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Resumo 

 

O presente relatório de estágio é um relato na primeira pessoa de todas 

as experiências vividas e capacidades adquiridas no decorrer do ano de 

estágio profissional desenvolvido na Escola Secundária Alexandre Herculano, 

num núcleo de estágio composto por quatro elementos, tendo sido orientado 

por uma professora orientadora da Faculdade de Desporto e por um professor 

cooperante. Incide nos acontecimentos marcantes vividos ao longo do ano 

letivo de 2013/2014, mais especificamente nas principais dificuldades 

encontradas e na forma como foram ultrapassadas. Este documento inclui 

ainda um estudo relativo ao efeito de um programa de força, aplicado no 

contexto das aulas de Educação Física, no desenvolvimento da força geral dos 

membros superiores, dos membros inferiores e dos músculos abdominais, 

realizado em duas turmas do 12º ano de escolaridade. Uma turma foi 

submetida a um programa de treino de força com carga adicional e outra 

realizou o mesmo programa sem carga adicional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, 

FORÇA, PROGRAMA DE TREINO, CARGA ADICIONAL. 
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Abstract 

 

The internship report is a first-person narrative of all experiences and skills 

acquired during the year of professional internship, developed in Alexandre 

Herculano Secondary School. A training group composed with four elements 

was guided by a teacher of the Faculty of Sport and a cooperating teacher. This 

report focuses on significant events experienced throughout the academic year 

of 2013/2014, detailing more specifically the main difficulties encountered and 

how they were overcome. This document also includes a study of the effect of a 

strength program, applied in the context of physical education classes, in the 

development of general strength of the upper and lower limbs and abdominal 

muscles. Two 12th grade classes were analyzed using the same training 

program (one with and another without additional load). 

 

KEYWORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP, PHYSICAL EDUCATION, 

STRENGTH, TRAINING PROGRAM, ADDITIONAL LOAD. 
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1. Introdução 

 

O presente Relatório de Estágio (RE) surge no âmbito da unidade 

curricular de Estágio Profissional (EP), inserida no 2º ano do plano de estudos 

do 2º Ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP).  

Este documento relata as experiências, ansiedades, dificuldades, 

aprendizagens, afetos e alegrias sentidas no primeiro contacto com o contexto 

real da escola, ao exercer o papel de professora junto de uma turma de 12º 

ano, ao longo do ano letivo 2013/2014, na Escola Secundária Alexandre 

Herculano (ESAH) na cidade do Porto. Partilharam comigo esta aventura três 

colegas estagiários, um professor cooperante, que desempenhava funções 

como docente na escola e uma professora orientadora, que era o elo de 

ligação entre a FADEUP e a escola onde estava a estagiar.  

O RE, que tem em conta as perspetivas iniciais que constam do Projeto 

de Formação Inicial (PFI) elaborado no início do ano letivo, intitula-se “A 

exultação do Eu Professora” e encontra-se organizado em cinco grandes 

capítulos: (1) “Introdução”, onde se expõe um breve enquadramento do EP e 

se aborda o contexto onde o mesmo se efetivou; (2) “Dimensão Pessoal”, que 

se baseia numa biografia e nas expectativas em relação ao EP; (3) 

“Enquadramento Institucional”, onde se procede à caracterização da escola e 

da turma; (4) “Enquadramento Operacional”, considerado o pilar do RE, porque 

é onde se encontra o grosso do processo de reflexão do estágio ao nível das 

três áreas de desempenho (organização e gestão do ensino e da 

aprendizagem, participação na escola e relações com a comunidade e 

desenvolvimento profissional, incluindo neste último um estudo de investigação 

através do qual pretendi desenvolver a força dos alunos através de um 

programa de treino integrado na aula de Educação Física (EF), com o objetivo 

de perceber o seu efeito na força geral dos membros superiores, dos membros 

inferiores e dos músculos abdominais em jovens do ensino secundário, 

distinguindo adicionalmente o efeito da utilização de carga adicional. Concluiu-

se que o programa aumentou a força dos membros superiores, mas sugeriu o 

uso ponderado de cargas adicionais, por nem sempre terem ocorrido 

incrementos de força superiores). O último capítulo (5) “Conclusões e 
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perspetivas para o futuro” diz respeito às principais conclusões e aspetos que 

marcaram o meu percurso enquanto estudante-estagiária, assim como a 

importância que todo o processo teve no meu desenvolvimento enquanto futura 

profissional na área da EF. 
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2. Dimensão Pessoal 

2.1. Quem sou eu? 

 

O meu nome é Joana Filipa da Silva Sá Reis, nasci no dia 11 de Julho de 

1989 em Oliveira de Azeméis e resido em Esmoriz (concelho de Ovar, distrito 

de Aveiro). Encontro-me agora no término do 2º Ciclo em Ensino da Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário, na Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP) e, durante este ano letivo, estagiei na Escola 

Secundária Alexandre Herculano, na cidade do Porto.  

Em pequena, quando me questionavam sobre o que queria ser quando 

crescesse, sempre respondi que gostava de ser professora ou bailarina. 

Desde sempre que o desporto fez parte da minha vida. Pratiquei Ballet 

durante dois anos (dos sete aos nove anos) na Academia de Dança de Esmoriz 

e no mesmo período pratiquei também Ginástica Artística no Pavilhão 

Desportivo de Espinho. Um ano mais tarde, pratiquei Natação durante três 

anos (dos dez aos treze anos) na Piscina Municipal de Ovar. Depois, Hip Hop, 

durante mais três anos (dos quinze aos dezoito anos) na Academia de Dança 

Allegro em Esmoriz; e a última modalidade que pratiquei foi Futebol Feminino 

Federado no Sporting Clube São João de Ver durante uma época (dos dezoito 

aos dezanove anos). Este passado teve uma grande influência na escolha da 

futura profissão, porque à medida que os anos iam passando eu ia-me afiliando 

e apaixonando cada vez mais pelo desporto. 

Durante todo o meu período escolar as aulas de Educação Física eram as 

minhas preferidas porque eram aquelas em que o entusiasmo e motivação 

estavam sempre presentes. Esta paixão pelo desporto foi crescendo com o 

passar dos anos e após terminar o Ensino Secundário, também motivada pelas 

minhas experiências desportivas e pelo contacto com os vários Professores de 

Educação Física que se cruzaram no meu caminho, ingressei no Curso de 

Desporto. 

Quando acabei a licenciatura, o único mestrado que para mim fazia 

sentido era o de ensino, porque para além das influências que indiquei acima, 

quiçá a influência mais marcante que tive foi a do meu tio, professor de 

educação física, que conhecedor do meu gosto pela área muitas vezes me 

proporcionou idas à escola onde lecionava e me permitiu acompanhá-lo de 
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perto. Nas idas à escola, visitei os espaços, tive acesso à sala dos professores, 

observei as suas aulas e convivi de perto com os outros professores seus 

colegas. Toda esta experiência aumentou a minha vontade de um dia ser como 

um daqueles professores lá presentes. O que eu queria mesmo era ser 

Professora de Educação Física, até porque para além da área de o ensino me 

fascinar, sempre adorei lidar com crianças e jovens. Sentia que esta era a 

minha vocação, a minha “propensão interna para a profissão, vontade de 

segui-la” (Hurtado, 1988, p. 71). Sei que devido à conjuntura do nosso País 

será difícil ficar colocada numa escola logo após a conclusão do mestrado, mas 

não vou desistir de lutar pelos meus sonhos. Na hipótese de não conseguir 

colocação, as alternativas que equaciono são os ginásios ou atividades 

extracurriculares para crianças e jovens. 

