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Resumo 

  

Enquanto fase final da formação inicial de professor, o Estágio Profissional foi o 

culminar de todas as aprendizagens vividas neste ciclo de estudos. O presente 

relatório surge como documentação para esta fase. Inserido na unidade 

curricular mencionada, que faz parte do segundo ciclo de estudos em Ensino 

da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundários da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto. Este estrutura, de forma escrita, os 

acontecimentos ao longo do ano letivo. A concretização da prática do Estágio 

vivenciou-se num Colégio, pertencente ao concelho de Mafamude. Neste local, 

fui professor de Educação Física de quatro turmas do ensino secundário sobre 

as quais a minha prática profissional se incidiu. A estrutura deste documento é 

dividida por capítulos onde descrevo de uma forma sustentada na literatura e 

no diálogo desta com as experiências vividas neste contexto escolar. Desta 

forma, após uma introdução, o trabalho desenvolve-se em torno das áreas da 

minha atuação enquanto professor: o planeamento, a realização e a avaliação 

do processo ensino-aprendizagem. Desta forma, no segundo capítulo, é 

enquadrada a minha realidade pessoal com o contexto profissional. No terceiro 

é feita uma estruturação desta prática em contexto legal e no enquadramento 

do local de estágio. No capítulo que se segue, é sustentada a realização da 

prática, baseando a descrição da mesma numa relação entre os conceitos 

teóricos e a realidade vivida da minha parte enquanto Estudante Estagiário. 

Como parte integrante da formação profissional, é descrito em seguida o 

estudo de Investigação-Ação, centrado no aprimoramento de uma ferramenta 

de registo informático para esta tarefa. Esta provou-se uma ferramenta viável e 

com um potencial futuro de grande utilidade. Por fim, culmina o relatório com 

uma sumula daquilo que foi mais significativo para o meu desenvolvimento 

profissional e identidade profissional. Está presente também o balanço pessoal 

da minha formação como professor e aquilo que almejo ser enquanto futuro 

professor de Educação Física. 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; EDUCAÇÃO FÍSICA; 

PROFESSOR; DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL; OBSERVAÇÃO.  
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Abstract 

 

While the final phase of a physical education teacher preparation program, the 

practicum training was the culmination of all learning experiences lived in this 

course. This report comes as documentation for this phase. As part of the 

second cycle in Teaching Physical Education in Primary and Secondary School 

at the Faculty of Sport from Porto University, the following text, writes down the 

events occurred throughout the school year. The practical implementation of 

this formation phase was experienced in a College from Mafamude. In this 

place, I was a Physical Education teacher of four secondary school classes on 

which my practice was focused. The structure of this document is divided into 

chapters which describe what I experienced, based on a dialogue between the 

literature and the experiences within the school context. Thus, after an 

introduction, the work is developed in areas around my performance as a 

teacher: planning the practice, practicing and evaluation. Therefore, in the 

second chapter, I fit my personal reality with the professional context, while in 

the third, I describe the legal context of this practice in the legal context itself 

and on the framework of the practicum site. The chapter that follows is 

supported in the realization of practice, based on the description of the same 

relationship between theoretical concepts and the lived reality of me as a 

student-teacher. As part of the professional development a study in Action 

Research was conducted, based on the development of an informatics 

observation tool. It was found that this tool had a significant reliability and it can 

prove itself in the future of observation recording. Finally, the report ends with a 

summary of what was most significant for my professional development and 

professional identity. Adding up, the balance of my personal training as a 

teacher and what I aim to be as a future teacher of Physical Education 

concludes this essay. 

 

KEYWORDS: PRACTICUM TRAINING; PHYSICAL EDUCATION, 

PROFESSOR; PROFESSIONAL DEVELOPMENT; OBSERVATION. 
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1. Introdução 

 

Na senda de corresponder àquilo que prevê a avaliação da unidade 

curricular de Estágio Profissional (EP) I e II, do segundo ciclo de estudos 

conducente ao grau de Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP), surge a elaboração do presente documento, procurando relatar 

aquilo que foi toda a experiência pedagógica vivenciada neste ano de 

formação. 

Durante a redação deste texto, descreverei aquilo que foi o caminho 

percorrido durante está etapa final de formação inicial enquanto futuro docente. 

Não negando a importância do documento, sublinho que nas suas palavras, 

apesar de todos os meus esforços e boa vontade, a real vivência de todo o 

processo superará sobejamente todo o relato. Na verdade, apesar da extensa 

formação que me foi proporcionada nos ciclos de estudos da FADEUP, só no 

EP foi sentido o real peso de “calçar os sapatos” de um professor, de toda a 

responsabilidade e gratificação da profissão docente. 

Desta forma, a fim de responder a esta tarefa, o relato que se segue 

estrutura-se numa divisão por capítulos onde, passo-a-passo, será possível 

entender o percurso decorrido durante o ano letivo de 2012/2013.  

Assim sendo, o primeiro capítulo faz referência à pessoa que sou 

enquanto Estudante Estagiário (EE) e a tudo que se encontra por detrás disso. 

O percurso biográfico desenrolado até à atualidade não pode ser descurado 

considerando a perceção da minha atuação enquanto professor. Importa aqui 

entender a minha formação anterior e ao mesmo tempo todas as nuances 

pessoais que contribuíram para o estabelecimento de um caráter pessoal 

expresso, inevitavelmente, na forma de estar perante num contexto de escola. 

Ainda aqui, são referidas aquelas que eram as ânsias iniciais de um professor 

a ingressar pela primeira vez numa escola e perante alunos reais, percebendo 

a forma como estas se alteraram ou não mediante a sua experiência. 
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O segundo capítulo enquadra a prática deste EP quanto ao seu 

contexto. Num primeiro nível quanto ao contexto legal e institucional, mas 

seguidamente o descrito esmiuça todos os pormenores da Escola Cooperante 

(EC), o Colégio, do corpo profissional que a faz trabalhar e, por último, de todos 

os alunos que, enquanto EE, contactei neste ano de prática.  

De seguida, o terceiro capítulo, imerge-se naquilo que foi efetivamente a 

realização da prática neste âmbito. Aqui são discutidas as conceções do que é 

um verdadeiro professor de Educação Física (EF) e a sua missão e daqui, 

parte-se para uma menção à forma de planear e as suas especificidades. 

Quanto às áreas de desempenho do professor, são colocadas em destaque as 

áreas da conceção e planeamento, da realização e da avaliação. Inserida neste 

contexto, surge uma sumula da experiência pessoal na realização da atividade 

docente e de todo o seu envolvimento, relatos da prática e preocupações 

vivadas na realização da mesma. Mais ainda, descrevem-se as áreas que mais 

relevei no que toca ao desenvolvimento profissional, contributos fulcrais para o 

desenvolvimento do professor, desenvolvendo estes temas e inserindo neste 

capítulo o estudo levado a cabo neste contexto.  

Terminando com uma conclusão, o relatório encerra-se com um olhar 

geral sobre todo o ano vivenciado e todas a ilações que consegui conter em 

discurso escrito. Tão importante como a continuidade do processo de 

formação, a perceção do mesmo e a constatação que na realidade não se trata 

de um findar da aprendizagem, mas apenas um mero começo. 
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2. Caracterização Pessoal 

 

2.1. Apresentação pessoal 

 

Com 23 anos e natural de Gondomar, sempre me considerei como uma 

pessoa humilde e com uma curiosidade muito grande em perceber o porquê 

das coisas. Considero que sou bastante apaixonado por aquilo que faço e que 

existem uma grande variedade de coisas que me despertam o interesse, sendo 

que nem sempre é fácil distribuir igual atenção a todas elas. Penso ser uma 

pessoa bastante calma e que gere bem os conflitos e situações problemáticas 

e, desta forma, este pode ser um ponto a favor no que diz respeito à gestão 

das relações interpessoais que durante este ano travei. 

Olhando para o meu passado, o interesse pelo desporto e EF sempre 

esteve presente, porém, nunca foi de forma formal que este se manifestou na 

minha vida.  

Durante a minha adolescência, a EF colocou-se entre as minhas 

disciplinas favoritas e sempre pratiquei exercício físico, ainda que apenas por 

motivos de lazer. Apesar deste facto, foi apenas no ensino secundário, quando 

frequentava um Colégio privado que esta área me cativou enquanto profissão. 

Tudo aconteceu quando fiz a primeira visita à FADEUP, visita essa que 

motivou todas as minhas ações subsequentes, de modo a poder frequentar a 

referida instituição de ensino superior. Isto apenas se proporcionou devido à 

imagem do meu professor de EF naquele momento, que tendo realizado a sua 

formação nesta mesma instituição e vendo o meu gosto pessoal pelo desporto, 

me encorajou e guiou até lá. E assim foi, do curso geral de ciências e 

tecnologias, ingressei na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.  

Neste sentido, durante a minha formação superior, o gosto e a 

motivação para praticar e compreender o desporto foram aumentando 

progressivamente. Assim, além de concluir o primeiro ciclo de estudos no 

ensino superior, foi também neste período da minha vida que iniciei a prática 

de desporto federado, sendo atualmente praticante de Taekwondo há cerca de 
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dois anos. Esta recente ligação ao mundo do treino, ainda que apenas como 

atleta, mostrou-me toda uma nova perspetiva relativamente ao modo como os 

treinadores, enquanto líderes, se relacionam com pequenos grupos de 

trabalho. Esta visão permitiu-me transpor algumas estratégias de instrução e 

de relações interpessoais para a PES, sendo uma vivência muito importante na 

dimensão do estabelecimento de boas relações professor-aluno.  

A acrescentar a isto, foi na faculdade que descobri o associativismo e 

que abracei esta prática que muitas vezes nos encurta o tempo, mas ao 

mesmo tempo tão recompensadora. Assim, sou membro da Associação de 

Estudantes da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto desde 2010, 

grupo onde muito aprendi e onde muito cresci enquanto indivíduo. Durante este 

período de tempo, fui obrigado a lidar com uma imensidade de pessoas. 

Contactar com desconhecidos para resolver problemas; fazer a gestão de 

pessoas, tempo, materiais ou outro tipo de recursos; procurar a coesão de 

grupos com ideias divergentes; lidar com situações muito tensas e outras 

menos, entre outros aspetos. Enfim, sendo esta associação uma pequena 

empresa sem fins lucrativos, todos os aspetos de gestão e organização da 

mesma foram experiências que em muito moldaram as minhas vivências e a 

minha personalidade, principalmente quando assumi a responsabilidade de ser 

seu vice-presidente. Esta experiência, que ainda hoje se prolonga, permitiu que 

me tornasse desinibido no que toca a lidar com as mais diversas pessoas e, 

que de uma forma mais ou menos expedita, aprendesse a resolver problemas 

e situações complicadas ainda que sujeito a muitas pressões externas. 

Além disso, ingressei no grupo académico de ginástica da FADEUP, 

“Flyers Desportus”, onde formei um grupo de amigos unidos e sempre 

empenhados em elevar o nome da faculdade através das exibições de 

ginástica, únicas e cheias de emoção, que tanto gosto tenho em participar.  

O gosto pela formação de pessoas mais jovens surgiu, então, da figura 

significativa que foi o meu professor de EF, despertando em mim a ânsia de um 

dia ocupar um lugar semelhante, perante jovens na escola e de ter 

oportunidade de ter um papel de peso na formação dos mesmos. 
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Durante a minha formação inicial na FADEUP, aquando da licenciatura, 

o que considero como um grande marco, menos positivo, foi a transição para o 

plano de estudos de acordo com o processo de Bolonha, com o qual ainda 

contactei, pois no meu primeiro ano de ingresso, ainda fui aluno de unidades 

curriculares anuais. Considero que apesar de inevitável, esta alteração 

proporcionou aos estudantes menos tempo para consolidar os seus 

conhecimentos e para encontrarem o seu lugar, enquanto estudantes, com 

uma identidade vincada pela sua faculdade. Porém, foi o interesse que alguns 

professores mostraram pelos estudantes que ajudavam a formar, que mais me 

marcou durante esta formação. Sempre me disseram que no ensino superior a 

atenção que os professores dedicavam aos estudantes era diminuta. No 

entanto, foi nesta “casa” onde estudei que encontrei profissionais que se 

entusiasmaram durante as suas aulas, que se empolgaram com as dúvidas dos 

seus alunos e que, por vezes, se alongaram mais do que a duração da aula e 

do que a paciência de alguns alunos, para que aquela dúvida, que podia ser de 

todos, ou só daquele, fosse esclarecida e que quem procurava retirar um pouco 

mais de cada momento de aprendizagem fosse realmente recompensado. 

Esses foram os momentos, que acontecendo no dia a dia, deixaram um 

significado mais profundo na minha formação. 

Assim sendo, a minha escolha de formação no segundo ciclo de estudos 

foi inequívoca. Optei pela via que me possibilitaria tal oportunidade: o ensino. 

Assim, no atual ano, encontrei-me a desenvolver todas estas atividades 

em paralelo com o segundo ano do mestrado em ensino da EF nos ensinos 

básico e secundário. Escolha que se baseou no gosto profundo pelo mundo 

escolar, nas aprendizagens dos mais novos e na formação de pessoas integras 

através do desporto. 

Segundo Bento e Bento (2010), o desporto tem como efeito nas 

pessoas, a alteração dos seus instintos animas para uma edificação dos 

valores culturais do Homem. Este processo não é claro para todas as pessoas, 

mas parece-me que cada vez mais é necessário na construção da sociedade e 

das pessoas que a integram hoje em dia. Na minha perspetiva, a escola é o 

local privilegiado de crescimento das novas gerações e participar no processo 
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de construção das mesmas é um ato extremamente recompensador e 

gratificante, apesar de trabalhoso e exigente. O autor supracitado menciona 

também este ato como imensamente difícil, mas sugere que para legitimar o 

lugar da EF perante os outros grupos disciplinares presentes na escola, é 

fundamental assentar o nosso discurso na pluralidade de vivências que o 

desporto consegue inserir em si, e na pluralidade de valores essenciais ao 

bem-estar do Homem, e à sua convivência em sociedade que só o desporto e 

a educação, através dele, conseguem proporcionar aos jovens que se formam 

na Escola portuguesa. 

Deste modo, este ano, encarei dos maiores desafios com que já alguma 

vez me deparei. À primeira vista, pode parecer uma dificuldade imensa a 

conciliação de tudo isto e ainda assim conseguir manter um bom nível de 

trabalho em todas elas. Este é um facto que procurei ter sempre em conta no 

decorrer do ano letivo, mas se há alguma coisa que aprendi de todas estas 

experiências na minha vida, foi que para tudo é possível uma solução. Tive de 

fazer algumas escolhas, gerir muito bem o tempo que dispunha e estabelecer 

prioridades, que muitas vezes desapontaram alguém que não gostaria de 

desapontar, mas foi este o ponto que considerei fulcral para conseguir o 

sucesso na tarefa a que realmente me propus. Deste modo, para este ano 

letivo, a minha prioridade máxima, foi sem dúvida alguma o estágio profissional 

e a conclusão do meu segundo ciclo de estudos, tendo que para isso flexibilizar 

o meu tempo e todas as minhas ocupações em torno da realização do mesmo. 

Realizando uma breve autoscopia, vejo em mim boas potencialidades 

para ser professor de EF, especialmente na parte das relações humanas e na 

gestão da aula e alunos, bem como no trabalho em equipa, fator tão importante 

nos dias que hoje correm, e no seio de uma comunidade docente em concreto. 

