social, o aluno remeteu todas as suas respostas para a importância 

que atribui à sua imagem perante o apertado círculo de amigos que possui, 

para o receio de desiludir aqueles em quem confia e que confiam nele. 

Acrescenta dizendo que é totalmente contra a possibilidade de ser o centro das 

atenções, apesar de se orgulhar de ser diferente e que isso é uma razão para 

as pessoas não se esquecerem dele. O aluno afirma convictamente que 
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escolhe manter-se nessa diferença para que assim mantenha o impacto que 

tem na vida das pessoas que com ele convivem. Relativamente ao fator 

Comportamento, da entrevista retiraram-se importantes ilações que retrataram 

um cenário em que o aluno tem noção do que é uma correta conduta 

comportamental mas que autonomamente decide não a praticar. A este facto o 

aluno apontou a sua justificação a uma educação parental demasiado liberal, 

centrada numa autonomia total do filho nas suas tomadas de decisão ao longo 

do seu crescimento. Por fim, quanto à Competência Atlética e a sua influência 

para a disciplina de EF, o aluno compreende que detém uma disponibilidade 

motora e as capacidades necessárias para uma prática de atividade física 

desportiva com sucesso mas questiona o fundamento que leva as pessoas a 

perseguirem esse êxito, alegando não ser possuidor de tal motivação. Quando 

as questões da entrevista foram mais fundo quanto à aula de EF o aluno 

revelou um aspeto que se tornou preponderante para o estudo. O aluno 

confessou que o desporto para ele é algo fascinante e que envolve uma 

panóplia imensa, variada e cativante de modalidades. Contudo, aponta o dedo 

às suas vivências escolares até ali percorridas, salientando o seu 

aborrecimento e desmotivação perante o facto de serem lecionadas sempre as 

mesmas modalidades, da mesma forma de prática e de falta de originalidade 

ao longo dos anos letivos, e que se assim não fosse, talvez a sua motivação 

fosse diferente. 

Tendo por base as novas e claras informações retiradas desta recolha 

de dados, ficou percebido que uma intervenção que se cingisse ao espaço de 

aula seria provavelmente insuficiente. Analisando as questões já esmiuçadas, e 

percebendo o limite do meu raio de ação enquanto figura pedagógica, surgiu a 

evidência de que uma abordagem não apenas pedagógica seria crucial. Ciente 

das características dos fatores nos quais se salientaram objetos passíveis de 

uma intervenção, e do facto de estar inserido num contexto escolar, a 

psicologia surge como possível solução para os assuntos que fogem à minha 

competência. Questões como a opção por uma personalidade e conduta 

diferentes para causar impacto nas pessoas que o rodeiam, a educação 

excessivamente liberal, um comportamento contrário àquele que sabe ser 

correto, a perceção sobre o desporto, a EF e a atividade física em geral, são 

algumas das que suscitam uma interferência de carácter psicológico e 
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orientador. Com os alicerces para uma intervenção da psicologia criados e 

fundamentados, tornou-se prioritária a solicitação de uma atuação por parte da 

psicóloga da escola. Satisfatoriamente esta foi uma ação que a psicóloga 

prontamente aceitou e conduziu, dada também a prioridade e brevidade desta 

fase do estudo. A intervenção da psicóloga ocorreu a meros 2 meses do final 

do prazo estipulado para finalização do estudo, o que coincidia com o final do 

ano letivo. 

Da operação psicológica despontaram novas e importantes informações 

que vieram aperfeiçoar e afunilar ainda mais os problemas, contribuindo para a 

resolução dos mesmos. Do relatório resultante dessa intervenção pode-se ler 

inúmeros apontamentos e interpelações sobre e do aluno relativos à aula de 

EF, dos quais transcrevo “não gosto de Educação Física nem de desporto e 

não vou mudar a minha opinião em relação a Educação Física”. Porém, no 

mesmo documento lê-se a informação de que este sentimento negativo para 

com a disciplina se deve a um sentimento de subvalorização das suas 

competências em anos anteriores e que essa é a razão pela qual tem a 

perceção de que o seu esforço é insignificante, as suas capacidades 

menosprezadas e a recompensa é nula. O aluno acrescentou que nas aulas de 

EF sofre de medo da crítica por parte dos seus colegas, que já desenvolveram 

uma imagem de incompetente sobre ele e que por isso decidiu apenas fazer 

aquilo que sabe que consegue de facto efetuar com um mínimo de sucesso e 

assim evitar a apreciação negativa. 

 

2ª Fase de Planeamento 

 

Das conclusões supracitadas relativas à intervenção psicológica em 

consonância com as informações resultantes da implementação do 

questionário e da entrevista, entendi que a minha margem de ação com 

possível obtenção de resultados positivos poderia passar essencialmente pelas 

seguintes questões: imagem dos colegas sobre o aluno, lecionação de 

matérias alternativas, e valorização do esforço do aluno caso se justificasse. A 

minha intervenção esteve a partir desta altura balizada temporalmente em 

apenas 2 meses, o que me obrigou a elaborar um plano de intervenção breve 

mas que em simultâneo visasse cada um dos temas acima referidos. 
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Relativamente à imagem que os colegas teriam desenvolvido sobre o aluno, 

planeei realizar em espaço de aula, uma intervenção social através 

primeiramente de um simples jogo que apelasse às opiniões de cada aluno 

sobre os demais. Deste jogo pretenderia não perceber específica e 

discretamente que visões teriam os colegas sobre o aluno mas sim que 

impacto teriam essas opiniões sobre o mesmo. No que concerne às matérias 

alternativas, este foi um campo que teve de ser realizado de acordo com o 

planeamento já efetuado para esta fase letiva. Assim, e após questionar o 

aluno, a lecionação prevista da modalidade de Orientação suscitou algum 

entusiasmo junto do aluno já que constituía uma matéria na qual pouca ou 

nenhuma experiência havia tido até ali, o que fugia à norma vivida nos 

passados anos letivos na disciplina de EF. A valorização do esforço do aluno 

dependeria do seu empenho e desempenho ao longo destes 2 meses. 

 

2ª Fase de Ação 

 

Como está explicitado acima, a ação convergiu sobre duas vertentes, 

uma intervenção social e uma atividade desportiva alternativa. Sobre a 

primeira, esta foi implementada na parte final de uma aula, e consistiu num 

simples jogo. Este jogo obrigou os alunos a ponderarem e a pensarem sobre 

os seus demais, atribuindo-lhes uma característica (palavra ou frase) que os 

identificasse e que simbolizasse a sua visão sobre os mesmos. Este ato 

realizou-se através da escrita anónima numa folha colada nas costas de cada 

aluno. Segundo o testemunho dos alunos, esta foi uma atividade que nunca 

tinham vivenciado, nem nunca se teriam referido tão objetivamente aos seus 

colegas. De um ponto de vista geral, esta ação veio trazer surpresas para 

todos os alunos, contudo, a maior foi exatamente para o sujeito deste estudo. A 

perceção que este detinha acerca da visão dos seus colegas sobre si próprio 

desmoronou-se nesta atividade. De uma perspetiva negativa surpreendeu-se 

com a conceção positiva que os colegas lhe atribuíam, o que lhe fez soltar 

algumas expressões simultâneas de espanto e estranheza. 

Por sua vez, a lecionação posterior da matéria de Orientação 

proporcionou à turma e consequentemente ao aluno, vivências completamente 

diferentes das restantes do ano letivo agora decorrido. A exploração de 
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espaços interiores e exteriores à escola nunca por ele utilizados para a prática 

desportiva, ultrapassando barreiras que usualmente são obstáculos 

intransponíveis, dar ouvidos ao instinto e à inteligência, provocar uma 

autonomia isolada, nova e intelectual, foram características que procurei 

providenciar com a abordagem desta modalidade desportiva. O objetivo seria 

causar impacto no aluno de modo a que este não conseguisse simplesmente 

recusar uma atividade que não a conhecia, na qual não tinha noção das suas 

capacidades e não sabia que tipo de desafios esta lhe iria colocar.  

 

3ª Fase de Observação e Reflexão 

 

Esta fase marca o final da intervenção, o último momento em que se 

observaram e recolheram dados, a última reflexão. Não apenas o final do ano 

letivo determinou o final do estudo, mas também os resultados positivos das 

medidas tomadas. Da pequena intervenção social que se previa ser apenas um 

meio para obter novas e particulares informações, foi surpreendentemente 

suficiente para alterar a perceção do aluno acerca da sua imagem perante os 

colegas. O aluno até aqui adotava uma postura reservada e discreta, e a partir 

da aula em que implementei esta pequena mas vital ação, o aluno passou a ser 

observado junto de colegas que usualmente não convivia. Esses mesmos 

colegas dirigiram-se a mim a fim de me informarem acerca da mudança que 

tinham verificado no seu colega, chegando ao ponto dessa socialização 

transpor as barreiras da escola, algo que raramente se havia verificado. 

Sobre outro fator e particularmente em relação à aula de EF, o período 

letivo em que foi abordada a modalidade de Orientação revelou ser o melhor 

momento do aluno. Os desafios recriados pela novidade que foi esta 

modalidade desportiva despertaram no aluno uma enorme motivação 

intrínseca, isto é, o aluno demonstrou uma postura combativa enorme para 

com as exigências que lhes foram colocadas carregando consigo uma visível 

vontade de realizar as tarefas com sucesso. Essa sua ambição não só foi 

recompensada com o respetivo sucesso, como se tornou no melhor aluno da 

turma durante este período letivo, com o melhor desempenho sob um empenho 

louvável e nunca antes observado. A sua atitude perante a aula de EF alterou-
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se positiva e significativamente, facto que se transferiu e verificou nos restantes 

momentos letivos que não as aulas de Orientação. 