Quanto à minha personalidade, assumo-me como uma pessoa 

trabalhadora, ativa e simpática. Mas julgo que o que mais se destaca em mim é 

a responsabilidade, a organização e o empenho com o qual procuro executar 

as mais variadas tarefas, e ainda o facto de ser uma pessoa muito nervosa, 

ansiosa e preocupada, características que nem sempre abonam em meu favor. 

Neste sentido, o Estágio Profissional (EP) foi um gigante desafio, porque foi um 

teste à minha capacidade de lidar com situações de trabalho, todos os dias 

diferentes e imprevisíveis. 

Outro dos motivos pelos quais também optei pela área do Ensino da 

Educação Física foi o facto de considerar que se trata de uma profissão 

dinâmica, desafiante e nada rotineira. 

 

2.2. Expectativas em relação ao Estágio Profissional 

 

Antes de o ano letivo se iniciar admito que tinha muitas expectativas, mas 

também muitos receios, em relação ao EP, à realidade escolar que iria 

encontrar, aos alunos e aos restantes professores. Sabia que se avizinhava um 

ano demasiado exigente, mas também repleto de aprendizagens.  
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A Escola Secundária Alexandre Herculano (ESAH) (Figura 1) era 

desconhecida para mim até ao momento da primeira visita e eu não tinha 

nenhum conhecimento sobre o contexto onde se encontra inserida. Apesar 

disso, posso afirmar que senti que a instituição era acolhedora, mesmo com as 

limitações que apresentava para a prática de Educação Física. Expectava que 

fosse uma boa escola, com bons alunos, funcionários e um corpo docente 

dedicado, o que me ajudaria no processo de integração e na construção do 

conceito ser professora, o que se concretizou, porque gostei do ambiente, das 

pessoas que a integravam e achei o edifício, apesar de poder ser melhorado, 

de uma beleza única, cheio de história e diferente de todas as escolas que 

tinha visto e conhecido até então.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

O EP apresentava-se como uma experiência totalmente nova, uma 

oportunidade única, que devia ser encarada com o máximo de seriedade e 

empenho possíveis, para dela poder extrair aprendizagem e um reportório de 

experiência alargado. E mais ainda, seria uma oportunidade para conhecer 

melhor as minhas capacidades, potencialidades e limitações, contribuindo, de 

certo modo, para a minha formação como pessoa, onde ia treinar 

competências como o espírito de iniciativa, a autonomia nas tomadas de 

decisão, o sentido crítico e a procura de soluções para eventuais problemas. O 

que desejava era, fundamentalmente, no final do EP sentir que fui capaz de 

ensinar a matéria aos meus alunos, e consequentemente, que eles foram 

capazes de aprender. Mas aqui, entre muitas outras, surgia a minha principal 

Figura 1. Escola Secundária Alexandre Herculano (ESAH). 
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dificuldade, que seria provavelmente a inexperiência relativa a alguns 

conteúdos a lecionar no que toca a determinadas modalidades, como por 

exemplo o andebol e o badminton. Por sinal, não foram modalidades que 

fizeram parte do meu plano anual e não as lecionei, porque no primeiro período 

o espaço que de início tive disponível foi o exterior e como já tinha dado 

algumas aulas de basquetebol, dei continuidade à modalidade. No mesmo 

período, lecionei ainda a modalidade de natação, de acordo com o espaço 

disponível apresentado no roulement. O mesmo aconteceu no segundo 

período, em que a primeira modalidade ensinada, ginástica, foi determinada 

segundo os espaços disponíveis. Ainda no mesmo período, o outro espaço 

destinado à turma foi o ginásio grande. Aqui sim, havia a possibilidade de 

lecionar andebol ou badminton, mais badminton porque considero o ginásio 

estreito para a prática de andebol com uma turma consideravelmente 

numerosa, como é o caso. Mas como no início do ano, antes de ter tido acesso 

ao plano anual, dei uma aula de andebol e outra de badminton e os alunos não 

se mostraram muito entusiasmados, acabei por, no segundo período, me reger 

pela preferência demonstrada pelos alunos na ficha de caracterização 

individual e optei pela modalidade de voleibol. Por último, no terceiro período, 

como o número de aulas previstas era muito menor em relação aos períodos 

anteriores, o objetivo passou por aplicar o Modelo de Educação Desportiva 

(MED) na modalidade de atletismo. No entanto, caso as modalidades de 

andebol e badminton tivessem feito parte do meu plano anual, as soluções que 

teria procurado para ultrapassar os obstáculos já referenciados seriam estudar 

mais as modalidades, recolhendo o máximo de informação possível sobre as 

progressões de ensino mais adequadas e procurar auxílio junto de colegas que 

estivessem envolvidos no ensino das modalidades em questão. 

Para responder a essas e outras dificuldades que eventualmente 

pudessem surgir no caminho, tive como intenção desde o princípio preservar 

uma boa relação quer com o professor cooperante, quer com os meus colegas 

estagiários. Durante este ano letivo fomos amigos e conselheiros uns dos 

outros, assim como privilegiamos sempre no nosso núcleo a partilha de 

conhecimentos, trabalhos, experiências e expectativas. 

Quanto aos alunos, expectava que fossem educados, cooperantes, que 

participassem nas aulas de Educação Física com entusiasmo e que tivessem 
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uma vontade enorme de aprender, favorecendo assim a construção de um 

clima propício ao seu desenvolvimento. O que desejava também era construir 

uma relação professora-aluno de confiança, que considero fundamental para 

proporcionar aos alunos uma aprendizagem mais efetiva, e garantir-lhes, nas 

minhas aulas, criatividade e motivação. O importante é que “o professor de 

Educação Física crie situações de aprendizagem e experiências sempre novas, 

mais ricas e mais amplas, desenvolvendo cada vez mais a própria experiência 

dos alunos a fim de que eles se enriqueçam humana e tecnicamente” (Hurtado, 

1988, p. 73). 

O primeiro contacto com os alunos foi muito positivo. “Fiquei muito 

contente e entusiasmada com a turma, porque me demonstraram ser 

simpáticos, educados, respeitadores e não conflituosos.” (Reflexão nº 1 – 

17/09/2013) 

Tive também conhecimento de que na turma existiam duas alunas com 

necessidades educativas especiais (NEE), mais concretamente, surdez, o que 

em termos de comunicação seria para mim um desafio ainda maior. Uma nova 

realidade à qual eu teria de me adaptar. 

Defino o primeiro dia de aulas (apresentação) como tendo sido um dia 

“…cheio de emoções e responsabilidades. Um dia que marcou a minha 

mudança de estudante para professora. Mais importante ainda, um dia onde 

saí daquela escola mais feliz do que alguma vez tinha entrado e com a certeza 

de que era mesmo este o caminho que queria seguir. Agora, o meu sonho 

começa a ganhar forma” (Reflexão nº 1 – 17/09/2013). 