Posso sugerir que estas capacidades provêm das experiências que tive em 

situações idênticas durante as atividades pessoais e que já as pratiquei e 

mobilizei na prática. Porém, sei que a nível de conhecimento e experiência 

sobre as melhores estratégias de ensino, muito ainda necessito melhorar, 

sendo essa a principal lacuna que me propus a colmatar ao longo do estágio 

profissional. 
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2.2.  Expetativas em relação ao Curso de Formação 

 

Durante este curso de formação de professores em que ingressei, 

contava que nesta instituição, me fosse permitido vivenciar um conjunto de 

experiências onde o saber ensinar teria o foco principal. Sem dúvida, obtive 

mais do que espectava. Durante um ano onde senti uma enorme carga horária 

abater-se sobre mim, posso afirmar que esta quantidade avultada de trabalho 

trouxe consigo uma grande quantidade e diversidade de conhecimentos e 

experiências valiosos para o meu futuro enquanto profissional. No entanto, 

houve momentos onde me senti inundado de tarefas e informação que, muitas 

vezes me fizeram perder o sentido real da aprendizagem enquanto professor. 

Aqui pareceu-me importante que o tempo de formação fosse superior para que 

tantas matérias pudessem ser verdadeiramente assimiladas. 

No corrente ano, parti com um grande entusiasmo e ao mesmo tempo 

com um enorme nervosismo. Havia chegado o momento para contactar com o 

contexto real de ensino. De acordo com Lamote e Engels (2010), este é um 

momento de alterações significativas na identidade profissional de um EE, 

mencionando que a pertença a um novo grupo profissional e as experiências 

daí provenientes são fatores que marcam profundamente a construção 

profissional de um novo professor. No meu caso, apesar de me deixar inseguro 

quanto às minhas capacidades para lecionar, empolgou-me imensamente o 

facto de finalmente estar a chegar aqueles que realmente queria, aos alunos na 

escola, ao lugar de professor de uma turma e de formador de pessoas; ao seio 

de uma comunidade profissional que me iria acolher e ajudar a formar 

enquanto professor. 

A confrontação com a realidade levou-me precisamente ao que 

esperava encontrar, um ano de imenso trabalho, ainda superior ao que havia 

passado, mas onde o contacto com a realidade e a prática profissional tiveram 

um lugar preponderante para que o mesmo entusiasmo surgisse a cada dia. 
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Encontrei desafios a cada dia que enfrentei, procurando que estes não se 

revelassem problemas, mas sim formas de aprendizagem e soluções para o 

futuro. Na lida com estas problemáticas, confesso que o medo de errar esteve 

presente. No entanto, foi com o pensamento de que no falha também existe 

aprendizagem e que sem experimentar uma hipótese não se consegue chegar 

a conclusão alguma sobre ela, que pautei a minha atuação durante esta 

prática. Assim, procurei que a realidade que encontrava a cada desafio me 

enriquecesse e me transformasse de forma positiva, ganhando a experiência 

necessária e útil para a profissão. Aos poucos os medos e anseios tornaram-se 

em confiança e numa procura por mais conhecimentos empíricos e vivências 

com conteúdo e informação sobre o que representa a profissão de docente e 

mais concretamente o ensino da EF nas escolas. 
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3. Enquadramento da Prática Profissional  

 

A unidade curricular de Estágio Profissional está enquadrada no plano 

de estudos do 2.º ciclo em Ensino da EF nos Ensinos Básico e Secundário, 

conducente ao grau de Mestre nesta área pela FADEUP. 

 Neste ciclo de estudos, a PES é parte constituinte da avaliação na 

unidade curricular de EP, pesando 50% da nota final. Esta concretiza-se 

através do ano letivo de estágio profissional realizado na EC que agora finda, 

sendo, sem dúvida alguma o momento de maiores aprendizagens práticas e 

onde se verifica toda a mobilização dos conhecimentos académicos que foram 

sendo adquiridos durante a formação inicial a que tive acesso. Por outro lado, 

como segunda forma de avaliação, a realização do relatório de estágio 

estampado neste documento, também é de cariz obrigatório para obter a 

classificação final da disciplina completando os restantes 50%. 

Esta fase do meu percurso académico foi prevista tanto 

institucionalmente, no plano de estudos deste curso de formação, como 

legalmente em diário da república. Desta forma, são os Decretos-lei nº 74/2006 

– 24 de março e nº 43/2007 – 22 de fevereiro que regulam a existência da 

prática de ensino supervisionada na formação de professores e a 

obrigatoriedade da realização do relatório de estágio para que a habilitação 

para a docência seja reconhecida em território nacional. Em termos legais, 

estes documentos regulam e uniformizam a nível nacional a atribuição deste 

grau aos candidatos da área da docência e, como tal, a FADEUP tem por base 

as mesmas na estruturação do mestrado que frequentei. 

 Através destes decretos, os órgãos legais nacionais estruturam a prática 

de ensino supervisionada exigindo-a para que o ensino em Portugal tome por 

base um corpo de docentes com a formação adequada e para que a mesma 

possa dar frutos no futuro. Por outro lado, mais concretamente na nossa área, 

a formação profissional de docentes parece-me fundamental para que a 

legitimação da nossa profissão possa ser levada a cabo por cada um e que 

desta forma o lugar que a EF ocupa na formação íntegra das pessoas possa 
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ter o devido respeito e consideração num futuro próximo. Quanto aos 

documentos orientadores do estágio pedagógico existentes na FADEUP, estes 

concretizam-se com as normas e com o regulamento do estágio. Estes dão 

indicações gerais sobre a forma de como é regulada esta disciplina e o seu 

modo de funcionamento. 

 Tendo em conta estes documentos, importa então referir que a 

realização desta prática supervisionada é realizada em sede de núcleos de 

estágio. Estes, são agrupamentos de três a quatro estudantes estagiários, um 

Professor Cooperante (PC), da escola, e um Professor Orientador, da 

faculdade. Sendo o PC aquele que, no local de estágio, faz um 

acompanhamento diário da prática e o professor orientador, um professor da 

FADEUP que guia e orienta este processo, supervisionando também o trabalho 

que é realizado na EC. 

 Quanto à minha situação em concreto, importa referir que a minha 

preferência foi correspondida por completo no momento de divulgação da 

colocação. Ao ser alocado no Colégio, senti-me imediatamente agradado por 

ter a oportunidade de estar incluído numa instituição com um contexto 

desportivo tão diverso como este em questão. 

 Esta escola, situada no concelho de Vila Nova de Gaia e na freguesia de 

Mafamude, tem uma localização muito rica em ligações a transportes públicos, 

desde comboio, metro ou autocarro; meios utilizados pela grande maioria dos 

alunos para chegar ao local de estudo.  

Para além do ensino regular até ao 9º ano de escolaridade, são 

oferecidas aos alunos várias opções no ensino secundário. Aqui, diversos 

cursos com plano de estudos próprio são oferta deste local de ensino, pelo 

que, permite que seja feito o contacto com grupos de alunos com os mais 

diversos tipos de interesse e desta forma, aumentar a diversidade de pessoas 

com as quais contactamos durante a prática profissional. 

Mais ainda, o Colégio é um local rico em experiências desportivas. Esta 

traduz-se de várias formas: quer na existência de um curso com plano de 

estudos próprio na área do desporto (APD), como nas atividades relacionadas 
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com o desporto escolar. Além disto, este possui ainda um protocolo com um 

clube da zona, de modo a proporcionar mais condições e material desportivo 

para a lecionação de aulas no âmbito do curso mencionado.  

Ainda no quadro de um contexto funcional, é importante referir que, para 

a realização das aulas de EF, a instituição dispõe de dois pavilhões desportivos 

com uma arrecadação de material cada um, bem como um campo sintético de 

futebol no exterior, uma pista de atletismo, uma caixa de areia para saltos, uma 

zona de lançamentos, diversos campos de basquetebol em alcatrão, um campo 

de futsal, uma piscina interior e, por fim, uma sala de ginástica mais pequena 

com espelhos em redor.  

Nesta instituição existe um grupo de docentes que recebeu, tanto a mim 

como aos meus colegas estagiários, de braços abertos enquanto seus 

membros. Além deste facto é de importância mencionar que foi no seio do 

grupo de EF que encontrei o maior acolhimento e onde a ajuda e conselhos 

nunca me foram negados. Aqui, com um grande número de professores, 

contactei com várias formas de lidar com a EF na escola e pela minha 

presença assídua na escola, fui observando tanto formalmente como 

informalmente, os métodos de ensino diferenciados; fui questionando sobre 

modos de atuar e fui procurando ajuda nos mais velhos. 

 Dentro deste grupo, é inevitável que seja mencionado como promotor 

central da minha atividade na escola, o PC. Este foi o veículo fundamental para 

a minha integração e para a das minhas colegas no ambiente escolar e foi a 

pessoa individual que mais marcou em termos institucionais e pessoais a 

minha passagem profissionalizante pelo Colégio. No papel de professor mais 

experiente, o contributo para o nosso desenvolvimento pessoal foi muito 

marcante (Lamote & Engels, 2010). Sempre envolvido nas nossas 

aprendizagens enquanto professores principiantes, sendo crítico quanto à 

nossa atuação, sabendo bem colocar questões e problemas para que estas 

nos fizessem pensar e tentar procurar explicações ou soluções para os 

problemas da prática. Todavia, o que de mais marcante encontrei nele, foi a 

sua personalidade e sua forma de estar, sempre procurando deixar-nos à 

vontade no local de “trabalho”, foi esta dimensão pessoal de alguém que 
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realmente demonstra interesse pelos que acompanha, que maior marca deixa 

no meu percurso. De facto, é esta relação pessoal mencionada por Dunne e 

Dunne (1993), desenvolvida profundamente no contexto do EP, que foi 

verdadeiramente marcante, deixando uma profunda influência na minha 

conceção de professor e de profissional da EF. 

Por último, mas não de menor importância, tenho que referir como 

percursores fundamentais das minhas aprendizagens os 97 alunos que por 

mim passaram neste ano letivo. Distribuídos por quatro turmas, todas elas com 

as caraterísticas mais heterogéneas que imaginava à partida, foram eles que 

me colocaram a pensar, me deixaram nervoso, pensativo, preocupado ou com 

dúvidas sobre as minhas capacidades; mas, muito mais do que isso, foram eles 

que me impulsionaram para trabalhar mais, conhecer mais e tentar, junto deles, 

aprender mais. Isto, inevitavelmente trouxe-me felicidades com pequenos 

gestos ou comportamentos que demonstraram e mesmo pequenas frases 

como, “professor já acabou a aula?” que sem dúvida alguma ficam gravadas no 

pensamento para a posteridade. Destas quatro turmas, apenas acompanhei 

duas ao longo de todo o ano letivo (11.ºAQB1 e 11.ºCM1), as outras, foram 

rotativas em parceria com as minhas colegas de núcleo (12.ºCGE1 e 11.ºET1), 

mas nem por isso deixaram de causar uma marcante impressão positiva à sua 

maneira.  

De modo a não tornar esta caraterização demasiado extensiva, optei por 

realizar neste documento uma breve descrição das turmas que acompanhei 

durante todo o ano letivo. Assim, começo por dizer que para melhor entender a 

constituição das mesmas, realizei uma análise da constituição das turmas, bem 

como um pequeno questionário nas aulas iniciais de modo a perceber melhor 

os alunos com quem iria lidar.  

A turma 11.ºCM1 era constituída por uma total de 25 alunos sendo que 

18 eram do sexo feminino e 7 do sexo feminino. Já a turma 11.ºAQB1 

agrupava 28 alunos, sendo 22 do sexo feminino e 6 do sexo masculino. Nas 

duas turmas a percentagem de repetentes era diminuta, sendo apenas 4 

elementos no total que já alguma vez haviam sido retidos. Realizei, também, 

uma pequena análise do contexto familiar dos alunos, percebendo que alguns 
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tinham situações um pouco complexas de pais separados ou desempregados; 

fatores que influenciam diretamente os comportamentos dos alunos e que se 

revelam preocupações diárias dos mesmos. Entre outros fatores, como o 

tempo de deslocação para a escola e problemas de saúde, importantes de 

serem conhecidos para a disciplina de EF, realizei, por último, uma análise das 

atividades extracurriculares dos alunos, bem como um levantamento das 

atividades desportivas realizadas pelos mesmos, e as suas modalidades 

desportivas favoritas. 

 Assim, na primeira turma constatei que a grande maioria estava 

envolvida em atividades extra curriculares fora da escola, apesar da sua prática 

de atividade física e desportiva fora da escola ser diminuta, indicando uma falta 

de envolvimento desportivo da sua parte, bem como da sua falta de aptidão 

física por força da escassa prática de atividades que envolvessem exigências a 

nível de capacidades condicionais e coordenativas. 

 Em oposição, no segundo caso, foi verificado que a maioria estava 

envolvida em atividades extracurriculares fora da escola, mas neste caso, estas 

atividades eram ligadas à prática desportiva ou a exercício físico regular, sendo 

que 23 alunos declararam estar envolvidos nestas atividades. Nesta turma, os 

alunos revelaram uma preocupação com as suas capacidades físicas e com as 

suas experiências desportivas, traduzindo-se diretamente num desempenho 

físico muito superior em contexto de aula, comparativamente com a turma 

anterior. 

 Além destes alunos mencionados, tenho que referir que foi no seio do 

desporto escolar que encontrei mais 23 alunos que acompanhei duas vezes a 

cada semana e algumas vezes três vezes, se tomar em conta os dias de 

competição, onde encontrei uma ligação muito próxima e enriquecedora com 

cada um deles. Estes alunos, também do ensino secundário pertenciam ao 

escalão de competição de juniores e competindo perante outros atletas do 

mesmo escalão. Os treinos regulares aconteciam duas vezes semanalmente, 

porém algumas competições aconteciam ao fim de semana. Todos estes 

acontecimentos exigiam o acompanhamento permanente de um professor mais 
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experiente da EC e a minha intervenção mais direta perante os alunos, sendo 

eu o responsável ministração dos treinos e gestão mais direta da equipa.  
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4. Realização da Prática Profissional 

 

4.1. Primeiros Contactos 

 

No que diz respeito ao Mestrado em Ensino de EF no Ensino Básico e 

Secundário, o “início do fim” protagonizou-se neste ano letivo de 2012/2013, o 

ano de estágio profissional. Antes de aqui chegar, nunca temi a passagem à 

prática, algo que sempre ansiei desde o começar da minha formação superior. 

Porém, foi nos dias antes do arrancar, que comecei a sentir a ânsia provocada 

pelas expectativas que tinha perante esta fase. A primeira chegada à escola foi 

sem dúvida o dia em que finalmente me apercebi, que o que tinha perante os 

olhos era o meu local de “trabalho” durante o ano que se avizinhava e que, por 

fim, o exercer da função de docente se encontrava ao meu alcance.  