 

RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

O objetivo central deste estudo, mesmo que moldado à medida que o 

seu processo foi decorrendo, passou por alterar a autoperceção de um aluno e 

a sua influência na sua participação na aula de EF. Concretizado um processo 

de investigação-ação, foram descobertos importantes factos que estavam na 

origem da autoperceção negativo do aluno, e através de pequenas e 

acessíveis mas essenciais estratégias implementadas, o cenário inverteu-se. 

Contudo, com a realização e eficácia deste estudo não se pode generalizar e 

afirmar que terá sido uma alteração permanente mas conclui-se 

comprovadamente que durante o tempo do estudo e nomeadamente no 

comportamento do aluno perante a EF durante o ano letivo decorrido, 

ocorreram importantes e significativas alterações. O ano letivo iniciou-se com 

um aluno com uma atitude de recusa quase total às exigências da disciplina de 

EF e terminou com o mesmo aluno a apresentar uma disposição 

completamente oposta, com um índice motivacional que superou as 

expectativas, e uma satisfação louvável.  

As alterações efetuadas nas práticas pedagógicas e desportivas 

resultaram num incremento positivo da autoperceção do aluno e 

consequentemente nas suas competências e empenhamento nas aulas de EF. 

McAuley (cit. por Scully et all, 1998, p. 111) é um dos inúmeros autores que 

defendem “a correlação positiva entre o exercício e autoestima, autoeficácia, 

bem-estar psicológico e funcionamento cognitivo”. As autoperceções, assunto 

central e que estava na origem dos problemas estudados, revelou ser uma 

realidade em contexto educativo escolar. Invertida uma autoperceção negativa 

de um aluno que tão forte impacto produzia no desenvolvimento do processo 

ensino-aprendizagem, abriram-se portas para uma prática pedagógica 

ajustada, real e melhorada. A pertinência do estudo das autoperceções em 

contexto de aula contribui para um conhecimento abrangente e profundo dos 

alunos, das suas características influentes, os fatores que determinam o seu 

comportamento e as formas como afetar positivamente essas questões. Ao 
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atuar sobre uma faixa etária como a de este aluno, a adolescência, marcada 

pela mutabilidade da personalidade, o professor tem o poder de influenciar 

afirmativamente o desenvolvimento pessoal do aluno através do conhecimento 

da sua autoperceção, evidenciando potencialidades a fomentar e debilidades a 

contrariar. Atuar sobre uma autoperceção pode ser sinónimo de uma maior 

motivação para a aprendizagem, aumentando significativamente a eficácia de 

ensino. Dar importância às autoperceções pode representar um forte contributo 

para o desenvolvimento harmonioso do aluno, promovendo sentimentos de 

satisfação, em consonância com aquelas que são as finalidades da educação.  

Não obstante, levar a cabo um estudo do tipo investigação-ação revelou 

ser crucial para uma condução assertiva de todo o processo de resolução 

desta dificuldade da minha prática pedagógica. Foi na prática que me deparei 

com o problema, foi na prática que o estudei e na mesma prática o resolvi. Um 

sistema de investigação que se baseia em fatores de planeamento, reflexão, 

observação, ação, entre outros, desenvolve no professor uma aquisição 

constante de novos e práticos conhecimentos. Torna-se para o professor um 

meio de aprendizagem para a melhoria da sua prática, devendo também 

partilhar os conhecimentos resultantes da sua investigação por quem pode 

igualmente deles beneficiar. Para tal, é crucial que este tipo de investigadores o 

desenvolvimento de uma capacidade de reflexão “sobre a sua própria prática e 

as implicações para essa prática que a sua pesquisa revelou” (Norton, 2009, p. 

56). Investigando e intervindo junto deste problema da minha prática 

pedagógica permitiu na fase da sua resolução, que o processo ensino-

aprendizagem decorresse da melhor forma comparado com o restante ano 

letivo. Entender que este problema exercia um forte e negativo peso no 

sucesso da minha atuação que se patenteava não só neste aluno mas em toda 

a turma foi o primeiro passo, embora incerto, para conseguir inverter este 

panorama. Fazer acompanhar a minha prática pedagógica de uma postura 

ativa, reflexiva e de investigação foi preponderante para a tomada de decisão 

ao longo do ano tendo em vista a sua melhoria. Não apenas para a prática, 

mas, tal como referem Carr e Kemis (cit. por Koshy, 2005, p. 24) a 

“investigação-ação é parte integrante do desenvolvimento profissional”. 
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4.2. PARTICIPAÇÃO, RELAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

 

4.2.1. O DESPORTO ESCOLAR NOS AÇORES E NA ESL: O TORNEIO 3D 

 

Pode-se ler no website oficial do Governo Regional dos Açores que por 

DE é entendido “o conjunto das práticas lúdico-desportivas e de formação com 

objeto desportivo quando desenvolvidas como complemento curricular e 

ocupação dos tempos livres dos alunos, num regime de participação voluntário, 

integrados no plano de atividades da unidade orgânica e coordenadas no 

âmbito do sistema educativo em articulação com o sistema desportivo”. Esta é 

uma definição que é transversal ao objetivo nacional, mas que no arquipélago 

dos Açores se organiza e desenvolve de forma diferente do restante território 

nacional. Nesta região o DE desenvolve-se por níveis de participação, 

constituindo 4 no total. As Atividades Desportivas Escolares (ADE), versão 

local do DE, preenche o primeiro nível, enquanto que o segundo é ocupado 

pelos Jogos Desportivos Escolares. Estes jogos funcionam como ponto de 

encontro das escolas da região numa competição que se pretende que seja um 

complemento culminante entre a EF e o DE. O terceiro nível está a cargo dos 

Clubes Desportivos Escolares que têm o poder de dinamizar núcleos de 

atividade desportiva. O quarto e último nível já preconiza um enquadramento 

nas atividades do quadro nacional.  

Após a análise geral do que trata o DE nos Açores, remeto agora para a 

conceção e concretização local no que se refere à ESL. Esta escola tomou a 

decisão há já alguns anos de não fazer parte dos JDE, propondo-se apenas a 

organizar atividades de carácter interno que visam o contributo para o 

desenvolvimento de hábitos de vida saudáveis e ativos, e princípios e valores 

como o espírito de grupo, a tolerância e a solidariedade na sua comunidade 

educativa. Tendo já referenciado os problemas de indisciplina que a escola 

enfrenta, o DE apresenta-se como uma das armas que a instituição possui para 

combater essa realidade, ou seja, as ADE procuram, através dos seus eventos, 

canalizar o sentido e esforços dos alunos para uma ocupação racional e 

benéfica dos seus tempos livres. O DEFD salienta que as ADE podem 

compreender em si um peso significativo no fomento de valores e princípios 
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que só o desporto consegue proporcionar, desviando as atenções dos alunos 

dos fatores de risco e dos comportamentos de indisciplina, focando-as em 

vivências lúdico-desportivas que lhes proporcionam relações interpessoais 

únicas sempre sob um espírito competitivo correto e entusiasmante. 

Para concretizar tais linhas orientadoras, o coordenador de DE da ESL 

(professor do DEFD) lidera uma equipa composta por professores do seu 

departamento tendo em vista a organização e execução de atividades que se 

destinem a esse efeito. Sendo apenas o segundo ano do referido coordenador 

como mentor do DE desta escola, e sendo um professor com elevada 

experiência no desporto, decidiu prontamente e com a devida antecedência 

iniciar o trabalho da equipa através de reuniões iniciais tendo em vista um 

enquadramento dos trabalhos, da história recente das ADE e dos recursos. 

Esta integração da equipa no panorama desportivo da escola foi vital para a 

ponderação e planeamento das atividades. Estas reuniões marcaram o início 

da vertente organizativa que está inerente ao meu desenvolvimento e realidade 

profissional. A informação aqui fornecida e discutida conjugada com a realidade 

de indisciplina e desmotivação que preenche atualmente a ESL foram os 

fatores que determinaram totalmente o caminho a seguir ao nível do DE. 

Apesar da consciente noção de que a população estudantil possivelmente não 

responderia da forma desejada nem valorizaria todo o esforço dos professores 

para lhes proporcionarem atividades únicas no seu percurso escolar, 

pessoalmente, foi impressionante ver naquelas pequenas mas essenciais 

reuniões a vontade e o empenho dos professores em delinear um vasto e 

enriquecedor plano de atividades de DE. As ideias revelaram ser excessivas e 

demasiado ambiciosas, tendo havido a necessidade de as compilar e atingir 

um projeto consensual, aceite e defendido por todos os professores da equipa. 

Para a riqueza e consensualidade do projeto final indubitavelmente contribuiu o 

facto de a equipa ser formada por professores com níveis de experiência 

diferentes mas que simultaneamente são pessoas que falam a mesma língua, 

a desportiva. 