No que toca ao grupo de Educação Física, tencionava acima de tudo 

procurar aprender ouvindo os conselhos dos Professores com mais 

experiência. Quando cheguei à escola, deparei-me com um grupo de EF já 

formado, acostumado à receção de estagiários e aberto a novas intervenções. 

Quer o pessoal docente, quer o pessoal não docente foram sempre prestáveis 

e atenciosos connosco, daí considerar que fomos bem recebidos não só no 

grupo mas também na escola. Quem também foi verdadeiramente incansável, 

estando sempre predisposto a auxiliar-nos e a retirar-nos dúvidas, foi o 

professor cooperante. Ele que nas primeiras reuniões nos disse que um grupo 

é como uma orquestra, agora resta saber se a música será boa.  
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Em suma, o que esperava encontrar no EP, também com a ajuda da 

Professora Orientadora e do professor cooperante, era um ano, por excelência, 

de desenvolvimento da autonomia e do espírito crítico e reflexivo, porque só 

dessa forma conseguiria evoluir enquanto professora.  

Terminado este ano de aprendizagem de EP, perspetivo continuar a 

atualizar-me e a evoluir constantemente.  
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3. Enquadramento Institucional 

3.1. A escola como instituição 

 

O primeiro tipo de escola foi a família, pois era quem transmitia ofícios, 

conhecimentos, socializava e portanto tinha muito peso na educação dos 

jovens. As crianças tinham a tendência de imitar os pais, o que tornava a 

educação mais prática. Coimbra (1989) reforça esta ideia afirmando que 

“sabemos que a educação sempre existiu; que educar era viver a vida do dia-a-

dia da comunidade, ouvindo dos mais velhos as suas experiências e com isso 

formando-se para atuar em comunidade”. 

Foi a partir do século XVII que a escola surgiu “como instituição, nos 

moldes em que a conhecemos atualmente. Portanto, o aparecimento desta 

instituição está visceralmente ligado ao desenvolvimento do capitalismo” 

(Coimbra, 1989). Após a revolução industrial, o estado assumiu a instituição 

escola e passou a ensinar-se a todos como se fosse um só, porque, segundo a 

autora referida acima, sentiu-se a necessidade de aumentar o número de 

pessoas que soubessem ler, escrever e contar, porque eram essas pessoas 

que iriam fornecer mão-de-obra na indústria.  

Após o 25 de Abril deu-se a massificação do ensino, onde a escola 

passou a ser obrigatória, gratuita, universal e laica. A aprendizagem passou a 

efetuar-se num local próprio, com especialização de tarefas e para um maior 

número de crianças e jovens.  

Resumidamente, a escola atual não é vista apenas como uma instituição 

que transmite conhecimentos teóricos e práticos aos alunos. Também lhe é 

atribuída responsabilidade social. Ou seja, “a função básica da escola é 

garantir a aprendizagem de conhecimentos, habilidades e valores necessários 

à socialização do indivíduo” (Ozório & Leon, 2011). E é aqui que surgem alguns 

dos problemas dos dias de hoje, porque a escola tem encontrado cada vez 

mais a ausência de valores como o respeito, tolerância, responsabilidade e um 

aumento de comportamentos desviantes, o que acaba por interferir no 

quotidiano das salas de aula, e consequentemente, no processo de ensino 

aprendizagem e no funcionamento da escola. Nesse sentido, os novos tempos 

exigem dos educadores e/ou professores um ensino voltado para o 

desenvolvimento de um conjunto de competências através de vivências em 
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situação de aprendizagem que os levem a compreender e refletir acerca da 

realidade, possibilitando a construção de conceitos. 

 

3.2. Caracterização da Escola Secundária Alexandre Herculano 

 

O modo de atuação de cada professor encontra-se diretamente 

relacionado com a escola onde o EP se concretiza, porque cada realidade 

requer uma intervenção diferente. De escola para escola somos confrontados 

com contextos distintos que variam desde o local à própria turma, de tal forma 

que o que é aplicado num determinado contexto dificilmente é aplicado noutro 

diferente.  

A ESAH apresenta-se como umas das escolas constituintes do 

Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano e encontra-se localizada na 

Avenida Camilo, na freguesia do Bonfim, na cidade do Porto. O edifício, da 

autoria do arquiteto portuense Marques da Silva, encontra-se classificado como 

monumento de interesse público. 

A ESAH destina-se aos alunos do 3º ciclo do Ensino Básico e Ensino 

Secundário e segundo o relatório da IGE (2009), a escola apresenta-se do 

ponto de vista socioeconómico, num “contexto em que o nível social, cultural e 

económico das famílias dos alunos que frequentam a escola constitui um fator 

desfavorável ao seu bom desempenho escolar”. Como se refere no mesmo 

documento, “este estabelecimento de ensino é unidade de referência para a 

educação bilingue de alunos surdos … [promovendo condições de inclusão e 

igualdade educativa]” (IGE, 2009). 

Existe também na ESAH uma diversidade linguística e cultural acentuada, 

que é suavizada com a prestação do respetivo apoio aos alunos que não têm o 

português como língua materna. Neste sentido, o que se objetiva “não é 

somente uma escola preocupada com o insucesso académico dos alunos, mas 

também uma escola que procura ir ao encontro das necessidades de diferentes 

públicos, numa perspetiva de melhoria contínua” (IGE, 2009). 

Os pontos fortes desta instituição são a diversidade da oferta 

formativa/educativa e o bom relacionamento existente entre os membros da 

comunidade escolar.  
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Já no que toca às condições físicas da escola, existem alguns 

constrangimentos, sobretudo ao nível dos espaços desportivos. No relatório da 

IGE (2009) afirma-se mesmo que “as atuais condições estruturais e de 

habitabilidade do edifício não favorecem o desenvolvimento de um processo 

ensino/aprendizagem de qualidade”.  

A escola possui uma piscina (Figura 2) [que tem apenas um balneário 

(Figura 3)], dois ginásios (um grande e um pequeno, este último destinado à 

prática de ginástica) e um campo exterior com pista de atletismo. No ginásio 

grande existem duas tabelas de basquetebol, marcação das linhas dos campos 

de basquetebol e de voleibol e alguns aparelhos de ginástica (plintos). Este 

espaço encontra-se danificado e com o soalho algo irregular. Já o espaço 

exterior permite praticar basquetebol (tem 2 campos), andebol, futebol, 

atletismo e voleibol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Piscina. 

Figura 3. Balneário. 
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O pavilhão escolar tem dimensões reduzidas, impossibilitando o uso 

simultâneo por mais do que uma turma, o que dificulta a gestão quando as 

condições meteorológicas se apresentam adversas. Dada a carência de 

espaços cobertos, a estratégia que muitos professores adotam para 

conseguirem manter os seus alunos ativos é recorrer à ocupação de um 

espaço junto ao bar da escola, o qual conta com material destinado à prática 

de ténis de mesa. Nós, estagiários, nunca tivemos de recorrer a esse espaço 

durante o ano letivo, porque nos foi sempre dada pelos outros professores a 

prioridade de ocupar outro espaço coberto tido como alternativo, ou seja, o 

ginásio pequeno.  