O primeiro passo dado no Colégio de Gaia logo deu a transparecer um 

ambiente diferente de uma escola habitual, acolhedor e com muita proximidade 

entre as pessoas. Imediatamente me deram a entender que era nas relações 

pessoais que se baseava o funcionamento da escola e que por isto mesmo a 

minha passagem por esta instituição ia ser muito marcada pelo modo do seu 

de trabalhar. Esta forma de operar aproxima-se da visão humanista da 

aprendizagem e da identidade profissional dos professores mencionada por 

Korthagen (2004), sendo expressa na forma como a comunidade escolar se 

preocupa em receber os estudantes estagiários como seus membros 

integrantes. O lado humano das pessoas que povoavam aquele local 

evidenciou-se mais claramente na pessoa que nos acolheu mais diretamente: o 

PC. O acompanhamento diário, as reuniões formais e informais que se 

realizaram no principiar desta aventura, foram fatores que tornaram a primeira 

etapa da jornada num processo gradual de um conforto progressivo que só 

este contexto único foi capaz de proporcionar. De facto, a supervisão 

pedagógica foi, como menciona Costa (2012), o caminho para que, enquanto 

EE, me conseguisse integrar em todas as tarefas de âmbito escolar. 
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No entanto, foi só com a passagem à prática que o real peso da futura 

profissão se começava a assumir. As primeiras aulas foram dadas com uma 

enorme expectativa: o conhecer dos alunos e suas caraterísticas; o saber como 

me comportar diante de uma turma e assumir, perante uma comunidade 

escolar em funcionamento, o meu lugar como professor, que só agora 

começava a dar os primeiros passos. Durante estes momentos, o papel do PC 

enquanto guia deste processo foi fundamental para que conseguisse preparar 

esses períodos e enfrentá-los com a segurança necessária. As suas 

indicações, as tarefas que propôs antes da realização das nossas primeiras 

aulas, levaram a que preparasse em consciência o arranque do ano letivo, e 

que tentasse prever todas as situações possíveis de acontecer na aula, 

antecipando qualquer uma delas.  

Antes que o período letivo se iniciasse tive ainda oportunidade de 

conhecer o grupo de EF da escola. No seio deste, fui muito bem recebido e 

prontamente todos os seus membros se disponibilizaram para qualquer auxílio 

que pudessem prestar. Nesta sede, foram discutidas algumas normas para o 

início das aulas e todos os professores presentes deram o seu contributo no 

estabelecimento das mesmas. 

Após estarem garantidas todas estas preparações chegou, por fim, o 

momento de conhecer pela primeira vez os alunos com que iria contactar 

durante o ano. Estes momentos tiveram em mim um grande impacto. Estava 

perante alunos reais, num contexto real e responsável por aquela aula a título 

individual, algo que era a primeira vez que acontecia na minha vida. Conhecer 

estes jovens e os seus nomes era o meu primeiro objetivo. Saber quem eram, 

que gostos tinham, como se comportavam e como reagiam à minha forma de 

estar na aula e de lhes apresentar tarefas, foram grandes inquietações deste 

período da minha aprendizagem.  

No entanto, estes objetivos não tardaram a ser cumpridos. A ansiedade 

inicial e a preocupação constante com a minha prestação enquanto professor 

estagiário foram gradualmente deixando de ser uma grande problemática, 

passando naturalmente para outras questões mais diretamente ligadas às 

aprendizagens efetivas dos alunos. Assim, à medida que me ambientava 
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melhor às turmas e ao momento de aula, pude sentir-me mais confortável 

neste papel e tentar centrar as minhas preocupações com um momento de 

realização da prática mais direcionada para a qualidade do ensino. Na verdade, 

Randall (1992) carateriza esta fase de ganhar confiança e estabelecer o 

controlo da turma como a fase inicial dos professores inexperientes, sendo 

preponderante para um bom clima de aprendizagem dos alunos. 

 

4.2. Conceção e planeamento do ensino 

Na atualidade, a área da educação parece ser, indubitavelmente, uma 

das áreas mais polémicas e mais voláteis no nosso país. Deste modo, uma 

reflexão sobre o que é ser professor no panorama atual e sobre o que é o 

ensino da EF nas escolas é de extrema pertinência para alguém que pretende 

ingressar na profissão. 

 Do ponto de vista histórico, o olhar sobre ser professor, sempre foi 

efetuado sobre diversos pontos de vista e paradigmas (Albuquerque, 2003). O 

estatuto de bom professor era preservado como uma posição de respeito e de 

uma importância extrema na educação. Desde a grande expansão da escola 

para todos, que se desencadeou no séc. XIX, vocacionada para proporcionar 

oportunidade de ensino em igualdade a todos os cidadãos de uma sociedade, 

o professor veio a assumir um papel cada vez mais inclusivo durante as suas 

aulas (Silva et al., 2004).  

 É, neste sentido, que na minha opinião o papel do professor se altera à 

medida que nos deslocamos do presente para futuro. O professor deve por um 

lado, ser figura respeitada e figura que se deve dar ao respeito. Acima de tudo, 

os jovens vêm o professor como um exemplo a seguir e serão os primeiros a 

imitar os seus comportamentos, quer sejam eles bons, ou menos bons. Além 

disto, o professor deve ser capaz de planear e lecionar as suas aulas de 

acordo com os conteúdos previstos e não se descentrar do objetivo pedagógico 

que cada aula deve ter.  

Contudo, um professor não pode ser “insensível”. Este deve perceber 

que o aluno que se encontra perante ele é um aluno plural, que o Homem 
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cresce de valores plurais e que a sua formação não deve negligenciar isso 

mesmo (Patrício, 2008). Cada pessoa tem um ritmo de aprendizagem diferente, 

tem uma forma de trabalhar única. Assim, para chegar a toda esta pluralidade, 

o professor tem de ser flexível no seu processo educativo. Ajustar-se e tentar 

chegar a todos da forma mais adequada à sua aprendizagem. 

Porém, parece-me que a missão do professor vai um pouco além disto. 

Vai além das matérias e dos programas que foram planeados para a disciplina. 

O professor não deve descurar a sua mais pura e verdadeira função: educar 

pessoas. Esta pessoa não é alguém isolado no mundo do saber e 

conhecimento. Pelo contrário, cada jovem necessita da mais vasta formação, 

seja ela dentro da matéria disciplinar, ou seja outra de igual forma pertinente 

para o seu processo de crescimento total. O professor centrará a sua atenção 

no aluno, nunca se esquecendo que a sua verdadeira missão é trabalhar para 

ele, educando-o e fazendo-o crescer enquanto pessoa plural e preparada para 

a vida em sociedade. Segundo Bento e Bento (2010), a educação pelo 

desporto encerra em si uma forma de expressão da cultura humana que 

perante os facilitismos existentes no mundo, escolhe a via mais difícil mas, ao 

mesmo tempo, mais transcendente e de autossuperação, educando para uma 

forma de vida sempre em busca da excelência, apesar de todos os entraves 

que possam surgir. 

Por isto, debruço a minha atenção sobre o que será a EF. Tendo sempre 

em vista a anterior premissa, considero que a educação visa a formação 

completa do ser humano, utilizando como principal veículo o corpo e o 

desporto. A EF é uma disciplina única por este motivo, capaz de tornar um 

corpo físico, num corpo cultural, fruto da envolvência desportiva (Bento & 

Bento, 2010). Se a maioria das demais disciplinas se centram na teoria e na 

exercitação cognitiva, a EF pretende que o seu saber seja veiculado na prática, 

pela expressão corporal e verbal, proporcionando aprendizagens únicas neste 

contexto, através do desporto. No entanto, sou da opinião que acima disso 

tudo, o maior potencial da EF é a capacidade de transmitir valores culturais 

únicos, apenas transmissíveis num contexto de aula como o nosso. De acordo 

com Bento (2010), este compromisso de transmitir os valores do desporto 

através da EF, remetem para uma formação de indivíduos rica em valores 
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essenciais à vida, à superação de situações difíceis, de resolução de 

problemas, de trabalhar em equipa, de sacrifício e disciplina. 

Vendo no desporto, um mar de cultura humana, a EF é com toda a 

certeza, a educação virada para a relação de cada um com o seu corpo, a 

aprendizagem motora, aliada à cognição e à socialização com o outro. 

Potenciadora do trabalho em equipa, da busca pela autossuperação, do 

respeito pelo outro, do esforço físico e psicológico, esta é uma disciplina central 

na formação de cada ser Humano. Por isto mesmo, é com agrado que 

podemos verificar a sua existência transversal em todos os anos de 

escolaridade obrigatória, revelando-se essencial para uma formação integral de 

pessoas. No entanto, mais recentemente existem algumas medidas ao nível do 

currículo que nos levam a questionar se estaremos a regredir quanto à 

consideração da importância da disciplina de EF para a formação do indivíduo, 

nomeadamente o Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho, que revoga a 

contabilização da nota da disciplina para efeitos de nota final de ensino 

secundário. 

Procurando alguma sustentação legal sobre esta temática, os programas 

nacionais de EF sustentam enquanto objetivos gerais da disciplina os objetivos 

supracitados. Mencionam como objetivo central desta disciplina a superação de 

dificuldades individuais e de grupo, centradas no relacionamento com o próprio 

corpo e com os demais, motivando as aprendizagens dos alunos através de 

modalidades desportivas coletivas e individuais1. 

No desporto, a cooperação, a competição e as mais diversas 

capacidades condicionais coordenativas e mesmo cognitivas revelam a sua 

exigência em situações práticas através do desporto2. Aqui os alunos são 

submetidos a uma aprendizagem de cariz prático e motivador onde o objetivo é 

aplicar todas estas premissas no seu crescimento enquanto pessoas. 

Para que estes objetivos sejam efetivamente cumpridos, o professor de 

EF tem diversas funções enquanto docente, promotoras deste processo de 

ensino-aprendizagem tão único. Estas funções envolvem-se com o 

                                            
1
 Como se pode consultar nas pp. 13-14 do Programa de EF para o Ensino Secundário. 

2
 Pode ser aprofundada a ideia na pp. 30 do mesmo documento. 
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planeamento das suas aulas, a realização, a observação e a avaliação das 

mesmas, bem como dos seus alunos, entre muitas outras. De acordo com Rink 

(1993), as funções do professor estão diretamente relacionadas com 

comportamentos do mesmo durante a realização das suas aulas, sendo 

essenciais para uma instrução eficiente. De entre todas, a autora destaca o 

planeamento como a forma de um professor conseguir estruturar o 

conhecimento e as matérias a lecionar de modo a produzir uma aprendizagem 

facilitada pela forma como estão estruturadas.  

Por outro lado, o planeamento é facilitador e estruturador de toda a 

realização de uma aula. Estrutura o pensamento do professor e guia a sua 

intervenção durante a aula para que tudo decorra com uma lógica potenciadora 

das aprendizagens fomentadas naquele contexto. Bento (2003) acrescenta que 

além desta utilidade, o planeamento fornece uma medida regulável do decorrer 

do processo ensino-aprendizagem, racionalizando o mesmo e ao mesmo 

tempo, libertando o professor de preocupações e permitindo a este uma 

vivência de cada aula ao máximo. 

De acordo com o referido anteriormente, dentro das diversas funções 

didáticas do professor, o planeamento surge como expressão concreta daquilo 

que este defende como sendo a sua disciplina. 

Relativamente ao planeamento, a execução do mesmo foi realizada de 

acordo com o que já havíamos aprendido durante a formação na FADEUP e 

que foi corroborada pelo PC no momento de preparação prévia das aulas a 

lecionar.  

Nesta temática, Bento (2003), afirma existirem três níveis de 

planeamento no que toca ao ensino da EF. Como primeiro nível, estabelece-se 

o nível do plano anual, concretizando uma análise mais global daquilo que se 

pretende ensinar naquele ano, não sendo mencionados muitos detalhes, mas 

elaborado um caminho a longo prazo para o ensino (ver anexo II para exemplo 

prático). O segundo nível prende-se com o nível das unidades temáticas ou 

didáticas: unidades de matéria mais circunscritas a um número pré-

estabelecido de aulas dentro de cada período. O objetivo central deste nível 

relaciona-se com o planeamento da sequência das matérias de ensino de uma 
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determinada unidade, numa lógica pedagógica atribuindo a cada aula um 

objetivo concreto e visível para as aprendizagens dos alunos. Por último, o 

nível mais específico desta divisão do planeamento é o nível três: o projeto de 

aula. É uma planificação baseada nas anteriores que descrimina exatamente 

os seus objetivos e projeta as condições e situações de ensino para uma aula 

em concreto (como exemplo ver anexo III). 

Tendo em conta esta teoria, após analisar os planeamentos nacionais e 

os planeamentos anuais do grupo de EF para cada ano e estabelecer quais as 

modalidades que iriam ser lecionadas com um plano anual para cada turma, foi 

tempo de colocar em prática a elaboração dos modelos de estrutura de 

conhecimento propostos por Vickers (1990), no sentido de planear cada 

unidade de matéria de uma forma bem estruturada e fundamentada a todos os 

níveis. A autora defende uma planificação dos conhecimentos necessários para 

suportar todo o processo ensino-aprendizagem distribuído em oito módulos, 

constituindo um modelo de estrutura de conhecimentos.  

Esta distribuição pressupõe que para cada tema que se leciona, se 

estabeleça um planeamento que se desenvolve desde uma análise 

pormenorizada da modalidade em questão (módulo 1), uma revisão das 

condições e espaços de ensino (módulo 2), uma avaliação dos alunos aos 

quais vai ser direcionado este processo (módulo 3), uma estruturação das 

aulas numa unidade didática (módulo 4), a descrição de objetivos para esta 

sequência de aulas (módulo 5), a descrição dos modos de avaliação (módulo 

6), as progressões de ensino a utilizar (módulo 7) e por fim, a aplicação deste 

planeamento aula a aula num plano pormenorizado para cada uma delas 

(módulo 8). Com estas oito etapas, o planeamento passa a ser uma processo 

racionalizado e bem estruturado para que a prática posso assentar numa base 

sólida e com objetivos claros. Desta maneira, aplicando esta estrutura para 

cada modalidade a realizar em contexto de aula, o planeamento foi uma 

elemento facilitador da prática de ensino supervisionada, tanto para o PE como 

o PC e o Professor Orientador.  

Desta forma, para cada unidade de matéria que iria ser lecionada foi 

realizado este planeamento expresso pelos dois autores. Elaborado o plano 
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anual para cada turma, os planos para cada unidade temática e de aula foram 

todos elaborados tendo em conta os módulos de planeamento supracitados. 

Como experiência pessoal, considero que apesar de esta ter sido uma função 

do professor bastante extensa e que exigiu muito tempo de trabalho, foi sem 

dúvida um veículo muito importante para a minha aprendizagem enquanto 

professor iniciante, mas mais do que isso, para que esta se tornasse numa 

melhoria da qualidade de ensino e num processo ensino-aprendizagem de 

cada vez melhor qualidade. 

 

4.3. Realização 

 Talvez a componente deste estágio profissional que mais personifica o 

ser professor seja a realização das aulas propriamente ditas. Foi durante as 

mesmas que os planeamentos foram postos à prova, que a minha intervenção 

junto dos alunos se realizou, onde geri as suas aprendizagens e 

comportamentos. No fundo, foi onde o processo ensino-aprendizagem teve a 

sua expressão mais prática. No decurso desta prática, vários foram os 

episódios que suscitaram reflexões mais profundas sobre a minha prestação, 

sobre os métodos de ensino, sobre o clima das aulas ou mesmo da minha 

relação com os alunos. 