Por conseguinte, a Taça 3D foi o evento que reuniu o consentimento e o 

entusiasmo da equipa e do seu coordenador. Esta atividade consistiu na 

concretização de um campeonato ao longo do 1º e 2º período no qual eram 

disputados 3 torneios, cada um destinado a uma modalidade desportiva 
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diferente. Foi organizado sob dois prismas, 3º ciclo e ensino secundário, 

atribuindo algum sentido de justiça à competição, e os desportos eleitos foram 

aqueles que pela história recente da escola e pela informação reunida num 

questionário elaborado pelo curso tecnológico de desporto, o futebol, o voleibol 

e o badmínton. Esta ligação ao curso tecnológico de desporto é outra 

importante variável incentivada pelo coordenador e pelo departamento, a 

interdisciplinaridade e integração de alunos na organização e conduta das 

atividades. O formato desta competição escolar defendeu o desenvolvimento 

do espírito de turma e a equidade entre sexos e por isso exigiu que as equipas 

inscritas fossem membros de uma mesma turma ou no máximo até 2 turmas 

sendo obrigatória a inscrição e participação de rapazes e raparigas, sendo a 

atividade mista. A atividade realizou-se nas tardes de 4ªfeira, ao longo dos 

períodos já referidos, nas quais se iam alternando as modalidades e os ciclos 

de ensino, jogando igualmente com os espaços e demais condicionantes para 

a prática desportiva. Foram exatamente fatores externos que acabaram por 

influenciar significativamente a organização e o decorrer desta atividade. A 

Taça 3D sofreu alguns entraves ao longo da sua realização, tais como: obras 

no pavilhão (destinado à prática do voleibol e do badmínton) e o mau tempo 

(futebol). Estas condicionantes levaram a que o calendário previsto para a 

atividade fosse altamente afetado, prolongando no tempo a concretização dos 

jogos, havendo equipas que ficaram um número elevado de semanas sem ter 

qualquer jogo. Estas ocorrências tornaram uma ideia e uma organização 

interessantes e apelativas num torneio que gradualmente foi perdendo adeptos 

e por fim praticantes. Os alunos inscritos, que começaram por ser centenas, 

acabaram por ser algumas míseras dezenas, comprometendo totalmente o 

sucesso e a própria aplicabilidade do torneio.  

Contudo, defendo, juntamente com os professores da equipa, que o 

problema central está na motivação dos alunos. A longevidade da Taça 3D 

revelou ser um fator de desmotivação, o que levou os alunos a perder o 

interesse pela prática e pela participação. No final da atividade, no rescaldo dos 

acontecimentos o coordenador reuniu a equipa para a conclusão de todo o 

processo organizativo e quais os apontamentos a retirar da sua execução. 

Pessoalmente e após meses de convivência com os alunos em causa e após o 

fracasso da Taça 3D, afirmo que para este tipo de alunos o formato de 
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atividades que o DEFD deve fornecer passa pela pontualidade. A organização 

de eventos pontuais, diferentes e originais sem dúvida que se apresentariam 

como mais apelativos para a comunidade e concretizariam uma adesão 

expressivamente superior. Prova disso mesmo são os sucessos desportivos a 

nível nacional e a que a escola também adere, o MegaSprinter, o MegaSalto e 

o CortaMato Escolar. 

 

4.2.2. O MEGASPRINTER, O MEGASALTO E O CORTA-MATO 

 

Estes projetos de carácter nacional, levados a cabo pelo Ministério da 

Educação através da Direção Geral de Educação / Desporto Escolar em 

parceria com a Federação Portuguesa de Atletismo, têm como principal intuito 

cativar as crianças e jovens para a prática desportiva, especificamente para o 

atletismo, fazendo rentabilizar os recursos espaciais, materiais e humanos das 

escolas com enorme facilidade devido às poucas exigências intrínsecas à sua 

organização. Estas provas contemplam várias fases, local, regional e por fim 

nacional. Entre todas as competições escolares e desportivas que estão sob a 

alçada da Direção Regional da Educação, a ESL implementou durante o 

presente ano letivo apenas três, o MegaSprinter, o MegaSalto e o Corta-Mato 

Escolar.  

Eu tive a sorte e a responsabilidade de participar na organização destes 

eventos, juntamente com os meus 5 colegas estudantes-estagiários e debaixo 

da orientação de um comissário, o professor da escola com mais experiência 

na preparação e realização destas disputas escolares. Este professor enquanto 

comissário tomou a decisão de nomear, entre os 6 estudantes-estagiários 3 

pares para funcionarem como diretores de cada uma das provas em causa. 

Assim, e com o intuito de misturar núcleos de estágio, nomeou-me juntamente 

com a minha colega Raquel Sousa como diretores do MegaSprinter, que seria 

a primeira das 3 competições a ser realizada. Com esta nomeação veio a 

responsabilidade repartida por toda a organização deste evento, o que compôs, 

sob a coordenação do professor comissário, uma fulcral aprendizagem para 

mim. Liderar, embora coadjuvado pela minha colega, a organização de um 

evento com uma dimensão considerável, demonstrou ser uma tarefa que 

implica um elevado planeamento, preparação e trabalho árduo para que tudo 
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decorra com êxito. As variáveis a tratar previamente superaram quaisquer 

expectativas que poderia ter à partida pois, mesmo sendo a minha modalidade 

de eleição, ter participado em provas semelhantes e na prova em causa não 

consegui prever o número de tarefas necessárias antes da sua realização. 

Com a devida antecedência vi-me empenhado em tarefas que foram da pura 

burocracia ao processo das inscrições e gestão dos recursos humanos, não 

esquecendo todos os pormenores de material. Fui surpreendido pelo número 

de pessoas necessárias à concretização do evento, principalmente ao perceber 

que o número de professores que constituem o DEFD e que são chamados a 

colaborar no dia da prova é insuficiente para assegurar todas as funções 

organizativas. Aqui volta a entrar a imprescindível cooperação dos alunos dos 

cursos ligados ao desporto na escola, que sob a supervisão dos seus 

respetivos professores formaram uma importante ajuda. Outro fator que me 

surpreendeu foi a relação entre o número de alunos inscritos e aqueles que de 

facto apareceram, 50% apenas. Porém, a mobilização e organização de uma 

prova que contou com a presença de mais de 50 alunos representou uma 

tarefa com elevadas exigências ao nível do dinamismo da minha atuação 

enquanto diretor acumulando funções privilegiadas de juiz de partidas. Apesar 

do contratempo do número de participantes, a prova foi um sucesso, com 

resultados dignos de realce e acima de tudo por constatar um momento de 

aprendizagem vital para mim para futuras organizações (Anexo 7). 

Por sua vez, as remanescentes duas competições, o MegaSalto e o 

Corta-Mato foram liderados pelos meus restantes 4 colegas de forma 

igualmente exemplar nas quais apenas desempenhei funções de juiz, funções 

que nunca havia desempenhado tendo apenas passado pelo papel de atleta. 

 

  



108 
 

4.2.3. XVIII SUPER TAÇA ESCOLAR 

 

A atividade “cabeça de cartaz” do plano anual de atividades que está 

debaixo da alçada do DEFD é a Super Taça Escolar, um torneio interescolar 

que concretizou no ano letivo 2012/2013 a sua 18ª edição. Este torneio está 

destinado aos alunos das 3 escolas secundárias da cidade de Ponta Delgada, 

e é já uma referência do DE na região, pela sua longevidade, pelo seu 

dinamismo e grandiosidade mas sobretudo pelo seu impacto na comunidade 

educativa, principalmente dentro das ESL. A ESL apresenta-se como escola 

organizadora e participante deste evento, que contou também com a 

participação da Escola Secundária Antero de Quental e da Escola Secundária 

Domingos Rebelo. Todos os anos são mobilizadas centenas de pessoas para a 

realização deste evento entre alunos, professores, funcionários, árbitros e 

outros membros de apoio à organização ou às comitivas escolares, um total de 

456 nesta edição que contou com a colaboração de um clube desportivo 

escolar, o Laranjeiras Clube. Cada escola está incumbida, através dos seus 

professores de EF, de selecionar entre os alunos matriculados na sua 

instituição, aqueles que merecem fazer parte da seleção da mesma para a 

representar em cada um dos desportos que integram a competição. São 2 dias 

de elevada intensidade desportiva, duas manhãs e duas tardes em que os 

eventos desportivos são o centro das atenções das escolas e das comunidades 

educativas. Dias esses que coincidiram com a Semana das Festas do Senhor 

Santo Cristo dos Milagres, referência religiosa e cultural da cidade. 

Os principais objetivos deste evento passam por proporcionar aos 

alunos das 3 escolas uma competição autêntica, fiel e harmoniosa entre as 

mesmas, integrada no seu processo de formação e que inclui como 

modalidades do torneio, matérias constantes do programa de EF – Atletismo, 

Basquetebol, Futebol, Ginástica e Voleibol. Para além destes propósitos, o 

fomento de valores e princípios morais é sem dúvida uma ambição e uma 

inevitabilidade através do convívio e da criação de laços de companheirismo e 

amizade. O departamento, ao envolver professores e alunos de diferentes 

áreas e funcionários na organização deste evento, consegue assim também 

incrementar a interdisciplinaridade no seu meio escolar. 
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Tratando-se já da 18ª edição e sendo que todas as anteriores edições 

foram igualmente organizadas pelo DEFD da ESL, é legítimo pensar que as 

tarefas de organização haviam atingido um estado de relativa simplicidade na 

sua execução à custa de tanta repetição, ou como o meu professor cooperante 

gostou de salientar “a máquina já está montada” e por isso tudo se tornaria 

relativamente fácil de realizar. Este panorama veio de facto a confirmar-se 

muito devido à excelente coordenação do já recorrente comissário e 

responsável máximo pela organização da prova, o meu professor cooperante. 

Contudo, o seu profissionalismo e perfecionismo na coordenação da Super 

Taça Escolar, não o impediu de incluir o seu núcleo de estagiários em todo o 

processo de organização. Para a concretização de qualquer evento é imperioso 

assegurar o financiamento do projeto, pelo que este foi o primeiro passo a dar 

pelo coordenador da prova. Para tal, a escola contou, como tem vindo a ser em 

todos os anos, com a parceria, enquanto alto patrocinador, a Câmara Municipal 

de Ponta Delgada. A autarquia comparticipa o evento desde há muitos anos e 

este não foi exceção, pelo que com a devida antecedência os protocolos foram 

tratados e assinados pelas entidades responsáveis. Todos os procedimentos 

que levaram ao alcance deste apoio, desde os contactos telefónicos, os 

contactos via correio eletrónico e os presenciais, foram testemunhados direta 

ou indiretamente por nós para tomarmos conhecimento de como se processa 

este tipo de acordos. O decurso para a obtenção do apoio esteve sempre 

envolvido de uma forte formalidade, algo que me espantou. A seriedade como 

foi encarado e concretizado todo o processo, chegando ao ponto da 

comunicação social destacar a importância deste apoio e da própria assinatura 

do protocolo, constatou um fator de total surpresa para mim que não tinha 

qualquer noção da burocracia e do relevo que envolve a organização de um 

evento desta natureza. 