Outro constrangimento que apresento diz respeito ao reduzido material 

disponível para a prática de Educação Física, visto que se encontra um pouco 

danificado e acaba por criar algumas limitações. Contudo, ao longo do ano a 

escola foi adquirindo mais material, de forma a atenuar e contrariar essas 

condições débeis, assim como, eu própria, sempre que reunia condições para 

tal, procedi à recuperação de algum material. Indico o exemplo das bolas da 

Figura 4, que enchi com areia e que usei para a iniciação do lançamento do 

peso, que se encontravam todas rompidas e que revesti com fita isoladora de 

modo a puderem ser usadas novamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 4. Recuperação das bolas para a iniciação do lançamento 
do peso. 
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3.3. Caracterização da turma 

 

A turma que me foi atribuída frequentou o décimo segundo ano de 

escolaridade, do Curso Científico-Humanístico de Línguas e Humanidades, e 

era constituída por vinte e quatro alunos, dezassete raparigas e sete rapazes. 

No dia dezassete de setembro de dois mil e treze, início do ano letivo, havia na 

turma mais uma rapariga que foi transferida para a Escola Secundária António 

Nobre. A média das idades dos alunos era de 17.88±1.03 anos e a grande 

maioria já se conhecia e partilhava a mesma turma desde o ano letivo anterior. 

As duas alunas com NEE (surdez) que integravam a turma não 

beneficiavam de qualquer apoio pedagógico individualizado na aula de 

Educação Física, o que exigiu da minha parte uma necessidade de ajustar a 

intervenção, dando uma atenção especial à forma de comunicar com elas para 

que não fossem prejudicadas nas aprendizagens. Nas reuniões de avaliação 

de cada período ficou registado que o conselho de turma considerou as alunas 

trabalhadoras, interessadas, organizadas e com bom aproveitamento escolar.  

Relativamente ao estado de saúde, existiam três casos na turma que 

importa referir: uma aluna que não realizava aulas práticas por ter uma doença 

do foro reumatológico; um aluno que apresentava problemas respiratórios 

(asma), o que por vezes o limitava na prática de esforço moderado ou intenso; 

e uma aluna que tinha dores nas costas, sendo a patologia desconhecida, não 

realizando, por vezes, todos os movimentos solicitados por uma questão de 

precaução. 

Na turma, apenas 7 alunos praticavam desporto com regularidade, o que 

quer dizer que aproximadamente 71% da turma não realizava qualquer 

atividade física extracurricular. 

Ao longo do ano letivo, a maioria dos alunos da turma revelou ser capaz 

de executar o que se pretendia com qualidade e com desempenhos regulares 

de acordo com os objetivos definidos. Foi notável o esforço e empenho dos 

alunos, especialmente daqueles que apresentavam maiores dificuldades 

motoras, necessitando de um apoio mais próximo e frequente.  

Já o comportamento é que nem sempre foi favorável, chegando mesmo, 

em algumas circunstâncias, a ser perturbador, na medida em que alguns dos 

alunos da turma demonstraram ter falta de atenção e ser faladores nas aulas. 
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O mesmo acontecia nas aulas das outras disciplinas, conforme se considerou 

na reunião de avaliação do primeiro e segundo períodos. Porém, nas aulas de 

Educação Física, esse comportamento menos favorável deveu-se ao facto de 

durante o primeiro período um aluno que não pertencia à turma ter realizado 

também as aulas. Este pedido foi feito pelo aluno em questão no início do ano 

letivo, o qual foi consentido e autorizado pelo professor cooperante. O 

argumento do professor baseou-se na possibilidade desse aluno andar pela 

escola com outros comportamentos indevidos ser minimizado enquanto se 

mantinha ocupado com a aula. O certo é que esse aluno era um elemento 

desestabilizador, na medida em que distraía alguns colegas, os que faziam 

parte do seu grupo de amigos, e acabava por aborrecer os restantes. Eu nunca 

fui muito a favor da decisão tomada pelo professor cooperante nem do seu 

argumento utilizado, mais ainda à medida que estes episódios se foram 

sucedendo, porque na minha opinião, nunca devia ter sido permitida a 

realização da aula ao aluno se este não fazia parte da turma. E afinal, ele só 

estava a prejudicar a aula. Durante esse tempo, fui fazendo repreensões aos 

alunos da turma que se envolviam nas brincadeiras desse aluno mas nem 

sempre tive sucesso. Após terminar o primeiro período, e por motivos que me 

são desconhecidos, o referido aluno deixou de comparecer. A partir desse 

momento, o comportamento da turma foi progredindo de forma evidente, quer 

ao nível do cumprimento de regras, quer ao nível de atenção e respeito pelos 

colegas e professora.  

Por fim, no que toca à assiduidade e pontualidade dos alunos, é de referir 

que os alunos foram sempre assíduos, comparecendo às aulas, ao contrário da 

falta de pontualidade, que por diversas vezes se fez sentir por parte de um 

grupo de alunos, principalmente até meados do segundo período. Esta foi uma 

situação falada nas reuniões de avaliação, dado que também os restantes 

professores da turma observaram o mesmo. Quanto às aulas de Educação 

Física, as justificações desses alunos eram semelhantes de aula para aula, 

alegando que os balneários se encontravam fechados até ao toque de entrada 

ou ocupados por outras turmas. Nas primeiras vezes em que isso aconteceu, 

dei o benefício da dúvida, aceitei a justificação e não os penalizei. Contudo, 

rapidamente me apercebi da falsidade dos argumentos, na medida em que os 

restantes alunos da turma, utilizadores dos mesmos balneários, chegavam 
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sempre a tempo à aula. A partir desse momento a minha atitude passou, para 

além de os repreender, por informar a turma que após os cinco minutos de 

tolerância marcaria falta de presença a quem não se encontrasse presente na 

aula. Marquei a minha posição, não faltando com a minha palavra, e nas aulas 

que se seguiram alguns alunos tiveram falta. Os lesados manifestaram a sua 

insatisfação mas, por outro lado, passadas sensivelmente duas semanas, o 

problema ficou resolvido e eles mostraram-se cada vez mais conscientes da 

importância da pontualidade. Logo, considero que o trabalho desenvolvido a 

este nível foi bastante satisfatório.  

 

3.4. Estágio profissional no plano curricular e os seus objetivos 

 

O EP é uma unidade curricular que se encontra inserida no segundo ciclo 

de estudos, enquadrando-se no segundo ano do referido ciclo, e que tem por 

fim atribuir o grau de Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário, pela FADEUP. Esta unidade curricular agrega a prática 

de ensino supervisionada e o relatório de estágio. A primeira é realizada numa 

escola, que nos é atribuída por concurso, onde somos acompanhados por um 

professor cooperante da escola em questão. Já o relatório de estágio é 

orientado por um professor da Faculdade.  

A estrutura e o funcionamento do EP enquadra-se nas orientações legais 

constantes no Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de março e no Decreto-lei nº 

43/2007 de 22 de fevereiro, que esclarecem as condições essenciais à 

obtenção de habilitação profissional para a docência num determinado domínio 

(Matos, 2013). 