 Após os preparativos do ano letivo, foi acordado em sede de NE que me 

ficariam atribuídas duas turmas fixas e que outras duas seriam rotativas entre 

os EE, de modo a que estes tivessem uma maior oportunidade de viver a 

experiência de ser professor em contextos mais variados de turmas de 

diferentes cursos, onde as realidades pudessem ser mais diversificadas, 

nomeadamente, quanto ao contexto que os alunos proporcionariam durante as 

aulas devido aos seus interesses distintos e motivações para a aula de EF 

Assim sendo, procedi à organização de vários materiais para o funcionamento 

das aulas, essenciais à gestão e registo das aulas, auscultando a constituição 

das turmas e seus registos anteriores e formulando assim, folhas de registo de 

presença e de outras observações durante as aulas (ver exemplo no anexo I). 

Para que a minha redação fosse mais concisa, centrei os seguintes parágrafos 

numa visão sobre as turmas fixas – 11.ºAQB1 e 11.ºCM1 – não ignorando as 
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restantes – 11.ºET1 e 12ºCGE1 – em casos mais específicos merecedores de 

atenção da minha parte. 

No decorrer do ano letivo, a minha forma de ver o momento de aula foi 

despertando diferentes emoções internas que se expressaram em 

comportamentos externos diferentes. À partida, no período onde comecei a 

lecionar, as minhas preocupações estavam orientadas para questões de 

controlo e gestão do clima da aula. De acordo com o que Lawrence e 

Whitehead (2010) mencionam, estas são precisamente algumas das 

preocupações mais comuns num professor iniciante, mas, ao mesmo tempo, 

encontra-se entre as capacidades que um professor mais demora a 

desenvolver durante a sua carreira e aquela que merece muita da sua reflexão. 

Estabelecer rotinas, transmitir condutas de postura dentro de aula aos alunos, 

gerir comportamentos perturbadores da aula e assumir um controlo mais 

periférico da turma, eram os assuntos que mais passavam pela minha cabeça. 

Estes pensamentos eram a manifestação da ânsia e alguma insegurança inicial 

perante a minha performance enquanto professor. Além disto, refleti várias 

vezes sobre a minha forma de comunicar e expor as diversas tarefas da aula, 

adotando estratégias que permitissem a qualidade destes momentos, 

possibilitando que essas se tornassem rotineiras como se verifica na fração de 

texto seguinte. 

 “Para instruir a turma, optei por reunir os alunos apenas para fornecer 

as indicações técnicas sobre os batimentos sobre os quais o ensino foi 

centrado, dispondo oralmente e usando o quadro disponível como referência 

visual para as diferentes trajetórias que o volante percorreria. Segundo o que 

observei, este tipo de instrução resultou numa boa aplicação dos elementos 

técnicos em situação de jogo, e um bom nível de execução motora. Tenho a 

destacar que isto também permitiu uma instrução mais próxima aos alunos com 

mais dificuldades, nomeadamente, despender com algumas alunas que tinham 

grandes dificuldades em servir.” (Reflexão de aula n.º 12 – 11ºAQB1) 

Em paralelo com estas preocupações, o cuidado com o tempo que a 

organização da turma nas tarefas propostas também foi alvo de reflexão 

durante a fase mais inicial do período. Como se verificar seguidamente, esta 
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preocupação envolvia-se com a tentativa de redução deste tempo de modo a 

que os alunos pudessem utilizar o tempo disponíveis passa as suas 

aprendizagens efetivas. 

“(…) indago sobre uma forma alternativa de organização da aula, que 

promova um empenhamento motor superior ao verificado nesta aula. 

Possivelmente a divisão dos alunos em vagas, de modo a trabalhar uma 

habilidade motora repetidamente e com um empenhamento motor superior.” 

(Reflexão de aula n.º 14 – 11.º AQB1) 

De acordo com as ideias de Rink (1993) esta componente da aula não 

deve ser subestimada, pois só com uma organização efetiva conseguimos 

garantidamente cumprir os objetivos que propusemos nessa mesma aula. 

Efetivamente, esta preocupação suscitou estratégias de melhoria e por sua 

vez, a alteração dos comportamentos enquanto professor durante estes 

momentos, mas, mais relevante ainda a alteração de comportamento dos 

alunos em direção dos objetivos da aula. 

 Com o avançar do tempo e com o repetir das experiências de ensino, o 

ato de lecionar e de estar perante uma turma, liderando as suas 

aprendizagens, deixou de ser um momento tão desconfortável como 

anteriormente. Agora, mais à vontade com a minha posição de professor, 

comecei a centrar a minha preocupação, enquanto professor, na gestão do 

tempo das tarefas propostas aos alunos, do tempo de aula. Nesta fase, o 

controlo da turma começou a ser assegurado sem uma grande dificuldade da 

minha parte. Os alunos já haviam adquirido algumas rotinas e aceitavam agora 

a minha voz como voz de comando durante o decorrer do tempo letivo. 

Desta maneira, o meu pensamento durante o planeamento e realização 

das aulas foi o de adotar estratégias para que o tempo da aula fosse 

despendido da forma mais eficiente possível. Foi durante esta fase da minha 

prática pedagógica que me apercebi que a perceção que tinha desta gestão 

não era tão próxima da realidade quanto julgava. No trabalho desenvolvido 

pelo núcleo, mais concretamente na observação de aulas e nas reflexões 

conjuntas após as mesmas, apercebemo-nos que, no contexto das aulas que 

lecionava, os tempos de instrução de novas tarefas à turma e de transição 
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entre as mesmas, eram claramente elevados relativamente ao desejável, 

perdendo-se aqui, tempo útil de aula, que na realidade destes alunos com 

apenas uma aula semanal de EF, se torna importantíssimo aproveitar. 

No seguimento desta questão levantada, passei a focar a minha reflexão 

e planeamento para a resolução da mesma. As alterações que pretendi 

provocar na forma como lecionava as aulas, prendiam-se agora com a redução 

destes tempos de instrução e transição, procurando preferencialmente 

melhorar também a qualidade dos mesmos. Verifiquei que anteriormente o meu 

discurso durante estas tarefas era algo redundante, repetindo-me várias vezes 

e que nem sempre a informação chegava com qualidade aos alunos. Tornou-

se necessário que reduzisse o número de informações iniciais aos alunos, 

sendo assim a informação mais fácil de reter e por outro lado, reduzindo o 

tempo total em que estes não se encontravam empenhados numa tarefa de 

aula propriamente dita. 

“Deste modo, utilizei a demonstração como método preferencial para a 

instrução aos alunos, fornecendo uma imagem aos mesmos do que pretendia 

com cada exercício e garantindo assim uma duração menor da componente 

verbal da mesma. Para o uso desta instrução, garanti que estava 

completamente à vontade nas habilidades a demonstrar e que as execuções 

realizadas eram exatamente aquilo que pretendia observar nos alunos 

(Zwozdiak-Myers, 2010).” (Reflexão de aula n.º 17 – 11.ºAQB1) 

“Por considerar que a organização por estações é benéfica para o trabalho 

individualizado, a instrução prévia das tarefas deverá ter uma colocação mais 

diretiva, responsabilizando os alunos pelo trabalho autónomo mas sério, bem 

como pela segurança e bom comportamento uns dos outros.” (Reflexão de aula 

n.º 15 – 11.ºCM1) 

 Reportando então às questões da instrução, parece pertinente 

mencionar que o modo como esta é realizada, pode ser diversificado quanto à 

forma e quando ao momento.  

No primeiro caso, Metzler (1999) declara a existência de sete modelos 

de instrução: 
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 A instrução direta: caraterizada por ser uma instrução centrada no 

professor, sendo este o diretor das tarefas a realizar, da sua organização 

e por todo o feedback fornecido.  

 O sistema de instrução personalizado: direcionado para se adaptar aos 

diferentes ritmos de aprendizagem de cada aluno, sendo a informação 

apresentada aos alunos através de material auxiliar, de leitura ou de 

vídeo.  

 A aprendizagem cooperativa: um modelo direcionado para o trabalho em 

equipa e para a cooperação entre os seus membros para o sucesso do 

grupo. 

 O modelo de educação desportiva: centrado em valores desportivos da 

competência, da cultura, do entusiasmo e do fairplay, este modelo 

organiza as unidades temáticas em épocas desportivas, promovendo a 

aprendizagem através do desempenho de diversas funções relacionadas 

com a cultura desportiva e com o conceito de equipa. 

 O modelo de ensino de pares: centrado no ensino de alunos através dos 

alunos, promovendo interações entre pares para se atender ao objetivo 

da aula. 

 O ensino através do questionamento: uma forma de ensino centrada 

numa instrução indireta, não fornecendo as respostas diretamente aos 

alunos, mas, em alternativa, questioná-lo de modo a que este chegue à 

resposta por si. 

 O modelo de jogos táticos: desenhado para desenvolver as 

aprendizagens perante um esquema sequencial de atividades em 

situação de jogo. 

Perante este grande leque de modelos instrucionais, o início da prática 

desenvolveu-se de uma forma um pouco conservadora. Como professor 

inexperiente, a instrução direta, centrando todo o processo de ensino no 

professor, começou por transmitir alguma confiança, nomeadamente na gestão 

da turma e dos seus comportamentos, na organização da aula e no controlo 

dos alunos.  
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Porém, senti que muito mais poderia ser explorado para proporcionar 

uma aprendizagem efetiva a estas turmas. Assim, à medida que o meu papel 

de professor se foi tornando mais confortável, foram sendo explorados todos 

estes modelos de instrução como forma de atuar. De todos, sinto a importância 

de mencionar o ensino cooperativo e o questionamento como sendo os mais 

frequentes nas aulas que decorreram. Quanto a este último, além da utilização 

durante o decorrer do ato docente, saliento a introdução de um momento de 

reflexão final em conjunto com toda a turma onde era promovido este 

pensamento mais afincadamente. 

Importa ainda acrescentar que o modelo de educação desportiva 

(Siedentop et al., 2011), preconizou também uma forma importante de atuação 

docente. Apesar de não ter utilizado todos os aspetos indicados pelo autor, em 

diversas unidades didáticas utilizei a lógica de organização mediante uma 

equipa desportiva para criar o sentimento de filiação entre grupos e assim 

promover o comprometimento de cada indivíduo ao seu grupo e por 

consequência, o seu comprometimento perante as aprendizagens de cada um 

e por um clima de aula completamente concentrado nas aprendizagens através 

do desporto. 

Avançando agora para a temática dos momentos de instrução, convém 

referir que estes se desenrolam em três fases: a apresentação da tarefa, a 

instrução durante a ação e após a mesma (Rosado & Mesquita, 2011). 

Os autores referem que estas fases têm uma relevância extrema 

relativamente à qualidade do ensino. No meu caso, numa fase inicial foi na 

primeira fase que uma área de melhoria foi identificada. Durante estes 

momentos, era frequente a redundância no discurso e por consequência um 

prolongar desta situação e uma diminuição de tempo de realização para os 

alunos como verificado na reflexão seguinte. 

“No que toca aos momentos de instrução, senti que estes se foram 

repetindo ao longo da aula. Por vezes, isto sucedeu-se após a rotação dos 

alunos pelas estações, mas alguns destes períodos revelaram-se um pouco 

longos, prejudicando o meu controlo geral sobre a turma e possivelmente 
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introduzindo informação redundante aos grupos que se encontravam nas 

estações.” (Reflexão de aula n.º 16 – 11.ºCM1) 

Outro motivo de reflexão pessoal foi na instrução durante a ação, 

nomeadamente na área do feedback pedagógico. Garantindo as melhorias 

anteriores, a minha preocupação enquanto professor mudava agora para um 

rumo mais relacionado com o conteúdo da minha intervenção na aula. 

Sarmento (1993) classifica o feedback como sendo constituído por quatro 

dimensões: o objetivo, a forma, a direção e a afetividade. A primeira está 

designada em quatro divisões: o feedback avaliativo, o prescritivo, o descritivo 

e o interrogativo. Quanto à forma este pode ser auditivo, visual ou quinestésico. 

Quanto à direção, este pode ser efetuado individualmente, em grupo ou para 

toda a turma. Por fim, a afetividade do mesmo pode ser positiva ou negativa, 

dependendo da expressão gramatical que o professor usa.  

Na minha prestação prática inicial o feedback que era fornecido aos 

alunos sobre as suas execuções motoras ao longo da aula, eram na 

generalidade vagos e em alguns casos pouco direcionados para o aspeto 

específico que estava a ser observado. Ou seja, era uma intervenção 

pedagógica, normalmente centrada numa avaliação da prestação do aluno ou 

numa descrição, sendo maioritariamente um estímulo auditivo e generalizado 

para toda a turma, não existindo uma preocupação de ser mais dinâmico e 

interventivo na aula. Estas inquietações, apesar de nem sempre serem 

evidentes na minha reflexão, foram declaradas e sentidas diversas vezes, 

nomeadamente no seguinte excerto. 

“De certo modo, tenho de questionar se a forma como faço a exposição 

da tarefa a realizar é a mais correta e se a linguagem que uso é a adequada à 

turma, (…) bem como se o tipo de feedbacks que forneço deve ser mais 

específico ou direcionado a grupos mais pequenos para que estes tenham o 

efeito pretendido.” (Reflexão de aula n.º 2 – 11.ºCM1) 

Assim, a forma de atuação que decidi tomar foi um planeamento mais 

estruturado, principalmente na parte das palavras-chave a utilizar. Procurando 

prever algumas situações ou dificuldades dos alunos, pretendia preparar 

previamente uma emissão de feedback com conteúdo e bem direcionada, de 
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modo a que durante a prática estas ocorrências se verificassem com mais 

facilidade. O feedback pedagógico (Rosado & Mesquita, 2011), preconizado 

como a reação do professor a uma ação motora executada pelo aluno, assume 

assim um processo essencial da comunicação entre professor e aluno. É o 

momento em que o professor toma a decisão de através da sua intervenção 

tentar alterar o comportamento do aluno, de acordo com os objetivos da aula. 

Esta referência é fulcral para que o aluno se sinta acompanhado e 

possivelmente acelere a sua aprendizagem, modificando conscientemente 

aquilo que faz dada uma linha guia para que isto aconteça.  

Na prática, verifiquei que este momento era essencial para as 

aprendizagens que pretendia incutir nos alunos, momentos sem os quais talvez 

não conseguisse induzir melhorias nos seus comportamentos motores em 

relação à tarefa. Como é visível no seguinte momento de reflexão, a minha 

alteração de comportamento perante o feedback pedagógico teve impacto na 

aprendizagem dos alunos e ao refletir sobre isso, ficou mais claro no meu 

pensamento a sua real importância. 

“No que diz respeito ao meu comportamento como professor, pretendi 

intervir junto dos alunos, fornecendo-lhes feedbacks sobre o seu desempenho 

sempre que possível e oportuno. Optei por reunir toda a turma ou grupo de 

trabalho quando o feedback podia ser dirigido a todos os seus elementos, mas 

também o fiz individualmente quando a minha observação me indicava que um 

determinado aluno necessitava de informação sobre a sua execução motora. 

Este comportamento traduziu-se numa alteração das execuções motoras dos 

alunos no sentido daquilo que era o objetivo de aprendizagem para a aula em 

concreto.” (Reflexão de aula n.º 28 – 11ºCM1) 

A larga diversidade de vivências desta realização, bem como as 

melhorias que fui tentando introduzir na aula e no meu desempenho, 

constituíram uma verdadeira mudança no meu ser profissional e pessoal, mas 

neste momento sei que só com cada momento vivido é que me foi possível 

efetivamente aprender a ser professor. 
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4.3.1. Avaliação 

 No decorrer da realização da prática pedagógica, existiu, sem a menor 

dúvida, um desafio que se destacou perante os demais, devido à sua 

complexidade e enorme quantidade de variáveis, a avaliação foi para mim, uma 

grande área de aprendizagem e de desenvolvimento de competências 

profissionais. Como função do professor, a avaliação da prestação dos seus 

alunos, bem como a atribuição de um valor à mesma, assume um papel 

preponderante das suas competências.  