Assegurado o financiamento da atividade nº 82 do plano anual de 

atividade da ESL, começou-se a tratar de realizar novas negociações que 

nesta altura já estavam a decorrer com outras entidades, desta vez privadas. 

Equipamentos oficiais para o evento, águas para as delegações durante as 

competições e material desportivo foram alguns dos produtos que forma 

obtidas com sucesso junto de empresas privadas que os fornecem. Mais uma 
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vez tive a oportunidade de acompanhar a negociação e concretização destes 

acordos com estes patrocinadores privados. 

Garantidos os meios e apoios necessários à realização da Super Taça 

Escolar, passou-se para a organização e coordenação das pessoas que 

tornaram possível e que levaram esta edição do evento a bom porto mais um 

ano. Em termos práticos e ao nível dos recursos humanos, a comissão 

responsável foi composta por professores, alunos e outros auxiliares 

convocados. Deste conjunto de pessoas surgiu o grupo responsável pela 

receção e acompanhamento das delegações, o secretariado, os árbitros e 

juízes e os coordenadores de modalidade. A comissão de receção e 

acompanhamento foi aquele que mais promoveu a interdisciplinaridade ao 

integrar alunos do Curso Tecnológico de Desporto e Curso Profissional de 

Técnico de Apoio à Gestão Desportiva que desempenharam funções de 

relativa responsabilidade e autonomia com distinção ao longo de toda a 

atividade. O secretariado ficou a cargo exclusivamente do DEFD, ao contrário 

dos árbitros e juízes que surgiram de protocolos estabelecidos com as 

associações respetivas, com exceção da ginástica, para a qual foram 

estipulados professores da especialidade, e do atletismo em que houve a 

presença de um árbitro internacional em cooperação com professores do 

departamento. A presença de árbitros e juízes creditados na maioria das 

modalidades confere à taça uma credibilidade e uma autenticidade desportiva 

que é de valorizar. 

Pessoalmente fui inserido no grupo dos coordenadores de modalidade, 

responsáveis pela seleção dos alunos para a respetiva modalidade e também 

pelo decorrer da competição desse mesmo desporto. Assim, o coordenador do 

torneio definiu que as minhas capacidades no atletismo seriam uma mais-valia 

para a equipa da escola e para a realização das provas e por conseguinte fui 

indicado como coordenador desta modalidade, juntamente com um professor 

extremamente experiente na função e a minha colega de estágio Raquel 

Sousa. A tarefa de “treinador” da seleção de atletismo da ESL trouxe a 

responsabilidade sobre os treinos para a formação da equipa, bem como a sua 

condução durante a competição. Esta foi uma função que me deu um enorme 

prazer em desempenhar, principalmente depois de ver que todo o tempo e 

esforço investidos deram em excelentes frutos, a ESL foi a melhor escola na 
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modalidade de atletismo. Contudo, foi a única modalidade em que a ESL se 

destacou pela positiva, sendo acompanhada de perto apenas pela ginástica. A 

título de curiosidade, a ESL ficou-se pelo 3º lugar tanto na competição 

masculina como na feminina. 

 

4.2.4. NÚCLEOS DE ATIVIDADE DESPORTIVA: ATLETISMO E DESPORTO ADAPTADO 

 

Paralelamente ao EP, desenvolvi outra vertente de DE existente apenas 

nos Açores, ligada igualmente a instituições educativas mas através dos clubes 

desportivos escolares. A este nível de participação, orientei dois núcleos de 

atividade desportiva, um na ESL e outro na Escola Básica Integrada Roberto 

Ivens. Na ESL, numa parceria com a minha colega Raquel Sousa, promovi a 

modalidade de atletismo junto de um grupo de jovens, alunos e não alunos da 

escola ao longo de todo o ano letivo. Este núcleo teve um trabalho semanal 

regular com 2 treinos por semana de duas horas cada um. Estes treinos que 

visaram a promoção do atletismo na comunidade educativa e local exigiram um 

constante planeamento e empenho de minha parte e da minha colega. A 

relação criada e expandida durante o ano letivo com a população em causa, 

que em termos de idades compreendia jovens entre os 6 e os 20 anos, 

fomentou uma proximidade e integração únicas com e na comunidade. No 

entanto, este núcleo revelou ser um desafio maior que o esperado pois a 

população que inicialmente aderiu foi-se desmotivando à medida que entendia 

que atletismo não era a sua modalidade de eleição ou motivos pessoais os 

faziam afastar dos treinos. Ao longo de todo o ano batalhamos com problemas 

de motivação para a modalidade, desistências que eram colmatadas por novas 

inscrições, o que resultou numa renovação quase que total dos jovens do 

núcleo. 

Não obstante, sustentei e trabalhei junto de outro tipo de população 

nesta comunidade, ainda em Ponta Delgada. Na Escola Roberto Ivens fui 

treinador de um grupo de jovens com paralisia cerebral, oriundos da 

associação local, com os quais produzi ao longo de todo o ano um trabalho na 

modalidade de boccia. A minha paixão já conhecida pelas populações 

especiais manteve a sua chama acesa ao conseguir manter-me no mundo do 
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desporto adaptado. Os jovens possuíam diferentes graus no que se refere à 

incidência da deficiência, criando assim uma população heterogénea e que 

implicou um trabalho diferenciado. Este foi mais um desafio paralelo ao estágio 

com ligação à comunidade e que requereu tempo e dedicação da minha parte 

mas que foi realizado com o maior dos gostos. 

 

4.2.5. DIREÇÃO DE TURMA - UMA DEDICAÇÃO CONSTANTE 

 

Um papel coordenativo que é significativamente valorizado na ESL e 

encarado como essencial para o o sucesso educativo da mesma é o de diretor 

de turma, agente que se perspetiva como vital para o alcance dos objetivos 

educativos da escola, preponderante no desenvolvimento e reformulação das 

linhas orientadoras da instituição e notadamente na responsabilidade em criar 

elos de ligação que só este está incumbido e possibilitado a fomentar. Segundo 

o Decreto-Lei nº115-A/98, de 4 de Maio, o diretor de turma é o professor eleito 

“para coordenar o desenvolvimento do plano de trabalho” (art.º 36) da turma. 

Este é um papel pedagógico para o qual os documentos orientadores e 

legislativos do presente 2º ciclo de estudos apontam como obrigação do 

estagiário, a sua integração e colaboração nos trabalhos deste docente. Assim, 

durante o ano letivo tive a oportunidade de acompanhar e participar ativamente 

em todo o processo de direção da turma da qual fui professor. 

É na ligação entre professor, escola, alunos e respetivos encarregados 

de educação que reside a função central do diretor de turma. Cabe também ao 

diretor de turma, à luz das leis em vigor, liderar e coordenar o conselho de 

turma e acompanhar e influenciar, na primeira pessoa, o processo dos alunos 

que tem a seu cargo diretivo. Esta foi uma função para a qual estabeleci uma 

opinião em constante evolução ao longo do ano letivo e que agora assenta em 

fundamentos comprovados pela experiência prática através uma participação 

ativa no papel. Parti para este EP ciente de que esta seria uma das dimensões 

pedagógicas pela qual iria passar, conhecendo o seu cerne e as suas 

responsabilidades, fatores que havia concebido que seriam bastante influentes 

no meio educativo onde é desempenhada a função. Encarava que o trabalho 

de um diretor de turma se regia essencialmente pela gestão e legislação que 
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envolvem os processos dos alunos. Porém, fui completamente elucidado para 

o largo raio de ação deste docente, repleto de responsabilidades, domínios e 

possibilidades num cenário de trabalho constante que se prolongou ao longo 

de todo o ano. Se considerava que o papel de diretor de turma era relevante, 

terminada esta experiência pedagógica, a valorização por mim concedida a 

esta função docente aumentou exponencialmente. Se na entrada para este EP 

e enquanto futuro docente encarava que os alunos constituíam o epicentro da 

minha ação pedagógica, esta foi uma convicção incrementada pelo trabalho 

desenvolvido na direção de turma. Virgínio Sá (1997, p. 253) referindo-se à 

opinião docente relativamente a este papel, afirma que é importante “realçar a 

enorme consensualidade em torno da ideia que apresenta os alunos como a 

razão primeira para a existência do diretor de turma”. 