Segundo Matos (2013), o EP “entende-se como um projeto de formação 

do estudante com a integração do conhecimento proposicional e prático 

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

contextualizando o conhecimento no espaço escolar.” Neste sentido, tanto a 

teoria como a prática são necessárias à ação do professor, pois ganham 

significado na coexistência. Tal como diz Bento (1995, p.51) “a teoria é uma 

prática pensada, imaginada e refletida, e a prática é uma teoria ou conjunto de 

conhecimentos à vista, uma prática culminante no horizonte da teoria”. Como 
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tal, uma não vive sem a outra, sendo o EP essencial enquanto parte integrante 

da aprendizagem de qualquer profissão.  

O objetivo do EP é integrar o estudante-estagiário na vida profissional de 

forma progressiva e orientada, quer pelo professor cooperante, quer pelo 

professor orientador, em contexto real, desenvolvendo competências 

profissionais que promovam nos futuros docentes um desempenho crítico e 

reflexivo, capaz de dar resposta aos desafios e exigências da profissão (Matos, 

2013).  

Associadas às competências profissionais descritas acima, segundo 

Matos (2013), estão as seguintes áreas de desempenho: (I) organização e 

gestão do ensino e da aprendizagem; (II) participação na escola e relações 

com a comunidade; e (III) desenvolvimento profissional. Porque a função de 

professor não passa só por lecionar, o professor encontra-se envolvido em 

inúmeras tarefas como a gestão de relações pessoais, de conflitos e de tarefas 

de interação entre vários elementos da comunidade escolar.  
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4. Enquadramento Operacional 

4.1. Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

 

Esta área está relacionada com o trabalho que o docente deve fazer 

antes de lecionar e encontra-se dividida em quatro fases: conceção, 

planeamento, realização e avaliação do ensino. Portanto, o ensino não começa 

no pavilhão ou na sala de aula, mas sim no momento em que o professor 

pensa nele e dá início à sua planificação. 

 

4.1.1. Conceção 

 

O professor não pode apenas restringir-se à transmissão de 

conhecimentos, sem preocupações acerca de tudo o que envolve esse 

processo. A perceção acerca do processo de ensino tem de ser ampla e antes 

de o professor passar para o ato de lecionar deve executar um trabalho que 

abrange múltiplas áreas, como analisar o contexto cultural e social dos alunos 

e da escola, os planos curriculares e os programas de Educação Física, de 

forma a construir decisões que viabilizem o desenvolvimento e a 

aprendizagem. 

Nesse sentido, no primeiro contacto com a turma recorri à elaboração de 

uma ficha de caracterização individual, que consistiu no desenvolvimento de 

um questionário elaborado por mim, que me permitiu obter informação mais 

aprofundada acerca de cada um dos alunos e, dessa forma, conhecê-los 

melhor, sobretudo, no que se refere a possíveis problemas de saúde, a hábitos 

alimentares, ao interesse pela prática de exercício físico e ao seu agregado 

familiar.  

Quando entreguei as fichas de caracterização individual à turma não 

solicitei que os alunos a preenchessem no momento, para não desperdiçar 

tempo útil de aula, mas sim que as preenchessem em casa e que na aula 

seguinte as trouxessem. Nesse tempo de espera senti-me muito ansiosa e 

curiosa pelas respostas dos alunos porque queria efetivamente conhecer a 

turma de forma mais particular e identificar as suas preferências e 

necessidades. Na aula seguinte, todos os alunos me entregaram as fichas e 
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mal terminei a aula agarrei-me a elas e comecei a analisá-las. Dei por mim, já 

no comboio na ida para casa, a desfolhar as mesmas folhas e a rever as 

descobertas que tinha feito de cada aluno. Lembro-me inicialmente que as 

respostas que mais me sensibilizaram nas fichas foram as de duas alunas que 

mencionaram só ter mãe ou pai; as dos três casos de alunos com problemas 

de saúde já referidos no capítulo 3.3 e as da grande maioria que indicaram a 

disciplina de educação física como uma das disciplinas de que mais gostavam. 

Por me permitir analisar o contexto cultural e social dos alunos e também por 

me possibilitar adequar a aprendizagem ao contexto e consequentemente 

perspetivar o aperfeiçoamento dos alunos de forma mais individual, considerei 

esta uma tarefa fulcral.  

Por fim, outra tarefa que realizei foi a análise da escola e do meio onde 

esta se encontra inserida. Para tal, recorri à análise do regulamento interno e 

do planeamento anual do Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano. O 

que pretendia era principalmente ter conhecimento da organização e dinâmica 

da escola, ter conhecimento da legislação interna e ter conhecimento dos 

projetos da ESAH, de modo a perceber o seu funcionamento. Após realizar 

esta tarefa posso afirmar que o que aprendi, essencialmente, foi: qual a 

constituição do agrupamento (quais as escolas que dele faziam parte); quais os 

níveis de ensino que os diferentes estabelecimentos apresentavam (desde o 

ensino pré-escolar, ao ensino básico e secundário diurno, e ainda o ensino 

noturno, este último recorrente por módulos); quando é que um acidente é 

considerado escolar (o que ocorra durante as atividades programadas pela 

escola no percurso casa – escola e/ou escola – casa, no percurso entre 

escolas do agrupamento e dentro do período considerado necessário para o 

aluno efetuar esse percurso); quais os horários da ESAH, incluindo a duração 

das aulas (50 minutos) e dos intervalos (10 e 20 minutos); quais as regras de 

funcionamento e quais as medidas disciplinares (corretivas e sancionatórias). 

A par da realização de todas as tarefas, iniciou-se o processo de 

adaptação. Para mim, este foi um processo encantador, de descoberta, de 

novidade. Também de nervosismo, aquando do primeiro contacto com a turma, 

no dia das apresentações. Mas julgo que acima de tudo a minha adaptação foi 

estável, organizada dia após dia, e foi consciente, nunca fugindo ou adiando as 

minhas responsabilidades. 
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4.1.2. Planeamento 

 

O planeamento foi o guião para a minha atuação enquanto professora, 

tendo sido através dele que estabeleci os objetivos que pretendia que os meus 

alunos alcançassem. A sua estruturação foi contextualizada, na medida em que 

se focou nas características próprias do ambiente escolar e se adequou à 

realidade dos alunos. 

Para planificar o ensino das várias modalidades, recorri à elaboração de 

Modelos de Estrutura de Conhecimentos (MEC) de Vickers (1990) que 

permitem organizar uma matéria, identificar o conteúdo de uma atividade e 

estruturá-lo numa hierarquia de conhecimentos. Este modelo concebe oito 

módulos, repartidos em três fases: (I) a fase de análise, (II) a fase das 

decisões, e por último, (III) a fase da aplicação (Vickers, 1990). 

Sempre que iniciei uma nova modalidade elaborei as planificações de 

acordo com o modelo mencionado acima, o qual me ofereceu uma maior 

segurança quanto ao domínio das matérias e também no posterior 

planeamento das unidades de aula, facilitando o processo ensino-

aprendizagem.  

No nosso núcleo de estágio, no início do ano letivo, com a aprovação do 

professor cooperante, combinamos entre nós uma forma mais rentável e 

menos demorada de elaborar os MEC’s. Ou seja, sempre que as modalidades 

a ensinar fossem comuns aos quatro estagiários, as tarefas seriam divididas. 