Tendo em conta esta premissa, reporto-me a Bento (2003), indicando 

que a avaliação surge como forma de medir a qualidade da aula e do modo 

como o decorrer das mesmas se encontra dentro das expectativas de ensino e 

daquilo que o professor planeia. 

Para a realização desta apreciação do decorrer da lecionação, é 

fundamental que se estabeleçam critérios daquilo que se considera uma 

prestação de qualidade dos alunos. Segundo Bento (2003), este é um 

fundamento preponderante na avaliação do processo ensino-aprendizagem, 

mas que, não de todo unanime na comunidade de professores de EF, havendo 

diversas abordagens daquilo que se pretende com a mesma. Assim, tornou-se 

importante que no fim de cada aula, a reflexão se debruçasse sobre o 

cumprimento do objetivo da mesma e se os critérios de sucesso que para ela 

estavam estabelecidos se adequavam aos alunos e ao objetivo da disciplina. 

Passou então a existir um balanço entre o que havia sido planeado e o que 

realmente sucedeu na prática, de modo a que uma correta ponderação sobre a 

minha prestação enquanto professor e a prestação dos alunos se consumasse.  

Assim, o desenvolvimento desta capacidade a nível pessoal durante a 

prática pedagógica foi uma aprendizagem de diversas etapas, desde a 

avaliação in loco, através do registo de diversas informações que me 

permitiram planear e executar as aulas de modo adequado à aprendizagem 

dos alunos, como, posteriormente, no momento de atribuir um valor final de 

período a cada um dos alunos (anexo IV serve como exemplo de aplicação 

prática.  
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Relativamente à questão de atribuição de notas, Baumgartner, Jackson, 

Mahar e Rowe (2007), mencionam que a filosofia que um professor tem 

perante a avaliação é um fator predominante para a atribuição de valores à 

prestação de um aluno. Se por exemplo, um professor apenas considerar a 

prestação objetiva de um aluno na tarefa, estará a desvalorizar o esforço do 

aluno e a alhear-se a todo o contexto de avaliação continua a que este foi 

submetido aula após aula.  

Do meu ponto de vista pessoal e de acordo com as continuadas 

reuniões de NE realizadas, o nosso objetivo enquanto professores era ter em 

consideração, o mais possível, o contexto de cada individuo, o seu ponto de 

partida e a sua participação e interesse durante as aulas até ao momento mais 

formal de avaliação, atribuindo um valor claro e representativo de todo o 

processo no momento de realizar as avaliações finais de cada período. 

O termo avaliação pode ser classificado em três fases de aplicação. 

Vickers (1990) classifica estes três momentos de avaliação com a 

denominação de avaliação inicial, avaliação formativa e avaliação sumativa. 

 Desta forma, a primeira insere-se no contexto de avaliação realizada no 

início do desenvolvimento de uma nova unidade de matéria, procurando 

estabelecer um ponto de partida para o ensino, percebendo o nível de 

aprendizagem em que os alunos se encontram no momento inicial de um novo 

módulo. Importa aqui partir desta avaliação para um planeamento específico 

tendo em conta as possibilidades dos mesmos, estruturando objetivos e 

estratégias de ensino adequadas à realidade da turma.  

Seguidamente, a autora menciona a avaliação formativa como sendo um 

barómetro do processo de ensino-aprendizagem. Aqui a avaliação é contínua, 

com objetivos sucessivos que os alunos têm a possibilidade de cumprir, 

permitindo em simultâneo uma observação da progressão dos alunos e uma 

verificação da adequação do que foi planeado à realidade. 

Em oposição, a avaliação sumativa caracteriza-se por se edificar num só 

momento, por norma no final de uma unidade temática. Serve como um 
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sumário de todas as aprendizagens realizadas até então e como momento 

único de avaliação perante o professor. 

Considerando a minha realização da prática quanto a este tema, o tipo 

de avaliação utilizada foi uma sumula das três acima referidas. Como 

ferramenta essencial para o planeamento, a avaliação inicial foi realizada no 

começo de cada unidade temática como forma de planear dentro do contexto 

da realidade. Nos momentos seguintes, apesar de uma avaliação sumativa 

estar programada para o final da unidade de matéria, a avaliação formativa 

surgia como ferramenta essencial para a perceção das aprendizagens dos 

alunos tendo em conta os objetivos que ia propondo aula a aula, mas, mais do 

que isso, como forma de perceber se o que pretendia ensinar se adequava 

com a velocidade de aprendizagem dos discentes. 

Perante isto, a acrescentar ao tema existe ainda a referir o modo como 

se realiza a avaliação. Esta pode ser criterial ou normativa, dependendo da 

opção daquele que observa.  

Neste caso, explicita Vickers (1990), a primeira forma de avaliar 

estabelece critérios de sucesso para cada aprendizagem, excluindo qualquer 

tipo de comparação entre alunos. Ao invés, esta aplica um objetivo a atingir por 

parte do aluno, verificando se este é capaz de o cumprir ou não.  

Já a segunda avaliação estabelece-se com base na comparação da 

prestação de um aluno com algum valor de referência, seja este nacional ou 

mesmo dentro da própria turma. Aqui, coloca-se a avaliação do aluno em 

função de uma referência considerada a desejada. 

A aplicação destes conceitos na realidade funcional da docência nem 

sempre foi de fácil decisão. No entanto, em reflexão de núcleo e pela conceção 

pessoal que tinha de avaliação, foi decisão utilizar-se a avaliação criterial como 

norma neste processo. Recusando assim a comparação entre grupos, mas em 

detrimento da mesma, realizar a avaliação tendo em conta critérios essenciais 

durante o estabelecimento dos objetivos de aprendizagem contextualizados em 

cada turma. Assim, foi possível balizar a avaliação mediante um planeamento 

alicerçado nas reais necessidades e capacidades de cada grupo de alunos. 
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4.3.2. Participação e Relação com a Comunidade 

 A realidade que encontrei durante o meu estágio profissional foi uma 

realidade escolar onde me foi possibilitada uma intervenção muito além dos 

tempos letivos ou das atividades de cariz obrigatório. Como menciona Campos 

(2004), a Escola de hoje pressupõe uma grande autonomia dos professores, 

mas para isso é necessária também uma maior responsabilidade e um 

compromisso de tornar essa autonomia num papel docente muito mais além do 

contexto da sala de aula. 

Em termos concretos, sempre procurei integrar-me por completo na 

instituição e para tal não havia melhor forma do que permanecer lá e, assim, 

poder vivenciar tudo o que esta tinha para oferecer. Como tal, as atividades 

desenvolvidas pelo colégio e todas as relações formais e informais que nele me 

foram possíveis viver, foram um elemento extremamente importante nesta 

etapa de formação, sem as quais a mesma seria certamente bastante mais 

pobre. 

 

4.3.2.1. Desporto escolar 

 Num primeiro destaque queria sublinhar a minha participação no âmbito 

do desporto escolar, mais concretamente, junto do grupo/equipa de 

basquetebol. Aqui, a minha intervenção passou por acompanhar estes alunos, 

em todos os treinos realizados duas vezes por semana, bem como em todas as 

situações de competição que decorriam durante o fim de semana. Nesta 

função, desempenhei a função de treinador, sendo sempre supervisionado por 

um professor mais experiente da EC, sendo este o responsável legal pelo 

grupo/equipa. 

No principiar desta tarefa, o que mais almejava era que aquele momento 

de prática fosse saudável para os seus participantes e que as suas 

aprendizagens fossem no sentido de melhor entender o jogo de basquetebol e, 

desta forma, aprender a gostar da modalidade. Procurando a filiação dos 

jogadores a este grupo, fiz questão que o gosto por cada treino e por cada 

momento proporcionado por esta atividade fosse enriquecedor para os alunos. 
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Mais ainda, que os laços entre eles, bem como a vontade de conhecer e 

aprender mais sobre esta modalidade desportiva, os cativassem para treinar 

melhor e evoluir melhor. 

 O acompanhamento da equipa iniciou-se, tentando avaliar o nível de 

jogo dos frequentadores dos treinos. Para perceber isto mesmo, os primeiros 

momentos de treino foram dedicados a situações de jogo onde pudessem ser 

exprimidas as capacidades de jogo dos alunos, a sua relação com a bola, com 

os colegas e com o objetivo de jogo. Apesar de as bases para o sucesso do 

basquetebol se sustentarem no trabalho de equipa, Wissell (2004), menciona 

que a execução destas habilidades individuais é fundamental para o sucesso 

no jogo. 

Realizada esta avaliação, as conclusões dela retiradas foram 

reveladoras de que estava perante um grupo muitíssimo heterogéneo, 

composto por jogadores que contactavam pela primeira vez com a modalidade, 

por jovens que já haviam sido federados por alguns anos e por outros alunos 

que não praticando a nível federado este desporto, jogavam regularmente em 

ambientes informais.  

 Perante o desafio de proporcionar momentos de aprendizagem 

adequados a cada um destes níveis, a estratégia de atuação passou uma 

forma muito simples de abordagem. Não sendo possível dividir o grupo por 

diferentes níveis de treino devido ao número pequeno de participantes, foram, 

na maioria dos dias, proporcionados dois momentos de treino. Na parte inicial, 

cada aluno participava em situações de jogo reduzidas, a pares ou trios, onde o 

seu nível de jogo era tido em conta e se procurava o aprimoramento das suas 

habilidades técnico-táticas. Num momento seguinte passava-se para uma 

situação de jogo mais aproximada do jogo formal, uma vez que as competições 

desta equipa se desenrolavam em esquema de cinco contra cinco. Aqui, eram 

apresentadas estruturas táticas e princípios de jogo fundamentais aos 

jogadores menos experientes, e revistas as mesmas no caso dos jogadores 

com mais experiência e habilidade. Nesta fase, procurei utilizar os mais 

familiarizados com a modalidade como veiculo para a estruturação tática da 
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equipa e como transmissor da postura e ações de jogo mais corretas aos 

colegas com menor facilidade. 

 Aquando dos momentos competitivos, o espírito de entreajuda e de 

aprendizagem constante esteve sempre presente enquanto equipa. A primeira 

ronda distrital traduziu-se em apenas vitórias, no entanto, numa segunda 

ronda, com adversários que haviam sido vencedores das primeiras rondas 

respetivas, os resultados desportivos não foram tão favoráveis para a equipa. 

Porém, o resultado desportivo nunca foi incitado como um objetivo. Para os 

alunos, a mensagem que sempre foi transmitida era a de que cada experiência 

de jogo devia ser uma experiência de onde eles deveriam retirar o maior 

proveito possível. Era uma situação onde se podia crescer imenso enquanto 

jogador e pessoa, e como tal, no fim do jogo o resultado era o que menor 

importância tinha. 

 De todas as vivências não-letivas que participei, esta foi sem dúvida a 

mais continuada no tempo e todos os laços e relações professor-aluno aqui 

criadas terão em mim um efeito permanente na minha visão sobre o que é ser 

professor de EF. Não obstante, as aprendizagens quanto àquilo que é a 

realidade do Desporto Escolar em Portugal é, também como as noções e 

experiências do que é ser um treinador de uma equipa de basquetebol, foram 

um marco importantíssimo na minha formação tão rica ao longo deste ano. 

 

4.3.2.2. Corta-mato escolar 

 De acordo com o planeamento anual do grupo de EF, o corta-mato 

escolar, surge como parte integrante das atividades da escola e neste sentido, 

a participação de todos os elementos do grupo de EF foi fundamental para a 

sua organização. Como membros integrantes do grupo, os estagiários do 

núcleo de estágio onde me encontrei inserido, participaram ativamente e com 

enorme dedicação para que o evento decorresse dentro do planeado. Os 

professores mais experientes do grupo foram peças fundamentais na nossa 

orientação durante o processo. Antes do dia da prova, já o percurso estava 

pensado e delimitado, diversas funções foram distribuídas por cada professor, 
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sendo que para o desenrolar do evento contamos também com o auxílio de 

elementos das turmas de desporto do 12º ano de escolaridade. 

 Assim, no dia da prova, estavam mobilizados todos os recursos para que 

se desenrolassem as várias provas do evento escolar. Na EC, este evento 

envolveu alunos desde o primeiro ano até ao 12º de escolaridade. O objetivo 

foi envolver o maior número de alunos e desta forma, cativar ao máximo 

também a comunidade escolar. Todos os alunos participaram nos seus 

respetivos escalões, e todas as atividades letivas foram direcionadas para este 

evento. Só quando constatei este facto, é que me apercebi da real grandeza 

deste dia naquela escola. Um evento desportivo que se transforma num cultural 

e que abraça todas as pessoas daquela pequena comunidade. A manhã 

iniciou-se com os participantes mais novos num percurso reduzido, até que, à 

medida que os escalões etários iam subindo, também a extensão total do 

percurso aumentava. Para os alunos com idades inferiores a 10 anos, a prova 

tinha um cariz muito voltado para a participação onde todos recebiam uma 

medalha por participar e onde não se evidenciavam de forma clara os 

vencedores da prova, mas se promovia o gosto pela atividade e pela 

participação naquela prova. Por outro lado, quando se tratou dos alunos mais 

velhos, houve já uma preocupação em bonificar os que melhores resultados 

obtiveram, existindo à chegada um controlo apertado da ordem pela qual os 

participantes cortavam a meta, bem como uma cerimónia de entrega de 

prémios aos primeiros classificados, com enfase perante todos os participantes 

e espectadores.   

 Este evento requereu muito empenho por parte de todos os 

organizadores e participantes. Fazendo parte deste leque de pessoas, é com 

naturalidade que afirmo que esta experiência foi deveras importante enquanto 

professor em formação. Não só por toda a preparação e planeamento que a 

mesma envolveu, mas acima de tudo pela envolvência e pela experiência 

social que foi ver o desenrolar da competição, aproximando o meu contacto 

pessoal com os alunos, com os docentes, bem como com o pessoal não 

docente e toda a comunidade que se envolveu naquele local perante este 

momento desportivo.  
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4.3.2.3. Corta-mato distrital 

A realização deste evento decorreu na sequência dos diversos corta-

matos escolares do distrito do Porto. Enquanto membro da comunidade 

docente do Colégio de gaia, a minha função era a de acompanhar os alunos da 

instituição que obtiveram melhor classificação em cada escalão a nível da 

escola. Assim, estes tiveram o acompanhamento de alguns professores do 

grupo de EF entre os quais, os elementos do núcleo de estágio ao qual 

pertencia. Durante o decorrer das provas, fomos encaminhando os atletas para 

a partida de cada percurso e acompanhando o seu desempenho até à 

chegada, incentivando-os e dando algumas indicações importantes para a 

gestão de esforço durante a prova.  

Tendo cada escalão realizado a sua corrida, os atletas da escola não 

conseguiram nenhuma prestação a nível de pódio individual. No entanto, na 

entrega de prémios, constatamos que dois grupos femininos de diferentes 

escalões haviam conseguido o apuramento por equipas para o corta-mato 

nacional com um terceiro lugar e uma vitória por equipa. 