Se para o professor de EF, no processo didático da sua disciplina é 

crucial o conhecimento dos alunos, das características que são importantes e 

influentes para a sua ação pedagógica, para o diretor de turma é imprescindível 

um conhecimento aprofundado dos mesmos a vários níveis (antecedentes 

educativos, origem e contexto socioeconómico, características individuais ou 

grupais relevantes dentro da turma, etc) para que possa acompanhar e agir 

assertivamente sobre o processo dos alunos. A ação do diretor de turma 

assume protagonismo quando solicitada para a resolução de problemas 

emergentes da turma, oriundos de professores, alunos, pais e outras figuras 

educativas, estando assim incumbido de “repor o (des) equilíbrio perdido” (Sá, 

1997, p. 254). É no quadro geral das relações entre os alunos e entre a família 

e a escola que se inscreveu principalmente o papel de direção de turma e a 

minha mais relevante aprendizagem na função. Como prontamente lidar e 

resolver problemas imediatos dos alunos, atentamente acompanhar os 

processos individuais de cada um através do registo diário dos fatores 

centralizantes da sua ação (faltas, comportamento, avaliações, etc) foram 

algumas das tarefas constantes na “hora de direção de turma”. Porém, a 

preocupação de um diretor de turma para com os seus alunos implicou 

regularmente um trabalho extra, em horários normalmente destinados a serem 

considerados de tempo livre do docente. Segundo Sá (1997, p. 221) é o diretor 

de turma que confere “uma imagem humanista da organização: a escola 

preocupa-se com o bem estar dos alunos porque dispõe de uma estrutura 
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particularmente centrada na resolução dos problemas”. Esta componente 

humanista foi igualmente observada na relação com os encarregados de 

educação, um panorama que constatou uma vital elucidação em termos de 

regras e conselhos nesta atuação do diretor de turma. Saber como abordar os 

problemas que requerem o contacto telefónico ou presencial com o 

encarregado de educação, como convocar a sua presença, como estruturar as 

informações a passar, como conduzir o discurso e as conversas mediante o 

assunto, o aluno e o encarregado de educação, foram ensinamentos capitais 

na minha assessoria. 

Não obstante e não menos importante, é a relação com os outros 

professores titulares, corporalizada essencialmente pelo conselho de turma, 

concretizado em reuniões pontuais que ocorreram no final de cada período 

tendo como principal ponto da ordem de trabalhos a avaliação dos alunos. 

Estes encontros pedagógicos aos quais pude marcar uma presença 

participativa ao longo do ano ampliaram os meus horizontes no que se refere à 

dedicação dos professores para com os seus alunos. Foi de uma extrema e 

agradável surpresa e gratificação observar e sentir a preocupação de 

professores relativamente aos seus alunos, mesmo com elevadas diferenças 

entre eles quanto aos anos de experiência. Considerava que poderia 

testemunhar alguma displicência ou desinteresse por parte de professores que 

se poderiam ter acomodado à segurança do seu estatuto, mas aquilo que tive a 

sorte de verificar foi uma devoção inolvidável de todos os docentes a todos os 

alunos, sendo o diretor de turma o alvo de todas as intervenções para que este 

tome conhecimento de informações vitais sobre o estado dos alunos. Este 

elogio não poderia deixar de se estender a mim, eu, enquanto aprendiz 

naquele meio fui acolhido pronta e humildemente por todos os docentes. Esta 

identificação do valor a mim atribuído por estes professores experientes teve o 

seu culminar na reunião de conselho de turma do 2º período. Este foi um 

momento de concentração pedagógica, que por sugestão do professor 

cooperante e aceitação da diretora da turma, em que fui o líder e condutor do 

conselho de turma. A meu cargo tive todas as responsabilidades de um diretor 

de turma na condução dessa reunião, abordando todos os pontos da ordem de 

trabalhos, escutando e registando as deliberações dos vários docentes, 

demarcando claramente o ritmo e direção do conselho. Admito que foi um dos 
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momentos do meu EP em que os nervos foram inevitáveis e me dominaram 

numa fase inicial, mas ao mesmo tempo foi um dos mais satisfatórios. 

Terminado o conselho de turma, alguns dos docentes mais experientes, 

tomaram a iniciativa de me abordarem com o intuito de me dirigir elogios 

quanto ao meu desempenho na reunião, e as palavras proferidas por estes não 

poderiam ser mais gratificantes. 

A professora Rita3 , diretora de turma, foi uma docente exemplar no 

desempenho da sua função mas sobretudo na abertura à minha aprendizagem 

e colaboração no cargo. Desde o primeiro momento até ao término de todo o 

processo educativo da turma fomentou uma relação de extrema 

profissionalidade e cooperação para comigo enquanto mero estudante-

estagiário, transmitindo os seus saberes acerca deste papel educativo, sendo 

então a responsável por toda a minha aprendizagem a este nível. Num 

contexto e num ano conturbados, a sua atuação e auxílio foram positivamente 

significativos para o meu desenvolvimento global e profissional. 

 

4.2.6. OUTRAS ATIVIDADES 

 

“A participação não é um ritual que se reserva para os «grandes 

momentos» ” (Barroso, 1995). Não poderia concordar mais com o autor desta 

afirmação, a participação na escola deve basear-se num envolvimento 

constante e não esporádico na estrutura da instituição, individual e 

coletivamente. Desenvolver uma cultura participativa é fomentar o trabalho em 

conjunto, é fazer parte de uma comunidade com a qual se interage de forma 

constante. Porém, existem momentos em que a participação na escola tem 

uma exposição maior, como se de eventos culminantes da escola se 

tratassem. Por este motivo, saliento, para além das atividades já esmiuçadas, 

outras das quais fiz parte, enquanto organizador, gestor ou simples 

participante. 

As jornadas da adolescência é um evento anual que já vai na sua 7ª 

edição, uma atividade organizada pela equipa de saúde escolar da ESL. Um 

período de 4 dias nos quais o centro das atenções foram a saúde e os projetos 

                                                             
3 Nome fictício 
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de vida, e o público-alvo foram os alunos, não só da ESL mas também de 

outras escolas. Na ESL foi dinamizada uma área que ofertou durante os 4 dias 

palestras e espaços destinados a diferentes vertentes dedicadas à saúde e à 

orientação vocacional. Para o enriquecimento do evento a equipa organizadora 

concretizou algumas parcerias importantes, entre as quais se salienta a 

presença da polícia, dos bombeiros, de uma equipa médica, a secretaria da 

educação regional e figuras públicas de referência para os alunos. As palestras 

subordinadas ao tema “projetos de vida” trouxeram a um auditório 

completamente cheio de alunos nomes como Pedro Pauleta, Ricardo Moura e 

Professor Doutro Eduardo Sá. A minha participação remete para a parceria, 

que já vendo sendo habitual no evento, da equipa de saúde escolar com o 

DEFD que dinamiza um espaço e atividades que visam o estímulo de um estilo 

de vida saudável. Este ano a responsabilidade do departamento sobre o evento 

ficou a cargo dos estudantes-estagiários. Aqui salientou-se mais uma vez a 

importância do trabalho em equipa, a gestão de tarefas e dinamização do 

projeto em conjunto. As reuniões iniciais com a comissão organizadora foram 

essenciais para definir o rumo do empreendimento que iríamos ter que 

desenvolver, tendo em conta o tempo, o espaço, o objetivo e a população-alvo. 

Numa fusão entre o lúdico e o desportivo concebemos um programa, no que 

era da competência do DEFD, que se cingiu em atividades como o tiro com 

arco, um circuito de jogos, golf, uma masterclass de zumba, entre outras 

pequenas mas aliciantes ações. O apelo ao estilo de vida saudável esteve 

inevitavelmente presente e, para nossa satisfação, a adesão foi considerável 

ao longo de todo o evento, atentando à presença de dezenas de alunos em 

constante atividade junto das nossas estruturas. A nossa missão no decorrer 

das jornadas era de assegurar a abertura das atividades a toda a comunidade 

mas também o cumprimento das regras de segurança e de civismo. A nossa 

participação e todo o evento foi alvo de um sucesso significativo, onde os 

feedbacks recebidos foram todos positivos, o que me deixou, juntamente com 

os meus colegas sob um forte espírito de contentamento por ver o nosso 

investimento recompensado, alargado quando lemos um artigo nosso no jornal 

da região. 

Constante do plano anual de atividades esteve também uma iniciativa 

dos estudantes-estagiários, um concurso de fotografia com o nome “Flash 
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Desportivo”. Tal como se percebe pela sua denominação, este foi um concurso 

que visou fundir a arte da fotografia com o desporto, apelando à criação de 

uma perspetiva diferente sobre o desporto, algo que consideramos à partida 

que fosse aliciante para a comunidade escolar, para a qual abrimos o projeto e 

a qual teria de estar representada na fotografia. A verdade é que a adesão ao 

concurso foi bastante reduzida, um número de participações que não 

representou sequer um décimo da comunidade para a qual estava aberto o 

concurso. Apesar dos poucos trabalhos terem ido de encontro aos objetivos e 

verificar-se uma qualidade apreciável, a meu ver, a conclusão e a avaliação da 

atividade é invadida por apontamentos negativos a ter em conta para futuras 

iniciativas. De entre as críticas inevitáveis que teço ao projeto a divulgação 

sofre a maior pois considero que esta tenha estado na base da ineficácia 

significativa do concurso. Planeou-se a divulgação através da exposição de 

cartazes, partilha pela página eletrónica da escola e pela voz dos professores 

de EF. Como a extensão temporal do projeto foi desde o 1º período até ao 3º, 

com a divulgação a ser realizada no início, o entusiasmo e o feedback recebido 

foi imediato e positivo, contudo, esta aparente adesão verificou-se apenas 

nesta fase. Ao não ocorrer uma constante e persistente difusão do concurso 

junto dos alunos, estes foram deixando de lado o seu interesse até que na 

altura de fecho das participações verificamos que este já não existia. A 

confiança depositada no impacto inicial do projeto levou-nos a desligar 

temporariamente do mesmo, virando as atenções para as demais demandas 

do EP. Descurar a divulgação foi sinónimo de perda de participantes, e na reta 

final do projeto vimo-nos obrigados a alargar o prazo de entrega dos trabalhos 

para tentar colmatar essa ausência de adesão. Reunindo forças e espíritos 

criativos, não conseguimos encontrar uma estratégia clara que resolvesse esse 

problema. A coordenadora do DEFD, junto das suas turmas encontrou um 

sistema motivacional que nos últimos dias do concurso resultou numa adesão 

inesperada e a receção de uma quantidade respeitável de trabalhos. A 

professora, com já elevada experiência e conhecimento dos alunos, integrou 

este projeto na avaliação dos conhecimentos dos seus alunos. Para que os 

trabalhos fossem aceites para concurso, este exigia da parte dos alunos 

conhecimentos declarativos e práticos à volta do tema desporto e os 

representassem da melhor forma possível, com eles próprios, em fotografia e 
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numa legenda na mesma acerca da modalidade ou mensagem representada 

na imagem. Assim, a ligação entre o concurso, a participação no mesmo e a 

avaliação dos conhecimentos revelou ser uma estratégia que encaixou na 

perfeição e que levo como importante elação para futuras organizações do 

género. Esta foi uma atividade que deteve um formato no qual deposito uma 

confiança de sucesso, e caso tenha oportunidade, irei voltar a implementar este 

projeto em contexto escolar. 