Eu elaborei o MEC das duas modalidades ensinadas no primeiro período 

(basquetebol e natação) e ainda o MEC de uma das duas modalidades 

ensinadas no segundo período (ginástica). O MEC da segunda modalidade que 

ensinei no segundo período (voleibol) foi elaborado pela minha colega 

estagiária, visto que ela já tinha lecionado a modalidade, e por fim, o MEC 

relativo à modalidade ensinada no terceiro período (atletismo) foi elaborado por 

outro colega de estágio que se encontrava no mesmo momento a ensiná-la. 

Alguns dos aspetos menos positivos que se fizeram notar quando elaborei 

as três estruturas do conhecimento foram o facto de este ser um documento 

demasiado longo e, de certa forma, com alguma informação dispensável, 

principalmente no módulo um – estrutura do conhecimento, porque ao início 

redigia muita informação pormenorizada acerca da cultura desportiva da 
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modalidade e com o passar do tempo fui sentindo que não era necessário 

particularizar tanto dado o contexto onde nos encontramos inseridos (escola), 

mas sim focar o essencial. Quando enuncio essencial refiro-me a, por exemplo, 

redigir apenas a história da modalidade em Portugal, caracterizar a modalidade 

de forma breve (dando destaque às regras) e não desenvolver esses mesmos 

itens de forma exaustiva. Como tal, à medida que fui construindo um modelo de 

uma nova unidade didática, fui corrigindo essa falha e tornando o documento 

mais universal e objetivo, de forma a ser mais útil. 

No módulo quatro – determinação da extensão e sequência dos 

conteúdos, também senti algumas dificuldades, justamente, na unidade 

didática e respetiva justificação. A unidade didática trata de forma mais 

discriminada os conteúdos a introduzir em cada aula e tem como principal 

objetivo servir de auxílio na organização do ensino-aprendizagem. Só que este 

processo nem sempre é fácil de ser concretizado, conforme me apercebi 

aquando da realização da unidade didática de natação, à qual passadas 

algumas aulas tive de retirar conteúdos que tinha determinado, porque a escola 

não tinha condições logísticas e de tempo para aplicar as progressões de modo 

exímio. Previamente, eu não pensava assim, porque tinha a ideia de que na 

escola ia encontrar alunos em fase de refinamento das matérias, que já 

tivessem os conteúdos dos anos letivos anteriores consolidados. O que pude 

constatar foi uma noção completamente errada e desenquadrada da minha 

parte relativamente à realidade escolar. Em certas alturas foi preciso fazer 

escolhas e suprimir etapas, em prol da aquisição de padrões motores que se 

aproximassem da técnica global. Como tal, após a realização desta unidade 

didática, fiquei com plena consciência de que na escola não há lugar a 

perfeições (entenda-se refinamento, habilidade, mestria equiparável ao atleta 

de competição) como há, por exemplo, num clube, onde os conteúdos são 

ensinados com maior grau de especificidade – ao nível das componentes 

críticas, e onde nenhum detalhe no movimento técnico é subvalorizado. Na 

escola, o importante é conseguirmos, enquanto professores, que os alunos 

sejam capazes de, ano a ano, aprender mais e ultrapassar mais algumas das 

dificuldades que possuem. Para isso, nas unidades didáticas, para além de se 

ter em conta o programa, as decisões devem ser baseadas nas reais 

capacidades dos alunos da turma e nos conteúdos que se pretendem 
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desenvolver. Nos casos em que os alunos não têm consolidadas as matérias 

dos anos letivos anteriores, torna-se obrigatório recuar no que tínhamos 

previamente estipulado, assim como no programa, e não avançar nas etapas 

de aprendizagem, em prol da aquisição da habilidade por parte do aluno. 

Como será comprovado a seguir, no MEC para cada modalidade para 

além das unidades didáticas, encontram-se ainda inseridos documentos como 

planos de aula e diferentes tipos de avaliação (diagnóstica e sumativa). 

 

4.1.2.1. Plano anual 

 

O planeamento é uma tarefa complexa e que especifica num único 

documento qual a modalidade a ensinar num determinado ano de escolaridade 

e num determinado período. 

Na Escola Secundária Alexandre Herculano, o departamento de 

educação física não elaborou este documento, o que elaborou foi o roulement 

das instalações. No entanto, a sua finalização foi um pouco tardia, o que trouxe 

alguns inconvenientes. Como até ao momento da sua finalização, os 

professores tiveram a liberdade de ensinar as modalidades que pretendiam, os 

inconvenientes prenderam-se com a utilização dos espaços de aula, quer 

interior quer exterior. Os espaços não estavam definidos, como tal os 

professores regiam-se principalmente pelo bom senso e diálogo. Estas 

incertezas no que toca ao espaço a utilizar decorreram durante todo o primeiro 

período. Por várias vezes, fui surpreendida na hora da aula com a falta do 

espaço que tinha programado para a aula, quer por o espaço estar ocupado 

por outro professor quer pelas condições atmosféricas não me permitirem dar 

aula no exterior, tendo sido obrigada a adaptar a situação como retrata a 

reflexão nº 13 (15/10/2013): “… preparei a aula para o exterior e devido às 

condições atmosféricas não me foi possível dar a aula nesse espaço. Como tal, 

admito que algumas das falhas de hoje tenham sido provocadas por esta 

adaptação que tive de fazer”; a reflexão nº 21 (1/11/2013): “Tinha previsto 

realizar esta aula no exterior e o que se encontrava no planeamento era 

ensinar os conteúdos de basquetebol em que os alunos tinham mais 

dificuldades, para na próxima semana realizar a avaliação sumativa. Contudo, 
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estava a chover e dar a aula no exterior estava fora de questão. O passo 

seguinte foi constatar se o pavilhão grande estava livre e não estava, surgindo 

assim o problema. A última alternativa foi dar a aula no pavilhão pequeno, de 

ginástica”; e a reflexão nº 22 (5/11/2013): “… o ginásio grande estava ocupado 

por outro professor estagiário do ISMAI, pelo que me coube a mim ir, 

novamente, para o ginásio pequeno. Até o roulement estar completamente 

definido e ter as rotações referentes a cada professor, ter garantias de um 

espaço para a aula tem sido impossível. O fator imprevisibilidade está sempre 

presente nas aulas, mas sem a certeza de qual o espaço disponível para a aula 

que vamos dar, ainda mais este fator se agrava”.  

Quanto às modalidades a ensinar ao longo do ano letivo é de realçar que 

não me foi facultado nenhum plano anual. Coube-me a mim efetuar essa 

decisão, juntamente com o professor cooperante, apenas no início do mês de 

outubro de acordo com os espaços disponíveis, e que ainda não estavam 

completamente definidos. Mas apesar desse inconveniente, fiz pressão junto 

do professor cooperante para que essa decisão fosse rapidamente tomada, 

porque na minha opinião as consequências da falta do planeamento anual 

estavam a tomar proporções maiores, como por exemplo o facto de não iniciar 

uma unidade didática logo no início do ano letivo e até esse momento andar a 

realizar avaliações diagnósticas de diferentes modalidades de aula para aula, o 

que não era benéfico para o processo ensino-aprendizagem porque não 

introduzia modalidade nenhuma após a avaliação diagnóstica. Durante esse 

tempo não ensinei nada aos meus alunos e se hoje em dia o pouco tempo que 

temos de prática efetiva numa aula de educação física é um dos maiores 

problemas dos professores, estas situações são impensáveis, nem deveriam 

acontecer. Senti que esta demora no arranque foi um desaproveitamento total.      