Esta experiência, apesar de apenas se ter baseado na gestão logística 

da participação dos alunos, suscitou a nível pessoal uma grande aprendizagem 

relativamente ao acompanhamento dos alunos fora do contexto escolar e 

perante um grande evento desportivo no seio de milhares de atletas e de 

outros colegas de profissão. 

 

4.3.2.4. Expocolgaia 

 De modo a expor publicamente o trabalho que é realizado ao longo do 

ano letivo, a EC realiza uma feira anual aberta ao público onde os trabalhos e 

envolvência de alunos, professores e pessoal não docente tem expoente 

máximo em todos os eventos que se realizam durante este período. Os 

pavilhões desportivos e os espaços abertos da escola são transformados, 

permitindo que cada curso e cada departamento exiba o trabalho desenvolvido, 
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tanto a nível de pequenas bancas expositoras no interior, como em palco ou 

espaços abertos onde se fazem diversas ações de demonstração.  

 Como seria de esperar, a minha participação neste evento de quatro 

dias, centrou-se junto do grupo de EF. Dentro de todas as atividades 

planeadas, começamos por pensar no local de exposição, idealizando-o e 

elaborando uma lista de todos os materiais a comprar bem como a disposição 

dos mesmos e do visual final pretendido. Terminada esta fase, foi tempo de 

colocar as mãos à obra e edificar o local que seria o rosto do curso de 

animação e prática desportiva e do grupo de EF, a par do trabalho 

desenvolvido pelos núcleos de estágio existentes na escola.  

 Em forma de estádio, o ponto central da nossa participação na 

exposição foi crescendo com ajuda de todos, até que, estando terminado, era 

tempo de pensar em por em ação as atividades já planeadas, durante os dias 

que iriam suceder. Assim sendo, os horários das atividades foram pensados e 

durante o decorrer das mesmas a intervenção do nosso núcleo de estágio 

esteve diretamente relacionada com tarefas de supervisão do stand ou de 

ações de formação que anteriormente haviam sido planeadas. Assim, três 

ações ficaram à nossa responsabilidade: um workshop de materiais 

autoconstruídos, uma ação de formação de primeiros socorros e um workshop 

de skate com profissionais da área. 

 Fazendo um balanço destes dias, debruço-me sobre a importância que 

estes tiveram no meu desenvolvimento profissional, solicitando capacidades de 

organização, de gestão de pessoas e materiais, de dinamização de eventos e 

relações interpessoais. Além do mais, a nível pessoal, foi uma semana rica em 

experiências onde me apercebi de como uma escola pode sair muito além das 

suas paredes, abrindo-se à comunidade e desenvolvendo atividades para 

todos, dinamizando e potenciando as suas funções enquanto agente formador 

de pessoas e ao mesmo tempo criando perante a sociedade uma clara 

manifestação do seu trabalho. 

  



47 
 

4.3.2.5. Acompanhamento do desenvolvimento de Provas de Aptidão 

Tecnológicas 

 No âmbito das ações do grupo de EF na escola, os alunos do 12º do 

curso de APD, têm como prova final de ano a apresentação das suas provas 

de aptidão. Assim, com orientação do PC, o nosso núcleo envolveu-se no 

acompanhamento da realização de algumas destas provas.  

 Durante algumas semanas, fomos acompanhando o desenvolvimento 

destes trabalhos em sessões semanais, prestando auxílio aos alunos na 

escolha dos seus temas, na procura de bibliografia sobre os mesmos e 

tentando esclarecer as suas dúvidas, dentro do possível, com o 

acompanhamento de professores mais experientes do grupo de EF. 

 Em termos profissionais, foi a primeira vez que passei por um papel 

desta natureza. Considero que este foi muito gratificante, na medida em que 

pude assumir um papel orientador perante alunos que realizavam estas tarefas 

de construir um estudo sobre uma tema e de investigar na prática sobre o 

mesmo. Foi desafiante, tendo em conta que muitos conhecimentos sobre as 

matérias que estudamos na faculdade nos foram solicitados, guiando os alunos 

para que os seus trabalhos tivessem um formato científico como lhes era 

solicitado. 

  

4.3.2.6. Dia da criança 

 No âmbito das celebrações do dia 1 de junho que decorrem anualmente 

na EC, o núcleo de estágio em que estou inserido esteve encarregue da sua 

organização contando com a participação do núcleo de estágio de outra 

instituição de ensino superior.   

 Sendo uma atividade direcionada para os alunos do primeiro ciclo de 

escolaridade, a temática foi desenhada em torno de diversos jogos tradicionais 

que, distribuídos em diferentes estações, todas as crianças pudessem 

vivenciar. Desta forma, foi essencial um planeamento cuidadoso do 

funcionamento do evento, desde a distribuição dos alunos entre cada local, 
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bem como a organização de todos os materiais e estruturação de cada jogo a 

realizar. 

 Passando a fase de planeamento, chegou o dia do evento e foi tempo de 

passar à prática. Por ser destinado a muitas crianças, mais de uma centena, a 

preparação de tudo iniciou-se com bastante antecedência. Os materiais foram 

distribuídos pelos diversos locais e tudo foi colocado em funcionamento com 

auxílio dos demais membros da organização, alguns alunos do curso de APD.  

Sendo cada professor estagiário responsável por uma estação, foi 

essencial a nossa comunicação para que as movimentações dos alunos entre 

cada uma fosse fluída e sem grandes compassos de espera, o que foi 

conseguido com sucesso. Nos restantes aspetos do evento verificou-se que 

tudo decorreu como esperávamos, o planeamento que realizámos previamente 

verificou-se na prática e todas as crianças pareceram disfrutar do dia criado 

para elas, não existindo problemas de disciplina nem de controlo dos mesmos 

e todos vivenciando um ambiente muito positivo durante as atividades. 

Como término do dia, todas as turmas se juntaram, criando uma frase 

alusiva à EC que foi lida em voz alta e partilhada por todos como forma de 

finalizar aquele momento. 

Por se tratar de uma faixa etária inferior à que estava acostumado a 

lidar, os desafios apresentados por este dia, ainda que de breve duração, 

contribuíram para a minha experiência pessoal, considerando a liderança de 

grupos tão jovens e o modo de lidar com os seus comportamentos. 

 

4.3.2.7. Concurso de fotografia 

 Por iniciativa do NE, tomou-se a decisão de criar um evento novo onde 

toda a comunidade escolar pudesse participar. 

 Assim, este concurso de fotografia foi criado para que cada participante 

contribuísse com uma imagem capturada por si, que de algum modo 

simbolizasse o desporto ou o que este significava na sua opinião. 
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 O maior desafio que se colocou perante este evento, foi a sua 

divulgação e criar motivação em todos os membros da comunidade escolar 

para participarem no mesmo. Por outro lado, o facto de tentarmos criar uma 

envolvência de outras áreas de ensino, promovendo a interdisciplinaridade e a 

dedicação de outros professores a este evento e à sua missão. 

 Após a fase inicial de mais trabalho, onde planeamos o funcionamento 

do concurso, as suas regras, os jurados e as condições de participação, 

restava apenas esperar que a adesão fosse a melhor possível. Porém, após o 

último prazo para entregas, o número de participantes não foi tanto quanto 

esperávamos o que levou a alguma reflexão sobre o processo de divulgação e 

o que poderia ser melhorado para uma edição futura do evento. De qualquer 

forma, os trabalhos que foram apresentados tinham alguma qualidade e como 

tal, a decisão final foi a de expor na semana da Expocolgaia todas as 

fotografias. 

 De um ponto de vista de relações com outros professores e da tentativa 

da relação da EF com outras áreas curriculares da escola, este evento foi uma 

experiência muito enriquecedora que suscitou muitas aprendizagens, além 

daquelas que estariam formalmente ligadas com a minha área. 

 

4.3.2.8. Visitas de estudo  

 Durante o ano letivo, as experiências que vivenciei não se prenderam 

apenas às turmas onde lecionava aulas, de facto, como já foi visível nos temas 

anteriores, a relação com outros alunos da escola e com outras turmas era 

uma constante. Assim, visto que se não verificou nenhuma visita de estudo 

com as turmas em que fui professor, o nosso PC fez questão que todo o NE se 

envolvesse em duas visitas de estudo para as turmas do curso de APD.  

 As visitas realizadas aconteceram em dois momentos distintos. Para os 

alunos do 12.º ano deste curso, foi elaborada uma visita à exposição da mostra 

da universidade do porto, com o objetivo de os introduzir nas ofertas que este 

agente educativo oferece a nível de ensino superior. Por outro lado, aos alunos 

do 10.º ano de escolaridade do curso AGD, foi dada a conhecer a FADEUP, 
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como sendo uma instituição significativa dos estudos a nível superior da área 

que estes alunos escolheram para a sua formação, bem como o Estádio do 

Dragão, local de eventos desportivos de grandes dimensões, onde os alunos 

tiveram a oportunidade de perceber a gestão daquele espaço e como funciona 

um clube desportivo de grandes dimensões. 

 Para finalizar, realço a importância deste momento para um 

estreitamento da minha relação com os alunos num contexto fora da escola. 

Além disso, o sentimento de maior responsabilidade pelo comportamento dos 

alunos bem como pelo seu bem-estar esteve sempre presente na minha 

identidade. Neste contexto foi possível perceber de forma mais concreta a 

importância que o relacionamento com os alunos pode influenciar o seu 

comportamento dentro e fora da sala de aula. 

 

4.3.2.9. Reuniões de grupo  

 Com o intuito de existir um diálogo frequente entre professores do 

mesmo grupo disciplinar, o grupo de EF reunia frequentemente a pedido do 

coordenador do mesmo com vista a discutir assuntos pertinentes em relação às 

temáticas relacionadas com a disciplina. 

 Assim sendo, considerados membros desse grupo, também os PE(s) do 

meu núcleo de estágio eram convidados a participar nestas reuniões para 

também estarem enquadrados nos assuntos discutidos na sede destas 

reuniões.  

 Em questão estavam muitas vezes orientações designadas pela direção 

da escola, ou o debate de algumas questões relacionadas com planeamento 

ou realização das aulas, bem como algumas formas de funcionamento ou 

estruturação de eventos, cuja responsabilidade de organização era do grupo 

em questão. 

 Nestes momentos, senti-me parte integrante deste grupo, discutindo os 

assuntos pertinentes e com professores mais experientes na área. Sem dúvida 

alguma, este foi um local onde a minha identidade profissional teve um grande 
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crescimento e onde me senti evoluir, através do debate e troca de ideias, nas 

mais variadas temáticas relacionadas com as tarefas de um professore de EF. 

 

4.3.2.10. Conselhos de turma 

 Realizados periodicamente duas a três vezes por período, os conselhos 

de turma formavam uma reunião de todos os professores ligados a uma turma. 

Durante estas reuniões, eram discutidos os diversos comportamentos de cada 

aluno, o aproveitamento da turma e outros assuntos extraordinários que 

eventualmente surgissem. Serviam também para que em altura de avaliações, 

o conselho se reunisse e discutisse cada nota individual de cada aluno. 

 A cada uma destas reuniões consegui aperceber-me de um panorama 

muito mais geral do comportamento de cada um dos meus alunos. Percebi que 

não se comportam de igual forma em todas as disciplinas, que as suas 

motivações são diferentes e que isso se traduz claramente no seu 

aproveitamento e comportamento. Consegui também aperceber-me de 

diferentes maneiras de estar na aula e de ser professor, através dos relatos 

dos restantes membros do conselho. 

 Enfim, nestes momentos, houve sempre uma grande troca de 

experiências de onde consegui conhecer as mais variadas formas de estar 

perante a profissão docente, conheci diversos modos de um professor se 

relacionar com os alunos e também com outros professores. Estas reuniões 

foram uma experiência rica do contexto profissional do docente, onde sinto que 

muito aprendi na dualidade das vivências pessoais e profissionais. 

  

4.3.2.11. Reuniões com encarregados de educação  

 Como forma de estreitar a relação da escola com os alunos e seus 

encarregados de educação, a EC realizava frequentemente reuniões de todos 

os professores pertencentes a um conselho de turma com os familiares 

responsáveis pelos alunos pertencentes à dita turma. Realizando-se cerca de 

duas vezes por período, estas funcionavam como forma de diálogo estreito 
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entre os professores e as figuras que em casa, se responsabilizam pela 

educação dos alunos. 

 Momentos como este possibilitaram, com o acompanhamento de perto 

do PC, momentos de diálogo com encarregados de educação, percebendo as 

suas preocupações e a forma como influenciavam os seus educandos. Aqui 

estreitavam-se relações e cada parte mostrava as suas maiores preocupações 

com a prestação dos alunos nas suas tarefas escolares, contribuindo assim 

para uma educação continuada e em sintonia, que não se isola nem na escola 

nem em casa. 

 Enquanto profissional, estes momentos revelaram-se de muita 

responsabilidade mas ao mesmo tempo repletos de informação útil de como 

chegar aos alunos e como adequar da melhor forma a minha atuação dentro da 

escola, para que as suas aprendizagens não fossem ali finitas, mas que as 

transportassem para a vida futura. 

 

4.4. Desenvolvimento Profissional 

 

4.4.1. Reflexão 

 Quando falamos das funções do professor, a reflexão é um tema que 

nunca escapa à discussão. De modo a crescer enquanto profissional, o 

docente necessita de desenvolver um pensamento crítico e ponderado sobre a 

sua ação enquanto profissional. Perante este tema, Alarcão (1996), justifica a 

sua importância, designando a reflexão como a forma que os professores têm 

de contextualizar as suas atuações, de modo a obterem um papel mais ativo na 

educação dos seus alunos, ao invés de uma atuação meramente tecnicista. 

 A mesma autora indica ainda para duas formas de reflexão existentes no 

professor. O professor reflexivo é aquele que reflete sobre a sua ação, mas, 

posteriormente, reconstrói esse momento para levar a cabo uma nova análise 

possibilitando uma futura reestruturação do seu modo de operação enquanto 

docente.  
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 Numa dicotomia entre a prática e a teoria na formação de professores, a 

reflexão é impulsionadora de processos que alteram o comportamento dos 

professores mediante a mesma. A reflexão é uma experiencia formativa tanto a 

nível pessoal como a nível profissional (Cunha, 2008). 

 No meu caso particular, os dois momentos de reflexão supracitados 

tiveram uma forte influência no modo como o meu crescimento profissional se 

desenvolveu ao longo do ano. Por força das reflexões que fazia durante a ação 

e sobre a ação (Darling & Dewey, 1995), o meu papel como professor tornou-

se cada vez mais refletido, procurando uma melhoria da minha performance 

enquanto docente, enquanto tentava racionalizar tudo o que se passava na 

prática na busca da melhoria. Após este momento, surgia a reflexão sobre a 

reflexão já feita, desta vez, de uma forma escrita e ponderada, buscando um 

apoio mais teórico com cada reflexão de aula. Como referido, quando na 

prática realizava este tipo de reflexões, estava na verdade a utilizar o tipo de 

reflexão que Schon (1987) categoriza. Estes três níveis de reflexão prendem-se 

com três momentos distintos: a reflexão na ação – o questionamento sobre o 

que estamos a fazer onde podemos reestruturar alguma ação a partir desse 

momento; a reflexão sobre a ação – retomando um momento de prática 

passado tentando perceber o motivo pelo qual algo correu como esperávamos 

ou não; e por fim a reflexão sobre a reflexão da ação – novamente voltar a um 

momento de prática passado e tentar questionar os acontecimentos, mas desta 

vez procurar uma estratégia futura, um modo de agir diferente que altere essa 

ação para algo mais próximo daquilo que procuramos.  