 

4.2.7. O RECONHECIMENTO NA ESCOLA 

 

Aqui pretendo reportar-me a um intervalo de tempo que vai desde o dia 

em que pisei a ESL pela primeira vez e que se prolongou por todo o ano. Este 

foi um espaço repleto de emoções, de instituição de rotinas de trabalho, de 

descobertas, de convivências, entre muitos outros constructos sobre os quais 

me poderia alongar e refletir ao longo deste texto. Contudo, vou-me restringir a 

um ponto que foi central neste meu EP, a dicotomia entre o “não existir e o 

existir” com o rótulo de estagiário. 

À partida para este culminar de uma formação, o EP, estava 

inevitavelmente na posse de imensos receios e expectativas relativamente à 

minha integração numa escola, ao meu trabalho e contribuição para essa 

comunidade educativa e o peso da minha existência na mesma. No dia da 

minha apresentação à escola tive a oportunidade e obrigação de contactar com 

algum pessoal não docente, nomeadamente auxiliares de ação educativa nos 

corredores da escola, funcionários do próprio complexo desportivo e também 

da secretaria da escola. De um modo geral, criei de imediato uma ótima 

primeira impressão das pessoas com as quais iria partilhar esta nova e tão 

importante fase, mas que ao mesmo tempo foram as primeiras pessoas a 

verbalizar a expressão “o estagiário” relegando-me de imediato para a 

subcategoria educativa das pessoas que ainda não são professores, apesar de 

serem tratados como tal. Ter consciência do facto de ser estagiário revelou ser 

bastante diferente da realidade de ser chamado de estagiário.  

Aqui começa a minha reflexão acerca do que eu esperava e o que se 

começava a revelar ser a identidade profissional e a minha posição dentro dela 
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nesta fase inicial. Imediatamente antes das aulas terem início, deu-se uma 

reunião geral de professores para dar as boas-vindas aos novos professores e 

o retorno dos “repetentes” na qual houve um momento prévio onde os 

professores se foram juntando antes de entrar no anfiteatro da escola no qual 

demonstraram os afetos ali enraizados e as relações profissionais já 

desenvolvidas. Este momento, para mim que me encontrava ali com os meus 

colegas enquanto estudantes e novidades naquele meio educativo, foi de forte 

apreensão e timidez. A minha idade e aspeto comparativamente aos restantes 

professores faziam sobressair as diferenças e era notório o caminho que ainda 

havia a percorrer para formar uma identidade semelhante aquela que aqueles 

profissionais experientes possuíam de forma tão transparente. Eu enquanto 

estudante-estagiário de imediato pintei um cenário de impossibilidade em 

termos de integração naquela identidade profissional, mas nesse preciso 

momento fomos abordados por uma professora já com alguma idade que sem 

nos conhecer de lado algum nos retirou um pouco da pressão que estávamos a 

sentir, acolhendo-nos numa escola que era sua há muitos anos. Este pequeno 

exemplo foi o primeiro passo para uma mudança de cenário, que teve um 

maior avanço no momento em que fomos formalmente apresentados no 

anfiteatro perante todo o pessoal docente. Contudo, o rótulo “os estagiários” foi 

aqui reforçado e foi o início de uma fase em que até esse título se degenerou e 

deu lugar a um outro.  

As primeiras semanas após o apito inicial das aulas foram aquelas em 

que todos os professores nos abordavam a desejar boa sorte para o imenso 

trabalho que nos esperava no estágio mas por outro lado denominavam-nos de 

“escravos”. Apelando à minha maturidade e consciência, sabia desde sempre 

que este termo era frequentemente usado para designar alguém que esteja na 

mesma condição que eu mas que, depois de o ouvir tantas vezes, comecei a 

encarar que a minha subcategoria educativa de estagiário poderia não passar 

disso e a minha integração na escola tivesse de facto fora de questão ou sob 

um caminho de extrema dificuldade. As reuniões, os convívios e qualquer 

evento durante os primeiros meses foram passadas a ouvir a constante piada 

do “escravo”, piada essa que já não conseguia encarar como tal pois o efeito 

perde-se depois de a ouvir tantas vezes.  
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Porém, subitamente os olhares sobre mim e sobre os meus colegas 

começaram a mudar, à medida que a comunidade profissional desta escola 

começou a notar o nosso esforço, a nossa capacidade de trabalho, a nossa 

presença na sala dos professores. O facto de nos termos apoderado de uma 

mesa na sala dos professores na qual estivemos sempre a trabalhar e nos 

intervalos a conviver, começou a tornar aquele pequeno espaço em algo 

nosso, em algo que é visto como a “mesa dos estagiários”. Aqui, considero que 

tenha sido o primeiro passo para que a subcategoria de estagiário tomasse 

outra importância na escola. Foi nesta fase que comecei a ser abordado por 

professores para conversas de circunstância, quebrando aquela distância de 

professor e estagiário. A condição de estagiário não poderia desaparecer 

obviamente mas começou a ser olhada de outra forma e comecei a ser visto 

como membro da escola, elemento que apesar de “não assinar” como 

vulgarmente nos tratamos, os outros professores começaram a encarar-nos 

como um deles. Ouvir de professores experientes que nós somos um exemplo 

de trabalho e dedicação e que têm esperança de um futuro profissional para 

nós, é de louvar, e comecei a sentir o que é fazer parte de uma identidade 

profissional. Integrar este mundo não é apenas ter em comum uma profissão, é 

sentir que fazemos parte de um grupo que se defende, que se apoia e que se 

valoriza. A inferioridade de estagiário desapareceu e deu lugar a uma equidade 

de relevância na escola. Esta é uma realidade da escola que não conhecia, 

para a qual tinha expectativas mas que revelou ser bastante diferente, bastante 

mais enriquecedor do que poderia imaginar. Esta vertente do ensino é algo que 

me motiva ainda mais para fazer parte desta identidade profissional. 
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4.2.8. MOMENTOS DE FORMAÇÃO – UM FENÓMENO CONTÍNUO E NECESSÁRIO 

 

“A formação contínua deve ser perspetivada como um meio de mudança 

pessoa e organizacional (ensino/educação) e não apenas como um meio de 

adaptação passiva.”  

Cunha, 2007, p. 97 

 

É consensual e conhecido o facto de que a formação inicial fornece 

fundamentos capitais para a profissão de uma forma rigorosa e organizada. A 

formação inicial capacita o professor de instrumentos conceptuais e técnicos 

que lhe permite enfrentar contextos escolares incertos, nos quais decide e 

reflete sobre os mesmos. A evolução pedagógica assente na experiência 

prática docente ao longo dos anos está na base dos conhecimentos que são 

transmitidos pela instituição formadora. Contudo, é a mesma prática que traz à 

tona problemas e lacunas que a formação inicial por si só não habilita o 

professor para a sua resolução. O currículo, os conhecimentos teórico-práticos 

que são adquiridos na formação inicial são inevitavelmente insuficientes para 

fazer face à infinidade de variáveis educativas conferida pela prática real em 

contexto escolar.  

Após um ano de prática pedagógica, mesmo que supervisionada, dou 

por mim a valorizar cada vez mais as vozes docentes e experientes que 

durante a minha formação sempre salientaram a importância de uma formação 

contínua, fundada num processo que dá seguimento à inicial. A formação 

contínua funciona como complemento ou como fator de atualização de 

conhecimentos relativamente à formação inicial. As competências e os 

conhecimentos que a formação inicial não consegue fornecer aos docentes 

devem ser por estes adquiridos ao longo dos seus anos de prática, recorrendo 

aos momentos de formação contínua. É este tipo de formação que 

regularmente se apresenta como solução para carências específicas que 

determinado contexto educativo evoca. Para que a formação contínua 

represente de forma ajustada e pertinente para o contexto e momento no qual 

o professor está inserido, esta deve estar assertiva e cientificamente orientada 

para as suas lacunas, o que por vezes pode não ocorrer. “As necessidades 
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concretas dos professores a quem é dirigida a formação nem sempre são tidas 

em conta nomeadamente, aquelas ligadas à sua prática profissional e à 

resolução dos problemas concretos com que se deparam no quotidiano” 

(Cunha, 2007, p. 101).  

Ao longo deste EP, procurei aproveitar todos os momentos de formação 

complementar aos quais tive oportunidade de aceder e discerni na prática 

igualmente outras necessidades ou dificuldades que passaram a fazer parte de 

um plano de formação a curto prazo. Uma formação de arbitragem no atletismo 

e uma formação em orientação foram as ações nas quais participei durante o 

decorrido ano letivo. Ambas foram dedicadas a matérias nas quais já detinha 

largas bases teórico-práticas, principalmente no atletismo, mas que, no 

entanto, contribuíram claramente para o meu desenvolvimento profissional, 

acrescentando novos e importantes conhecimentos ao meu repertório. 