As modalidades a ensinar ficaram definidas no início do mês de outubro, 

conforme mencionei acima, e na aula nº 10 (dia 8/10/2013) iniciei assim a 

unidade didática de basquetebol. Mas conforme foi possível constatar 

anteriormente, e conforme aconteceu também depois de iniciar a modalidade 

de basquetebol, algumas aulas acabaram por ser inesperadas, o que implicou 

da minha parte uma adaptação da aula e/ou dos exercícios a utilizar. Por um 

lado, isso foi mau porque foi sinónimo de interrupções na unidade didática, o 

que afetou o processo ensino-aprendizagem dos alunos, mas por outro lado, foi 
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uma forma de me treinar para o imprevisto. Atualmente, já não fico tão nervosa 

quando me deparo com uma situação do género e sinto-me mais segura.  

Esta experiência permitiu-me hoje ter a consciência clara de que a 

elaboração de um plano anual que perspetive todo o ano é essencial, 

possibilitando um maior sucesso no trabalho a desenvolver. Planificações 

igualmente importantes são, as que se seguem no próximo subcapítulo, as das 

aulas propriamente ditas porque oferecem uma segurança fundamental aos 

professores, se forem exigentes e fundamentadas. 

 

4.1.2.2. Plano de aula 

 

Nos planos de aula é onde se expõe aquilo que se pretende realizar na 

aula. Contudo, o planeamento não é algo imutável e é importante salientar que 

pode sofrer alterações com o desenrolar das aulas. Ou seja, de acordo com o 

progresso dos alunos, podem introduzir-se novos conteúdos. 

Inicialmente realizava o plano de aula de acordo com o leque de planos 

de aula que tinha da Faculdade, provenientes das diferentes didáticas, do 

primeiro ano de mestrado. Os modelos eram vários porque cada professor 

tinha a sua forma de ensinar e elaborar o plano e eu baseei-me nesses 

exemplares. No entanto, o professor cooperante e a professora orientadora 

sugeriram uniformizar o plano de aula para todos os estagiários, elaborando 

uma nova estrutura do mesmo. O que fizemos foi levar um plano de aula de um 

de nós para a professora orientadora analisar na reunião que tinha sido 

marcada para o efeito, e após esse momento, uniformizamos o plano de aula 

para todos já com as devidas alterações. Por sinal, o plano de aula corrigido foi 

o meu.  

As mudanças do primeiro plano para o segundo iniciaram-se logo no 

cabeçalho, onde retiramos informações que eram constantes, que se repetiam 

de aula para aula, como foi o caso do ano e turma, da duração da aula e do 

número de alunos previstos. A informação restante – número de aula, número 

de sessão, data, hora, espaço, material, unidade didática, conteúdo e função 

didática – manteve-se, apenas se tendo trocado a ordem de alguns parâmetros 

por uma questão de formatação e meramente estética. Depois, mais a baixo, 

seguiram-se os objetivos específicos redigidos da seguinte forma: 
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comportamento esperado, situação de exercitação, componente crítica e/ou 

critério de sucesso. Já no que toca ao corpo do plano, o quadro com a 

estrutura da aula propriamente dita, o que alteramos do primeiro para o 

segundo plano foi retirar os objetivos comportamentais e deixar apenas no 

cabeçalho do quadro a situação de aprendizagem/esquema e as componentes 

críticas. No entanto, importa referir que o esquema apenas era utilizado se 

assim fosse necessário, ou seja, dependendo da modalidade que estivéssemos 

a lecionar. Por exemplo, em natação não fazia muito sentido nem era muito útil 

utilizar esquemas, logo nos planos de aula de natação apenas colocamos a 

situação de aprendizagem. Já nos planos de aula de basquetebol colocamos 

situação de aprendizagem/esquema, visto que neste caso a visualização do 

exercício facilitava o entendimento. Por fim, outra alteração que fizemos foi no 

separador da parte final da aula onde a professora orientadora sugeriu que 

nesse espaço colocássemos um asterisco e escrevêssemos apenas “pequena 

conversa com os alunos”, isto apenas se aplicou nas aulas em que não 

tínhamos qualquer objetivo destinado para a parte final da aula. 

Após a reunião e terminada a correção do plano de aula fiquei com outra 

perceção acerca do que era essencial à prática, ou seja, do que era mais útil 

colocar no plano e de que forma. Fiquei com uma noção mais explícita no que 

toca à redação dos objetivos da aula e respetivas componentes críticas porque 

a professora mostrou-nos a importância de selecionarmos bem as 

componentes críticas e preferencialmente em número reduzido, assim como 

salientou que no plano de aula têm que estar em concordância o conteúdo e a 

função didática e os objetivos específicos com as componentes críticas. Como 

tal, esta reunião permitiu-me condensar a informação essencial num único 

documento, tendo sido a sua elaboração melhorada a cada dia que passava. 

Como refere a reflexão nº 11 (10/10/2013): “Todas essas orientações 

permitiram-me ficar com uma ideia mais clara acerca do processo de ensino-

aprendizagem”. 

Apesar de todas as alterações não senti muita dificuldade em adaptar-me 

ao novo plano de aula até porque ia de encontro aos já utilizados na Faculdade 

na didática de natação.  

Para as aulas, e de forma a facilitar a consulta, procurava levar o plano 

impresso apenas numa folha frente e verso. Nas primeiras aulas sentia-me um 
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pouco presa ao documento, porque, realmente, via-o como um guião que tinha 

de ser seguido minuciosamente. Contudo, ao longo do tempo fui perdendo 

essa necessidade de andar com o plano de aula sempre comigo e fui 

ganhando a capacidade de o levar decorado, porque outras das grandes 

vantagens de o plano ser cumprido, prende-se com o facto de as transições 

dos exercícios serem facilitadas, a qualidade da aula acrescida e a segurança 

mais presente. 

Saliento também o papel do professor cooperante que, aliado ao da 

professora orientadora, foi marcante, dado que o primeiro contribuiu no terreno 

para que fosse possível aperfeiçoar quer as aulas, os exercícios ou a minha 

postura. Foram várias as conversas informais que tive com o professor 

cooperante ao longo do ano, durante as quais aprendi muito com as suas 

palavras e experiência. 

Ao realizar o plano de aula, a minha preocupação passava por elaborar 

exercícios que os alunos conseguissem realizar de forma a consumarem a 

aquisição dos conteúdos que estavam a ser ensinados, assim como procurava 

apresentar progressões de aprendizagem, porque, na verdade, os alunos 

precisam de ser motivados e sentir que são capazes de ultrapassar obstáculos 

e desafios, não o contrário. 

O plano de aula apresenta-se como a última fase do planeamento e 

segundo Bento (2003) “como qualquer outra sessão de ensino racionalmente 

organizada”, encontra-se estruturada em três fases: fase inicial, fase 

fundamental e fase final.  