 No meu contexto, a primeira fase prendeu-se quando durante uma aula 

lecionada, me apercebia conscientemente de que algo estava a correr como 

planeado ou não e tentava alterar o meu comportamento como professor em 

função do que observava. Por outro lado, a reflexão sobre a ação dava-se 

maioritariamente nos momentos de final de aula ou em reunião de NE, fazendo 

uma revisão dos acontecimentos de determinada aula e procurando 

explicações para o comportamento dos alunos ou para o cumprimento ou não 

dos objetivos da aula. Num último nível, foi nas reflexões escritas que encontrei 

mais oportunidade para planear estratégias e pesquisar modos de trabalho que 
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solucionassem as áreas de melhoria detetadas na prática, constituindo assim 

os momentos de reflexão sobre a reflexão já feita da ação. 

 Estas tarefas são na minha opinião das experiências mais ricas na 

minha autoconstrução enquanto profissional. Tentar perceber o porquê de cada 

ação e buscar uma explicação lógica, para mais tarde reagir e restruturar a 

ação futura, são ferramentas cuja riqueza considero inestimável para o meu 

futuro profissional, buscando sempre uma melhor qualidade de ensino e um 

crescimento na minha forma de ensinar e ser profissional. 

 

4.4.2. Relato da evolução de uma ferramenta informática de 

Observação 

 

Sérgio Lopes1 

1Faculdade de Desporto, Universidade do Porto 

 

Resumo 

No contexto do 2.º Ano do 2.º Ciclo de Estudos em Ensino da Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário, subordinado à unidade curricular de Estágio 

Profissional, surge este estudo de caráter descritivo procurando responder a 

questões práticas relacionadas com a observação de aula em Educação Física 

em contexto da Prática de Ensino Supervisionada realizada numa Escola 

Cooperante de Vila Nova de Gaia no decurso do ano letivo 2012/013. Ao 

desenvolver este tema na prática, foi encontrada, pelos três estudantes do 

núcleo de estágio, uma ferramenta de registo informático de observação 

possível de ser melhorada e adaptada às áreas de interesse do estudo, neste 

caso, a observação do comportamento do professor durante a duração da aula 

e do tempo de envolvimento dos alunos em tarefas motoras apropriadas. Nesta 

investigação relata-se o processo de desenvolvimento desta mesma 

ferramenta. Com uma lógica cronológica, é descrito cada passo realizado ao 
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longo do ano letivo para que se chegasse a um produto final. Desde o 

momento inicial em que visualizamos pela primeira vez esta forma de registo, a 

utilização do mesmo para este estudo é dividido por quatro partes estruturadas 

que são aqui explanadas: a revisão e definição de estratégias de melhoria da 

ferramenta, as alterações para a melhorar propriamente ditas, a implementação 

da ferramenta para a observação de aulas, testando a fiabilidade da mesma e 

ao mesmo tempo treinar os observadores na sua utilização e por último aferir a 

fiabilidade da mesma após a recolha de dados e verificar a sua utilidade quanto 

à tarefa de observação. 

Pretendeu-se, ainda, verificar a fiabilidade de uso desta mesma 

ferramenta, chegando-se à conclusão, que neste contexto e que entre os 

observadores que a utilizaram, os dados foram fiáveis: entre 86% e 93%. 

Assim, procurou-se indagar sobre a utilização futura desta forma de registo e 

apontar como o ramo da observação pode ser um contributo fundamental para 

a melhoria da atuação profissional de professores de Educação Física em 

formação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: INVESTIGAÇÃO-AÇÃO, OBSERVAÇÃO, 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, FIABILIDADE. 
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Introdução 

 No âmbito da formação inicial profissional integrada na unidade 

curricular de Estágio Profissional do Mestrado de Ensino em Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário, a observação de aulas é uma tarefa 

obrigatória do Estudante Estagiário elencadas nas Normas Orientadoras do 

Estágio Profissional (2012/013)3. 

A observação, sempre suscitou especial interesse dentro do nosso 

núcleo de estágio, especialmente em momentos de reflexão de grupo onde nos 

debruçávamos sobre esta tarefa e o quanto a mesma podia contribuir para uma 

melhor profissional no futuro. 

Por experiências anteriores, durante a formação no primeiro ano deste 

ciclo de estudos, já havíamos tomado conhecimento de diferentes modos de 

registo destas observações, considerando-os um pouco complexos, 

considerando a repartição da atenção do observador entre o registo e a própria 

observação. No decorrer do 1.º período letivo, por divulgação do Professor 

Cooperante, tomámos conhecimento da existência de uma ferramenta de 

registo informático de observações já existente naquela escola, denominada 

“TimeLine”. Esta foi criada no ano letivo precedente, no âmbito da mesma 

unidade curricular, pelos elementos do então núcleo de estágio que ali exercia 

a sua prática pedagógica. Ao contactar com ela, logo verificámos que tinha o 

grande potencial de não só de agilizar todas as tarefas de observação a 

realizar, mas, acrescentar a isso, uma visualização da informação mais simples 

e uma quantidade de informação superior de cada momento de observação. 

 Estando referenciado este estudo a métodos e instrumentos de 

observação sistemática, importa sublinhar que este tipo de análise de aulas 

não subsiste isolado, existem outros métodos que sendo mais tradicionais, 

possuem algumas limitações, nomeadamente no que toca à objetividade, 

fiabilidade ou mesmo especificidade dos dados recolhidos (Mars, 1989). Deste 

modo, importa clarificar que os métodos tradicionais de observação são 

                                            
3
 Matos, Z. (2011). Normas orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudo conducente 

ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da 
FADEUP. Documento não publicado. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 
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ferramentas de notória importância nesta tarefa. No entanto, para a realização 

deste estudo, a utilização de uma observação mais estruturada e sistemática 

era necessária. Quanto a esta, é referido não se abstém de algumas falhas 

possíveis: apesar de ter regras e códigos específicos, isto não a torna 

necessariamente mais fiável; está muito dependente da qualidade dos 

observadores; está circunscrita a eventos que sejam visualizados ou audíveis, 

ignorando os demais (Sarmento, 2004). 

 Corroborando esta informação, Siedentop e Tannehill (2000), sublinham 

o avanço importante que trouxeram os métodos de observação sistemáticos à 

investigação nesta área. Estes permitiram retirar informação importante de uma 

observação simples e que não exige muito treino. Para a realizar, os autores 

referem a existência de um grande número de instrumentos com regras 

próprias e estruturadas, tais como a “Análise do Tempo de Aula” (Sarmento, 

1993), o “Sistema de Observação do Comportamento do Professor” (Sarmento, 

1993), o “Sistema de Observação do Comportamento do Aluno” (Sarmento, 

1993), o “Academic Learning Time in Physical Education” (Siedentop, 1980), o 

“Observation System for Content Development” (Rink, 1993), entre outros. 

Sendo que para desenvolver um sistema de observação, o mais importante é 

servir o propósito específico do que se procura observar. 

Adicionalmente, a observação pode ser um meio ótimo de 

desenvolvimento profissional. Apresenta-se como forma de barómetro quanto à 

qualidade de ensino de um determinado professor. O próprio, pode utilizar esta 

metodologia de análise para observar o seu comportamento e verificar se as 

suas ações contribuem efetivamente para o objetivo máximo da sua profissão, 

o processo ensino-aprendizagem (Marsden, 2010). A autora acrescenta, ainda, 

que quando se trata de observar professores mais experientes, o contributo 

para o desenvolvimento de novas estratégias de ensino e, por consequência, a 

evolução profissional pode ser ainda mais acentuada por esta prática. 

 Perante estas perspetivas reconhecemos a grande importância da 

observação no desenvolvimento de um profissional de Educação Física. Não 

obstante, fica uma questão no ar. Como devemos então realizar uma 

observação? Damas e Ketele (1985) respondem a esta questão, mencionando 
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um plano estratégico, passo a passo de como realizar esta tarefa. Após 

escolhermos o instrumento mais adequado à questão onde pretendemos 

centrar a observação, existe um período muito importante para que os dados 

recolhidos sejam de alguma forma, credíveis e confiáveis para quem os 

analisa. Os observadores devem passar por uma fase de treino onde ganham 

progressivamente mais prática na tarefa e vão uniformizando a categorização 

dos comportamentos que observam às categorias que um instrumento de 

observação possa conter. 

 Esta fase de treino corresponde obrigatoriamente a uma fase de 

verificação de fiabilidade entre diferentes observadores e entre o mesmo 

observador em diferentes momentos. Importa, deste modo, perceber se o que 

um observador vê num determinado momento coincide com o que um segundo 

observador regista (fiabilidade interobservadores) e se o mesmo observador, 

num momento diferente vai reconhecer a mesma categoria de comportamento 

observado (fiabilidade intraobservador). Siedentop e Tannehill (2000) 

acrescentam, ainda, sobre o cálculo destas taxas de fiabilidade que, na 

generalidade dos casos uma fiabilidade de 80% é suficiente para provar que as 

observações feitas contêm acordo suficiente para serem consideradas, mas 

sublinham que quando o número de intervalos é diminuto a percentagem 

aceitável rondará os 75%. 

 Relativamente à fiabilidade, outros autores referem taxas de acordo a 

partir dos 70%~80% como sendo aceitáveis, nomeadamente em testes de 

aptidão física, mas considerando que outro tipo de testes ou estudos podem 

eventualmente ter percentagens aceitáveis inferiores devido à ambiguidade 

que neles pode estar inserida (Baumgartner et al., 2007). 

 Perante este contexto, foram então deliberadas estratégias de 

procedimento para uma utilização mais eficaz e segura da ferramenta, 

colocando-a, depois, em prática e verificando a sua performance em contexto 

das nossas aulas lecionadas. 

 Pretendíamos, nesta medida, um aprofundamento do nosso 

conhecimento quanto à ferramenta, e em simultâneo a melhoria das nossas 

qualidades de observador e conhecimentos na área. 
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 Em síntese, o objetivo do estudo que se segue, pretende relatar de 

forma criteriosa todo este processo, de modo a perceber todo o contexto de 

utilização desta ferramenta e, simultaneamente, o seu contributo para o nosso 

desenvolvimento profissional. 

 

Metodologia 

 Ao considerar o tema da observação no contexto da aula de Educação 

Física, a criação ou desenvolvimento de novas ferramentas de registo de 

observação ao serviço de diversos métodos e instrumentos, não tem 

propriamente um caminho já estruturado. Assim, considerando que se trata de 

uma ferramenta informática e que o trabalho nesta área é ainda um pouco 

escasso, a metodologia utilizada foi-se moldando cronologicamente às 

necessidades que os utilizadores da mesma foram declarando. 

 Perante isto, podemos afirmar que a metodologia do presente estudo 

desenrolou-se numa sequência de quatros fases fundamentais. 

 Em primeiro lugar, importava estudar o ponto de partida em que a 

ferramenta se encontrava, perceber as suas potencialidades, bem como os 

aspetos que havia a melhorar, para que esta fosse realmente útil nas tarefas de 

observação. Neste período, constatamos que a ferramenta funcionava segundo 

um registo de duração, ou seja, fazia uma contagem de quanto tempo uma 

determinada ação observada, através da atribuição de uma categoria nominal a 

esse espaço de tempo. Este registo era executado num programa informático -  

“Microsoft Access” – onde, em direto, são anotadas as categorias que o 

observador considera. Posteriormente, o programa contemplava a exportação 

dos dados para uma folha do “Microsoft Excel”, onde a analise e construção de 

gráficos circulares é facilmente realizada. 

 A disposição geral da ferramenta é apresentada na Figura 1. No entanto, 

repare-se que a vermelho estão as anotações iniciais que efetuamos, de modo 

a programar uma possível alteração da mesma. 
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Figura 1 - Ferramenta "TimeLine" antes da intervenção realizada. 

 

Nesta fase, como forma de potenciar as evoluções da ferramenta, 

reunimos também com três professores especialista da área da pedagogia e 

didático do desporto, no sentido de melhor perceber o que era válido na 

mesma, e tentar obter linhas orientadoras do que melhor alterar no futuro 

perante este registo informático. 

 Na segunda fase, um estudo mais profundo sobre esta área foi 

conduzido. De modo a planear uma utilização da ferramenta contextualizada, 

foram considerados os diversos métodos de observação existentes, já referidos 

anteriormente, o treino de observadores e fiabilidade, as ferramentas 

atualmente existentes e o modo como são empregues em contexto prático.  

Para responder às áreas de melhoria encontradas em cada elementos 

do Núcleo de Estágio, foi programada a inclusão de dois instrumentos de 

observação na ferramenta “TimeLine” onde seria possível escolher entre um 

dos dois a cada observação realizada.  
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Deste modo, um dos instrumentos selecionados foi o ALT-PE (Academic 

Learning Time in Physical Education) que Rink (1993) menciona como útil para 

a perceção do tempo que os alunos passam em atividades motoras 

apropriadas ou não à tarefa e objetivos da aula, sendo que ao introduzir o 

instrumento na ferramenta informática, este foi dividido nas categorias: 

Comportamento Motor Apropriado, Comportamento Motor Inapropriado, 

Comportamento motor de Ajuda, e o comportamento não motor dividido em: 

Ínterim, Espera, Fora da Tarefa, Na tarefa e Tarefa Cognitiva. Por outro lado, 

inseriu-se também na ferramenta o instrumento de “Observação do 

Comportamento do Professor” (Sarmento, 2004). Este pretendia estudar o 

tempo que o professor demorava em cada um dos seus comportamentos em 

contexto de aula. Mais concretamente, foi utilizado para a observação da 

duração dos momentos de organização da turma, promovendo uma melhoria 

nesta área através do estuda da mesma. Este, também ao ser aplicado na 

ferramenta informática foi dividido categoricamente da seguinte forma: 

Feedback, Instrução, Afetividade Positiva, Afetividade Negativa, Intervenções 

Verbais dos Alunos, Observação, Outros Comportamentos e Organização. 

 Revistos estes conceitos, foi tempo de reavaliar a ferramenta disponível, 

aplicar alterações, reestruturando esta ferramenta informática àquilo que 

desejávamos enquanto observadores e investigadores. Com auxílio de um 

professor da Escola Cooperante, experiente em programação no programa 

“Microsoft Access”, procedeu-se a uma reestruturação do layout da ferramenta, 

bem como a adição de algumas funcionalidades adicionais que planeamos. 

Nomeadamente, a opção de apagar um registo errado, de acrescentar 

comentários livres e consultar informações sobre cada categoria e instrumento 

registado no programa. Esta transformação afigura-se de seguida, através da 

ilustração da mesma. 
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Figura 2 - Ferramenta "TimeLine" após a intervenção realizada. 

 

 A terceira fase correspondeu à implementação da ferramenta em 

campo para verificação da mesma. Aqui, levou-se a cabo a experimentação da 

ferramenta de registo TimeLine como teste da mesma. Procedendo-se a um 

treino dos observadores, quer nesta própria tarefa, quer no uso da ferramenta. 