Relativamente ao atletismo, a formação na vertente de arbitragem veio trazer 

um complemento às minhas noções adquiridas enquanto atleta e aluno, 

conferindo um aumento dos meus conhecimentos acerca do ajuizamento de 

algumas das disciplinas da modalidade. Por sua vez, a formação em orientação 

foi aquela que maior impacto evidenciou na minha prática. Esta ocorreu numa 

altura em que na minha prática pedagógica estava a lecionar a unidade 

didática de orientação, num contexto físico sobre o qual detinha reduzidos 

conhecimentos. Esta formação ao ser efetuada na ESL e posteriormente com 

uma competição no Parque Urbano de Ponta Delgada veio encaixar na 

perfeição no meu plano da unidade didática para a modalidade. Nesse nível de 

planeamento referente à modalidade de orientação, sem mesmo ainda ter 

conhecimento desta formação, havia planeado lecionar as aulas no espaço da 

escola onde esta decorreu e terminar a mesma num espaço fora da escola, 

exatamente o Parque Urbano de Ponta Delgada. Para lecionar de forma 

assertiva esta modalidade no contexto em causa, teria de investir tempo e 

esforço no reconhecimento dos diferentes espaços e perceber de que forma 

estes se poderiam adequar aos objetivos que pretendia alcançar com a 

matéria, e esta formação veio inequívoca e pertinentemente responder a essa 

necessidade. 

De um outro ponto de vista, a prática pedagógica suscitou em mim a 

perceção de que existem áreas em que necessito ou entendo como 
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recomendável adquirir ou aperfeiçoar as minhas competências. Numa escola 

onde existe uma forte tradição na lecionação de danças sociais, a ausência de 

conhecimentos teórico e práticos da minha parte fizeram com que esta não 

fizesse parte dos meus planos, chegando a ser dos poucos “docentes” a não 

abordar esta matéria alternativa. Para além de não possuir a formação nesta 

área específica da dança, esta é provavelmente a modalidade na qual possuo 

maior dificuldades motoras e cognitivas, sendo uma matéria da qual sempre 

fugi exatamente pela insegurança que esta provoca em mim. Todavia, esta tem 

de ser uma luta pessoal que tenho de travar e para a qual planeei a frequência 

a uma formação específica assim que me for possível. Para além desta 

ausência de competência, foram também sentidas algumas dificuldades em 

outras matérias, estas entre as que foram lecionadas. No topo da lista está a 

difícil tarefa de observar, encontrar e identificar os erros técnicos na 

modalidade de natação. Sendo uma modalidade na qual sempre tive 

dificuldades significativas na sua prática, tendo também uma reduzida 

experiência em termos de observação, seria vital para o meu desenvolvimento 

profissional frequentar uma formação complementar em natação. A mesma 

necessidade de formação surgiu ao perceber a variedade de material que a 

escola dispunha, as possibilidades letivas que continha nomeadamente no que 

se refere a matérias alternativas. Beisebol, Corfebol e Golfe são apenas alguns 

dos desportos que eram passíveis de serem praticados na ESL, e outros 

poderiam ser recriados pois havia condições para tal. Assim, torna-se 

pertinente averiguar a existência numa possível formação adicional que possa 

preencher estas lacunas no meu conhecimento e nas minhas competências.  

Na mesma linha de pensamento, as modalidades não nucleares, as 

questões do material na escola e também a possibilidade de facultar 

perspetivas e vivências alternativas nas aulas de EF aos alunos, eu, 

juntamente com os meus dois colegas de núcleo de estágio, levamos a cabo 

uma formação na ESL. Quando a ideia de organizar e dinamizar uma ação de 

formação surgiu, assumi de imediato que esse seria uma responsabilidade 

extremamente exigente para a qual considerava não estar minimamente 

preparado. Contudo, as inúmeras reuniões com os meus colegas em que o 

assunto foi abordado e aprofundado, e com um forte investimento no domínio 

dos conhecimentos que seriam transmitidos concederam-me a segurança que 



124 
 

precisava para avançar com o projeto. A proposta foi colocada em cima da 

mesa numa reunião de departamento e foi unânime e prontamente aceite por 

todos, um facto que agradavelmente nos surpreendeu. A ação de formação 

teve então como população-alvo os professores do DEFD da ESL, e foi 

subordinada ao tema dos materiais autoconstruídos na e para a aula de EF. Os 

objetivos passaram precisamente pela transmissão de conhecimentos teóricos 

e práticos para a construção de materiais para a aula de EF, incidindo sobre 

modalidades consideradas alternativas nos programas da disciplina. A meu ver, 

este é um tema bastante pertinente, tanto para mim que pude adquirir e 

aprofundar novos conhecimentos como para os restantes docentes, abrindo 

horizontes para possíveis realidades alternativas relativamente à disciplina de 

EF. Na carreira de um docente, este passa por inúmeras escolas, todas 

diferentes e todas com uma estrutura dissemelhante, principalmente quanto às 

suas infraestruturas e materiais didáticos. Entender e valorizar os materiais 

autoconstruídos é uma forma de combater as carências verificadas a este 

nível, num cenário que é conhecido e pelo qual eu passei nas diferentes 

escolas pelas quais passei. 

Com uma elevada e cuidada preparação, elaborou-se um programa que 

visou a transmissão geral do que trata a autoconstrução de materiais para e na 

aula de EF, na qual nos servimos das modalidades de Ringo, Badmínton e 

Softbol para afunilar as nossas intenções pedagógicas. Ao longo de dois dias, 

transmitimos as regras gerais de cada modalidade, a forma como se constroem 

os instrumentos necessários para a sua prática, culminando exatamente com o 

exercício de cada modalidade num convívio pedagógico e lúdico. Foi 

extremamente gratificante e surpreendente observar a alegria, a adesão e o 

empenho de todos os docentes, independentemente da idade na prática das 

diferentes modalidades.  
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5. CONCLUSÃO E A QUESTÃO: E AGORA? 

 

Chega ao fim um ano repleto de momentos inesquecíveis, únicos e 

incomparáveis. Chega ao fim um percurso de formação superior que culminou 

neste EP, uma experiência pedagógica que tanta influência exerceu sobre mim 

e sobre a minha conceção do que é ser professor. Hoje, sei que sou uma 

pessoa diferente, que adquiriu uma cultura de escola baseada na sua vivência 

real e integrada, e que encara ser hoje um professor capaz de enfrentar as 

responsabilidades e as vicissitudes da profissão. Tinha perfeita consciência das 

exigências e expectativas que seriam colocadas sobre mim no desempenho da 

docência ao longo deste EP, mas esqueceram-se de referir que esse mesmo 

papel poderia conceder tão grande prazer, tal sentimento de realização, tal 

gratidão por fomentar a aprendizagem e a felicidade nos alunos. 

Porém, é certo que o EP não foi de forma alguma um “mar de rosas”, os 

obstáculos foram muitos, a vontade de atirar a toalha ao chão foi uma realidade 

em determinado momento e as dificuldades pareceram por vezes impossíveis 

de ultrapassar. Caí num contexto escolar na condição de mero estudante-

estagiário, numa escola povoada pela experiência de anos de vida na docência 

e com uma “máquina” educativa montada há décadas com regras, noções e 

vivências próprias na qual tive a obrigação de me inserir. O choque com a 

realidade, o olhar e a atitude iniciais de alguns docentes demarcando a sua 

superioridade, ouvir a piada do “escravo” vezes sem conta numa fase em que o 

que mais queria era sentir-me parte da comunidade, foram algumas das 

barreiras que me vi forçado a transpor. Não só fui obrigado a ultrapassar estas 

dificuldades, como percebi que devia relativizá-las, pois todos esses fatores 

experimentados fazem parte do processo de integração na escola. Essa 

integração não foi de todo um processo fácil mas que quando terminado, 

quando me apercebi que estava a usufruir das suas vantagens, fui 

surpreendido pela sensação tão positiva que é proporcionada pela pertença, 

pela aquisição de uma identidade no seio daquela comunidade educativa. 

Essa mesma comunidade, em particular os docentes com os quais tive a 

sorte de conviver, ensinou-me tanto! Não consigo hoje imaginar como poderia 

ter adquirido as competências que considero agora deter, sem o contributo vital 

da partilha de conhecimentos de que fui alvo por parte dos professores 
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experientes da ESL. A nostalgia invade-me quando penso nas conversas de 

intervalo, nas dinâmicas do departamento, e em todos os momentos em que 

outros docentes gastaram o seu tempo para partilharem comigo um pouco da 

sua experiência educativa e até mesmo de vida.  

O EP foi como um livro escrito por todas as personagens que nele 

estiveram presentes, principalmente pelos alunos, primordiais condutores da 

história. Foram eles os protagonistas da minha aprendizagem e de toda a 

minha ação, foram eles os responsáveis pelos maiores e mais estimulantes 

desafios pedagógicos nos quais me vi submergido. Instruir, ajudar, liderar, 

repreender, elogiar, criticar, provocar, questionar, desenvolver, ensinar, enfim. 

São tantos os verbos que eu poderia usar para narrar a minha experiência 

didática com este grupo de jovens, mas considero impossível encontrar uma 

descrição que estivesse ao nível do valor que lhes concedo. A máxima que diz 

que a primeira turma não se esquece, embora seja prematuro afirmar com 

certezas absolutas, é de facto uma realidade. Porém, questiono-me se de 

alguma forma eu consegui ter o mesmo impacto neles, pela positiva 

obviamente. Será que consegui servir devidamente o meu propósito 

pedagógico? Eu quero acreditar que sim, que consegui chegar a eles, que todo 

o meu esforço resultou em aprendizagem. Procurei transmitir-lhes muitos mais 

do que conhecimentos, ensinar-lhes algo mais do que simples habilidades, 

ultrapassando os limites físicos e intelectuais da escola. Gosto de imaginar e 

acreditar que consegui contribuir de alguma forma para uma melhoria das suas 

capacidades para viver na e em sociedade. 

A tristeza alia-se à saudade para criarem um desejo inabalável de voltar. 