 Após o decorrer de algumas sessões de treino e de se obterem níveis de 

fiabilidade aceitáveis, o rumo tomado foi o de estruturar um planeamento de 

observações que servisse o propósito pretendido por cada Estudante 

Estagiário quanto à sua área de melhoria na prática. Afigurava-se, deste modo, 

o momento de aula a aula recolher todos estes dados de observação e 

exportá-los para documentos do Microsoft Excel que a ferramenta fornecia, 

para serem tratados à posteriori. 

 Quanto a estes dados, pretendemos neste estudo, apenas aferir a sua 

informação relativamente à fiabilidade interobservadores e como tal, procedeu-

se, finalmente, à quarta fase de aplicação: a aferição da validade dos dados 

recolhidos. Neste momento, reportou-se a todos os dados recolhidos, 

procurando calcular a fiabilidade entre cada um dos três observadores. 

  

Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

 No que toca aos resultados obtidos e no seguimento do referido 

anteriormente, foi efetuado um cálculo de fiabilidade interobservador, no 

sentido de atribuir significado válido aos dados recolhidos, bem como à 

utilização desta ferramenta para atuar neste campo da docência.  

 Para verificar esta existência ou não, procedeu-se a duas formas de 

análise, por um lado, o coeficiente Kappa de Cohen e em paridade com este, o 
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cálculo da percentagem de acordos entre observadores: (Acordos/ (acordos + 

desacordos)) x 100 = % acordos (Siedentop & Tannehill, 2000). 

 Neste sentido, a título de exemplo dos dados recolhidos, apresentamos 

nos quadros 1 e 2 estes dois cálculos para a fiabilidade entre observadores. 

 

Quadro 1- Fiabilidade Observador 1 e 2 (Filmagem 1) 

Filmagem 1 – Observador 1 e Observador 2 

N.º Acordos 129   

N.º Desacordos 19   

N.º Total 148   

 

Fiabilidade= Nº acordos/Nº total x 100: 

87% 

Kappa de Cohen: 

    

Observador 1 Observador 2 

 Presente Ausente 

Presente 129 19 

Ausente 19 129 

 

Valor Estimado kappa = 0,7432 

s. e. (0) = 0,0805, s. e. (valor estimado kappa) = 0,0388 

 

Quadro 2 - Fiabilidade Observador 1 e 3 (Filmagem 2) 

Filmagem 2 – Observador 1 e Observador 3 

N.º Acordos 70 
  

N.º Desacordos 6   

N.º Total 76   

 

Fiabilidade= Nº acordos/Nº total x 100: 

91% 

Kappa de Cohen: 
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Observador 1 Observador 2 

 Presente Ausente 

Presente 70 6 

Ausente 6 70 

Valor Estimado kappa = 0,8421 

s. e. (0) = 0,0811, s. e. (valor estimado kappa) = 0,0437 

 

 

 Como se verifica nestes casos, as percentagens de fiabilidade que se 

encontram acima do valor indicado como sendo aceitável entre 87% e 91%. 

Desta forma, podemos considerar que as ilações a retirar das observações 

realizadas neste âmbito e com a ferramenta de registo informático em questão 

poderão ser mencionadas como válidas. Da mesma forma, esta utilização da 

ferramenta revelou ter um grau de fiabilidade elevado sendo que o valor 

mínimo registado foi de 86% e o máximo 93%. Ou seja, não deteriorou a 

essência do instrumento de observação por motivo da forma de registo.  

 Por último, mediante esta constatação, é de crer que estes resultados 

revelam também um bom processo de treino de observadores e uma correta 

adequação da ferramenta ao campo de observação. Podemos, desta forma, 

afirmar que a utilização futura da mesma parece ser segura e válida 

cientificamente. 

Conclusão e Sugestões Futuras 

 Durante todo o processo de análise, de pesquisa, de construção e 

aplicação e, posteriormente, de verificação de todo o caminho percorrido, ficou 

bem claro para nós que a existência e aperfeiçoamento desta ferramenta foi 

uma grande mais-valia na nossa formação. Porém, importa agora debruçarmo-

nos sobre o concluído com esta investigação.  

Verificámos, desta forma, que este tipo de ferramenta é ainda muito 

recente no mundo da investigação, visto que, até agora, ainda não 

descobrimos nenhum processo de registo que se assemelhe a este.  
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Por outro lado, foi possível também constatar que em termos 

comparativos, é possível obter um maior número de registos com esta 

ferramenta e, ao mesmo tempo, apresenta-los de um modo mais simples de 

analisar mas ao mesmo tempo de fiabilidade considerável e com rigor 

científico. 

Mais ainda, com esta utilização consideramos que a observação se 

torna mais representativa da realidade já que, todos os eventos que acontecem 

são registados, ao invés de registos por intervalos de tempo. 

A análise destes dados mediante discussão em sede de Núcleo de 

Estágio, tentando uma interpretação dos mesmos em permitiu elaborar uma 

estratégia de melhoria no desempenho docente de cada caso observado. Este 

foi o momento onde a ferramenta mostrava a sua maior potencialidade. Nos 

registos efetuados era possível revisitar a aula lecionada através da linha de 

tempo e verificar os comportamentos do professor e a sua forma de estar na 

aula. Era também possível ver a duração da globalidade das ações de cada 

professor em contexto de aula, percebendo qual a predominância em cada 

caso e através de uma análise muito rápida e simples, promover uma 

discussão mais profunda sobre os temas que poderiam levar a melhorias na 

prática. 

Numa perspetiva futura, é visível que o “TimeLine” é ainda uma 

ferramenta em vias de desenvolvimento. É necessário testá-la num ambiente 

mais abrangente para melhor perceber as suas limitações e potencialidades. 

Porém, há que realçar que o facto de se tratar de um registo informático 

possibilita um mundo muito maior no campo da observação. A criação de um 

registo em vídeo com uma categorização mediante um instrumento de 

observação passa a ser uma realidade próxima. Do mesmo modo, revisitar 

momentos de aula só de uma determinada categoria seria também uma área 

futura a desenvolver neste programa. 

A constatação por parte do próprio sujeito das suas áreas de melhoria e 

do modo como realmente atua na prática pode ser um elemento ainda mais 

enriquecedor na formação docente do que meros registos numéricos. Como tal, 
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esta é uma área que seria certamente de muito interesse futuro para o ramo da 

observação na Educação. 
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5. Considerações Finais 

 

“Nós os humanos praticamos a única coisa que aos Deuses é vedado fazer: 

arriscar-se ao fracasso, ao insucesso, à incerteza, à tensão, à desilusão e à 

derrota. Eles – os Deuses – só sabem e podem ganhar, nós somos 

predestinados a assumir o risco de perder, nascemos para cumprir o destino e 

fado de ganhar algumas vezes, de perder muitas outras e de ter que aprender 

a perder e a suportar a derrota, mas sem perder a face, a determinação e o 

gosto de insistir, treinar e competir, de tentar e ousar, de melhorar e progredir. 

Chama-se a isto vencer, viver e existir.” 

(Bento & Bento, 2010, p. 32) 

  

 Agora que este capítulo pessoal se encerra na minha vida, não consigo 

deixar de o classificar como um momento de sentimento ambíguo. Se por um 

lado a alegria de terminar esta longa formação profissional que se desenrolou 

na FADEUP, da outra face da moeda restam as incertezas quanto ao futuro e à 

lembrança destes momentos tão marcantes na vida de um Estudante 

Universitário. 

 Considero que este documento, apesar de o tentar com muita 

dedicação, não consegue transcrever todos os sentimentos, todas as 

aprendizagens e vivências, todas dúvidas e inquietações que experienciei 

enquanto professor de EF em formação. Porém, considero que é uma boa 

tentativa. Apenas as palavras não são suficientes para que toda a verdade 

desta etapa consiga ser transparecida para o leitor. 

 Além da importância já relevada por este documento em relação ao EP 

para a minha formação, considero que todos os anos vividos na FADEUP 

foram uma torrente de aprendizagens e que agora me apercebo que nem 

sempre tive toda a maturidade necessária para que dela pudesse beber. 

Porém, fica aqui a referência a esta tão rica formação inicial que me preparou 

para este momento. 
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 Não queria deixar de salientar também o quão importante foi para mim a 

relação pessoal e profissional para com o meu NE. Não deixando nenhum 

membro de parte (PO, PC e EEs), sinto que o contacto estabelecido com o PC 

foi sobejamente importante no quotidiano de experiências enquanto professor 

iniciante, e a relação estabelecida com ele marcou profundamente este 

percurso tanto para mim como, certamente, para as minhas colegas. 

 Olhando para o contexto profissional que se avizinha, revejo na EF um 

futuro que me apaixona profundamente, mas que, em contraste, está, a cada 

dia, mais desvalorizado pelas entidades governamentais e pela realidade social 

em que vivemos, não acreditando poder entrar numa escola como professor 

nos próximos anos.  

 Não obstante, a vontade que sinto de ensinar e a paixão que o desporto 

e EF me transmitem, não deixaram esmorecer os valores educativos que 

aprendi nesta casa de Estudante. Irei em todos os momentos procurar a 

transcendência e buscar caminhos alternativos para que os meus objetivos 

profissionais e pessoais se aproximem do desejado.  
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7. Anexos 

 

Anexo I – Registo de Assiduidades 

 

 

 

 

  Setembro Outubro Novembro Dez. 

N.º Nome 13 20 27 4 11 18 25 8 15 22 29 6 13 
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Anexo II – Planeamento Anual de Conteúdos 

Período Mês Dia N.º da sessão Temática(s) 
N.º de 

blocos 

1.º 

 

Setembro 

 

12 1 
Reserva 2 

14 

19 2 

26 3 Atletismo 1 

 

Outubro 

 

3 4 
Testes F. 2 

10 5 

17 6 

Atletismo 3 24 7 

31 8 

 

Novembro 

 

7 9 

Basquetebol 3 
14 10 

21 11 

28 12 

Dezembro 
5 13 Badminton 1 

12 14 OUTRAS 1 

2.º 

 

Janeiro 

 

9 15 

Ginástica 4 

9 

16 16 

23 17 

30 18 

 

Fevereiro 

 

6 19 

Andebol 4 
20 20 

27 21 

Março 
6 22 

13 23 OUTRAS 1 

3.º 

 

Abril 

 

3 24 

Voleibol 4 

9 

10 25 

24 26 

Maio 

8 27 

15 28 

Futebol 3 22 29 

29 30 

Junho 
5 31 

OUTRAS 2 
12 32 
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Anexo III – Plano de Aula 

 

 

Parte TP Conteúdos 
Objetivos 

Comportamentais 
Situações de Aprendizagem 

Organização 
Alunos/Professor 

Componentes Críticas 

In
ic

ia
l 

1
0
’ Ativação 

Geral 

Movimenta-se em 
função do 
adversário, 
procurando 
ultrapassá-lo; 
 
Corre, avançando e 
recuando, tentando 
sucessivamente 
marcar ponto. 

“Assalto ao Castelo” 
 
Os alunos, através do meio tático de grupo 
“penetrações sucessivas”, deverão tentar passar 
a linha da defesa. O outro grupo, que 
desempenha as funções de defesa, deverá 
tentar impedir que a equipa adversária consiga 
transpor a linha.  
De início este exercício é feito sem bola. 
Posteriormente acrescenta-se uma bola ao jogo, 
sendo necessário ter a possa da bola para 
transpor a linha. 

4 Grupos de alunos 
divididos no espaço 
disponível. 4 Linhas 

de “golo”. 

“Ataques sucessivos”; 
 

“Foge do defensor”; 
 

“Defesa em linha”. 

Professor: Sérgio Lopes Ano: 11º 
Turma: AQB1 

Data: 07/03/2013 
Nº de alunos: 28 

Aula nº: 23 
Sessão 5 em 6  

Unidade Didática: Andebol 
Função Didática: Exercitação 

Local: Colégio de Gaia 
Espaço: Pavilhão A 

Hora: 8h00 – 9h30 
Duração Útil: 65 min 

Material: Sinalizadores, Coletes, 

Bolas de Andebol, Fitball 

Objetivo da aula: 

Cultura Desportiva: 

Conceitos Psicossociais: 

Fisiologia do treino e Condição 

Física: 

Exercitar o passe, o remate, a defesa individual e o jogo 5x5. 

Exercitar a terminologia específica da modalidade. 

Exercitar a autonomia, a cooperação, o fair-play e a disciplina. 

Exercitar a força, agilidade, a orientação espacial, o ritmo e a diferenciação cinestésica. 
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F
u

n
d

a
m

e
n

ta
l 

7
’ Remate. 

Remata para o alvo, 

procurando empurrá-

lo para o lado 

contrário 

O campo está dividido em duas zonas, cada 

equipa está numa zona oposta, no centro há 

uma fitball. O objetivo é rematar contra a fitball 

até que esta toque na linha do campo 

adversário. 

2 Grupos, um em 

cada zona 

delimitada. 

“Elevação do cotovelo”; 

 

“Rotação do tronco”. 

1
0
’ Passe; 

 
Desmarcação. 

Passa e desmarca-se, 
progredindo para o 
alvo, com intensão de 
marcar golo. 

2x1 sem drible: 
A turma dividida em 4 grupos de trabalho irá 
jogar em situação de dois contra um, não 
podendo utilizar o drible para fazer progredir a 
bola. Para marcar golo, o ataque deve pousar a 
bola sobre a linha final. 
 

Grupos de 7 alunos, 
divididos em 4 

campos dentro de 
um campo de 

Andebol. 

“Elevação do cotovelo”; 

 

“Rotação do tronco”; 
 

“Fixa o defensor e depois 
passa”. 

1
0
’ 

Passe; 
 

Remate; 
 

Defesa 
individual. 

Desloca-se para criar 
linhas de passe; 
 
Remata em direção ao 
alvo. 

Jogo 3x3 sem drible: 
 
A turma dividida em 4 grupos de trabalho irá 
jogar em situação de três contra três, rematando 
para um cone que funciona como alvo. Os 
jogadores não podem utilizar o drible para 
progredir no campo. 
 

Grupos de 7 alunos, 
divididos em 4 

campos dentro de 
um campo de 

Andebol. 

“Ocupa o espaço livre”; 
 

“Cotovelo elevado”; 
 

“Roda o tronco”; 
 

“Marcação individual”. 
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2
5
’ Jogo 5x5 

Posiciona-se 

corretamente em 

campo; 

 

Aplica as habilidades 

exercitadas em 

situação de jogo. 

Jogo 5 x 5: 

Competição entre equipas em campo reduzido. A 

cada 10’ o professor irá apitar para terminar o jogo. 

Nesse momento, efetuará rotação das equipas, 

jogando as equipas vencedoras e as vencidas entre 

si, respetivamente.  

Grupos de 7 alunos, 

divididos em 2 

campos dentro do 

campo de Andebol. 

“Ocupação total do espaço de 

jogo”; 

 

“Ataques sucessivos”; 

 

“Fazer a bola circular através 

do passe”; 

 

“Marcação individual”. 

F
in

a
l 

3
’ Reflexão Final 

Atenta ao que é 

explanado; 

 

Expõe as suas 

dúvidas. 

Breve reflexão com a turma apontando as suas 

maiores dificuldades e questionando se os objetivos 

da aula foram cumpridos. 

Em semicírculo, 

voltados para o 

professor. 

- 
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Anexo IV – Registo de Avaliações 
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Anexo V – Cartazes desenhados para Divulgação de Eventos 
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