Apesar de todas as tarefas, responsabilidades, noites mal dormidas e 

sentimentos ambíguos, foi na escola, na interação com todos os seus 

elementos, que fui profissional e verdadeiramente feliz. “Realmente a minha 

profissão não é um emprego (…), a minha profissão é a minha vida” (Bento, 

2008, p.85). É este o sentimento que me envolve no final deste meu trajeto 

formativo que, embora encerre um capítulo da minha vida, não quero de forma 

alguma que encerre a minha caminhada pelo mundo da profissionalidade 

pedagógica. Se sonhava há anos com um lugar no universo do ensino, 

terminado o EP, esta é uma ambição significativamente superior. O desejo de 

influenciar positivamente jovens e crianças através da EF e de todos os seus 
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benefícios cimentou-se ainda mais como a minha prioridade de vida. Certo que 

foi com esse objetivo que trabalhei arduamente durante os últimos 2 anos, mas 

agora, tendo tido esta marcante experiência na escola estou ainda mais 

convicto de que é a profissão de docente que pretendo para a minha vida. Foi 

nos Açores que vivi este verdadeira jornada pedagógica, espero que por lá 

consiga dar-lhe a devida continuidade… 
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7. ANEXOS 

 

Anexo 1 – Opções de Organização Curricular da Disciplina de Educação 

Física na Escola Secundária das Laranjeiras – Ano letivo 2012/2013 
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Anexo 2 – Unidade Didática Voleibol – Modelo de Educação Desportiva 

 

Sessão 
 
 
 

Conteúdo MED 

1 
04/01 

2 
11/01 

3 
18/01 

4 
25/01 

5 
30/01 

6 
06/02 

1 
17/05 

2 
24/05 

3 
29/05 

4 
05/06 

Pré-Época  X X X X  X    

Competição      X X X   

Evento Culminante         X  

Filiação 
(árbitro, treinador, 

capitão,…) 
  X X X X X X X X 

 

 

 

 

Anexo 3 – Calendário do Evento Culminante 

 

Quadro Competitivo Basquetebol 

Jogos Equipas Resultado 

1 “Sem Nome” Tozé e Companhia Lda.   

2 “Sem Nome” Professores   

3 Tozé e Companhia Lda. Professores   

 

Quadro Competitivo Voleibol 

Jogos Equipas Resultado 

1 “Sem Nome” Tozé e Companhia Lda.   

2 Tozé e Companhia Lda. Professores   

3 “Sem Nome” Professores   

 

Classificação Final 

Equipas Pontos Classificação 

“Sem Nome”   

Tozé e Companhia Lda.   

Professores   
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Anexo 4 - Distribuição horária da semana “Professor a Tempo Inteiro” 

 

Professor Tempo Inteiro - Delfim Vieira 
 

 
2ªFeira 3ªFeira 4ªFeira 5ªFeira 6ªFeira 

 
8h30 8ºC 

 
12ºC 

 
11ºC 

 
9h15 8ºC 

 
12ºC 

 
11ºC 

 
10h15 8ºB 9ºC 

 
7ªA 12ºC 

 
11h00 8ºB 9ºC 

 
7ªA 12ºC 

 
12h00 7ªA 11ºC 9ºF 8ºB 9ºF 

 
12h45 

 
11ºC 9ºF 8ºC 

  
14h30 

  
ADE* 

   
15h15 

  
ADE* 9ºC 

  
16h05 

      
16h50 

     
Total 

 
2,5 2 2 2,5 2,5 

11,5 
Blocos 

  

      *Atividades Desportivas Escolares 
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Anexo 5 – Plano Anual de Observação 

 

 

PLANO DE OBSERVAÇÃO 

 Professor Observador Data Conteúdos 

1
º 

P
e
rí

o
d

o
 

Leandro Pereira Delfim/Raquel 24/10 Futebol 

Leandro Pereira Delfim/Raquel 07/11 Ginástica - Solo 

Leandro Pereira Delfim/Raquel 14/11 Outros - Danças Sociais 

Leandro Pereira Delfim/Raquel 10/12 Voleibol 

Delfim Vieira Leandro/Raquel 17/10 Ginástica - Aparelhos 

Delfim Vieira Leandro/Raquel 07/11 Futebol 

Delfim Vieira Leandro/Raquel 16/11 Ginástica – Acrobática 

Delfim Vieira Leandro/Raquel 07/12 Atletismo / Aptidão Física 

Raquel Furtado Leandro/Delfim 23/10 Ginástica 

Raquel Furtado Leandro/Delfim 06/11 Futebol 

Raquel Furtado Leandro/Delfim 22/11 Ginástica - Acrobática 

Raquel Furtado Leandro/Delfim 06/12 Atletismo 

Gabriela Porto Leandro/Delfim/Raquel 09/11 Danças Sociais 

Gabriela Porto Leandro/Delfim/Raquel 16/11 Danças Sociais 

Gabriela Porto Leandro/Delfim/Raquel 23/11 Danças Sociais 

Gabriela Porto Leandro/Delfim/Raquel 27/11 Danças Sociais 

2
º 

P
e
rí

o
d

o
 

Leandro Pereira Delfim/Raquel 16/01 Voleibol 

Leandro Pereira Delfim/Raquel 21/01 Natação 

Leandro Pereira Delfim/Raquel 06/03 Ginástica 

Leandro Pereira Delfim/Raquel 13/03 Futebol 

Delfim Vieira Leandro/Raquel 09/01 Atletismo 

Delfim Vieira Leandro/Raquel 25/01 Voleibol/Basquetebol/Outros 

Delfim Vieira Leandro/Raquel 27/02 Natação 

Delfim Vieira Leandro/Raquel 08/03 Ginástica - Aparelhos 

Raquel Furtado Leandro/Delfim 17/01 Voleibol 

Raquel Furtado Leandro/Delfim 31/01 Natação 

Raquel Furtado Leandro/Delfim 07/03 Ginástica - Aparelhos 

Raquel Furtado Leandro/Delfim 14/03 Futebol 

Cecília Ferreira Leandro/Delfim/Raquel 17/01 Futebol 

Cecília Ferreira Leandro/Delfim/Raquel 24/01 Futebol 

Cecília Ferreira Leandro/Delfim/Raquel 31/01 Judo 

António Nolasco Leandro/Delfim/Raquel 25/02 Basquetebol 

3
º 

P
e
rí

o
d

o
 

Leandro Pereira Delfim/Raquel 15/04 Atletismo 

Leandro Pereira Delfim/Raquel 29/04 Voleibol 

Leandro Pereira Delfim/Raquel 13/05 Natação 

Leandro Pereira Delfim/Raquel 27/05 Ginástica – Solo 

Delfim Vieira Leandro/Raquel 10/04 Futebol 

Delfim Vieira Leandro/Raquel 24/04 Ginástica – Acrobática 

Delfim Vieira Leandro/Raquel 15/05 Atletismo 

Delfim Vieira Leandro/Raquel 24/05 Voleibol/Basquetebol 

Raquel Furtado Leandro/Delfim 18/04 Ginástica - Acrobática 

Raquel Furtado Leandro/Delfim 30/04 Atletismo 

Raquel Furtado Leandro/Delfim 14/05 Atletismo 

Raquel Furtado Leandro/Delfim 23/05 Voleibol 

Derta Ponte Leandro/Delfim/Raquel 09/04 Voleibol 

Derta Ponte Leandro/Delfim/Raquel 23/04 Voleibol 

Derta Ponte Leandro/Delfim/Raquel 07/05 Voleibol 

Derta Ponte Leandro/Delfim/Raquel 21/05 Voleibol 
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Anexo 6 – Entrevista Semiestruturada 

 

Em função da informação obtida nos vários momentos de aplicação do 

questionário, eu gostaria de te colocar algumas perguntas tendo em vista um 

entendimento mais profundo de alguns pontos e assim tentar ajudar-te de alguma 

forma. 

1. Tendo em conta algumas das tuas respostas ao questionário, como 

consideras ser a tua posição perante a facilidade de alguns jovens em fazer amigos 

nos quais poderão vir a confiar, a quantidade de amigos que compõe o seu círculo, 

perante o facto de possuíres (apenas) um amigo próximo? Qual o teu 

enquadramento neste cenário? 

2. Num ponto mais específico relativo à amizade, nos 2 primeiros 

momentos de resposta ao questionário, concordaste com o facto de haver jovens 

com poucos amigos mas terminaste dizendo que essa seria uma realidade com a 

qual não te revês. O que ocorreu na tua vida que te fará ter alterado esta visão? 

3. Noutro assunto, as tuas respostas inclinaram-se muito para uma 

realidade em que os jovens fazem o que não devem e que a sua maioria tem 

consciência disso. De que forma tu te vês nesse cenário? 

4. No tema desporto as tuas respostas variaram entre a concordância entre 

a aptidão dos jovens para o desporto e a ausência da mesma, sendo que terminaste 

concordando com o facto de haver jovens que não reúnem as capacidades para 

uma prática desportiva com sucesso. Como te vês e te situas ao nível do desporto? 

Qual a razão por detrás dessa tua visão? E o que gostarias de ver diferente nesse 

aspeto da tua vida e na aula de Educação Física em particular? 

5. Uma boa parte das tuas respostas ao questionário, nos assuntos acima 

citados e em outros, demonstram uma ligeira conotação negativa na tua 

autoperceção. Contudo, deste a entender que te sentes bem e feliz com a pessoa 

que és. O que achas desta sensação paradoxal? 

6. Baseando-te no teu sentimento em relação a ti próprio, quais consideras 

ser as características que te fazem sobressair e diferenciar das outras pessoas? 
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Anexo 7 – Notícia no Jornal Correio dos Açores sobre o MegaSprinter 

 

 