Na fase inicial privilegiava o aquecimento em grupo, por vezes utilizando 

jogos lúdico-desportivos, de forma a motivar os alunos. A mobilização articular 

dos membros e grupos musculares que iam ser utilizados no decorrer da aula 

era realizada como um aditivo ao primeiro exercício. Após esta fase, e como 

forma de transição para a seguinte, onde os alunos iniciavam um momento 

mais exigente, procurava manter a atenção da turma para que ouvissem as 

minhas instruções e executassem o que era solicitado. 

Na fase fundamental da aula tinha a preocupação acrescida das duas 

alunas com necessidades educativas especiais. Como tinham problemas 

auditivos, o ensino a estas alunas teve de ser distinto. No início utilizava a 

repetição sucessiva da explicação do exercício que desejava e exemplificava o 
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mesmo. Com o passar do tempo fui conseguindo lidar melhor com estas 

dificuldades e a comunicação entre nós melhorou. Mais para o final das aulas, 

por pequenos gestos e sinais já conseguia interagir de forma mais rápida e 

objetiva com elas. Outro cuidado que tive foi o de solicitar aos restantes 

colegas que auxiliassem as duas alunas em questão nessa transmissão da 

instrução quando eu não me encontrasse por perto, num exercício ou sempre 

que assim fosse necessário. E este apoio da turma foi notório ao longo do ano. 

Ainda no que respeita ao planeamento da fase fundamental da aula, 

tenho a referir o facto de ter planeado as aulas por níveis quando lecionei as 

modalidades de ginástica e natação, visto que foram as duas modalidades 

onde as diferenças de habilidades motoras e condição física mais se fizeram 

notar entre os alunos. Em termos de planeamento o processo foi mais moroso 

porque tinha sempre de planear a aula em função de dois grupos diferentes, o 

que implicou elaborar mais exercícios do que o habitual, mas este trabalho 

extra foi compensado com o rendimento dos alunos, visto que responderam de 

forma positiva a esta divisão e conseguiram resultados muito favoráveis. O que 

retirei fundamentalmente desta experiência foi o facto de os alunos, quando se 

encontravam no nível de desempenho inferior, se mostrarem mais 

empenhados nas tarefas com o objetivo de melhorarem rapidamente e 

progredirem para o nível seguinte. 

Por último, na fase final realizava o balanço da aula, realizando uma 

análise do que correu melhor e pior, do que os alunos retiveram da aula 

(através do questionamento), também com o objetivo de os sensibilizar para as 

suas atitudes e/ou comportamentos, assim como os incentivar a participar nas 

aulas posteriores. 

O que importa realmente destacar é o facto do plano de aula ser um 

documento flexível. Eu procurei orientar a minha atuação com base no 

planeamento, porém, podem surgir situações não controláveis. As atividades 

que envolvem seres humanos são imprevisíveis e acabam sempre por surgir 

situações difíceis de prever. Esta evidência obriga a uma das maiores 

qualidades que um professor deve possuir - a capacidade de adaptação. Para 

além de nos termos de adaptar às adversidades, orientamos uma aula que 

decorre num espaço de grande interferência contextual e isso faz com que uma 

aula nunca ocorra exatamente como planeada. Como tal, os professores têm 
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de ter a capacidade de resolver prontamente os problemas, quer dentro quer 

fora do conteúdo da aula, e fazer alterações quando algo falhar, não se 

prendendo por completo a este guia.  

 

4.1.3. Realização 

 

O que foi um forte instrumento de aprendizagem e ajudou a refinar a 

minha atuação enquanto docente foi a observação que fiz das aulas dos meus 

colegas estagiários, porque me permitiram concluir o que na minha perspetiva 

devia ser ou não feito em determinado momento com a vantagem de verificar 

como reagia a turma e o que resultava melhor. Concretizei essa tarefa durante 

todo ano letivo, o que me permitiu também aprimorar a minha forma de 

observar, assim como me auxiliou a tornar mais crítica e a reconhecer mais 

rapidamente os problemas presentes na aula. Com as observações pude 

constatar que alguns dos erros que os meus colegas cometiam, tanto ao nível 

do planeamento e gestão do tempo de aula como ao nível da instrução, eram 

também os meus. Cito como exemplos a dificuldade inicial em saber qual a 

duração a atribuir a cada um dos exercícios; a instrução nas primeiras aulas 

ser pouco eficaz dada a utilização de um tipo de linguagem mais técnica e que 

ainda não era percetível para os alunos; nem sempre estar posicionada de 

forma a manter todos os alunos no meu campo de visão; e de os feedbacks 

transmitidos serem pouco frequentes e pouco específicos. Fiquei, portanto, 

com outra visão da minha aula depois das observações das dos meus colegas, 

o que me possibilitou, nas seguintes, melhorar a minha prestação. 

Relativamente à duração dos exercícios, a dificuldade não se prendia com o 

desconhecimento dos objetivos, mas sim com as eventuais dificuldades que os 

alunos viessem a apresentar na sua execução e que eu tivesse de resolver. 

Neste aspeto, o professor cooperante foi fundamental porque sempre me deu 

variadas sugestões para a correção de alguns erros, o que tornou tudo mais 

simples. A instrução foi melhorando aula após aula, alterando o tipo de 

linguagem, para que fosse mais acessível aos alunos, mas sem nunca deixar 

de fazer referência às componentes críticas. Já os feedbacks, tentei 

aperfeiçoá-los ao longo do ano letivo, individualizando as correções, sempre 

que possível, e utilizando o reforço positivo. 
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Outras aulas que também tive a oportunidade de observar algumas vezes 

foram as do professor cooperante. Com ele aprendi muito, aprendi inclusive 

muitas formas de jogar com as variantes dos exercícios, que desconhecia ou 

raramente utilizava, e que funcionavam muito bem. Como relata a observação 

nº 1 (relativa às aulas do professor cooperante - 3/10/2013): “esta foi uma 

observação bem diferente de todas as que tinha observado até aqui, na medida 

em que me permitiu ter outra visão dos exercícios a escolher e das formas de 

organização a utilizar. Esta aula, possibilitou-me ainda retirar muitas ideias que 

posteriormente poderei aplicar nas minhas aulas”. O que também captou 

bastante a minha atenção nesta aula orientada pelo professor cooperante, e 

citando a mesma observação, foi a forma como “ele não se alonga em grandes 

explicações nem demonstrações para conseguir o objetivo da atividade, e isto 

parecendo que não, cria hábito nos alunos. Ou seja, eles começam a ficar mais 

atentos à instrução do professor, e os mais distraídos, regem-se pelos 

restantes, imitando-os. Essa postura do professor levou a que a turma 

apresentasse uma organização autónoma das atividades”. 

Após a realização de cada aula dava início a um processo de reflexão 

acerca da mesma, o que me possibilitava concluir o que tinha sido bem ou mal 

feito, para no futuro os mesmos erros não serem cometidos e existir evolução. 

Esta ação prática-reflexiva tornou-se fundamental, quer após uma aula dada, 

quer após uma aula observada, porque nós, enquanto professores, acabamos 

por evoluir por tentativa-erro: experimentamos e depois refletimos, para 

concluir se fomos ou não bem-sucedidos. Portanto, refletir aponta para uma 

atitude retrospetiva de uma atividade realizada, tendo como principal objetivo 

corrigir o que falhou ou reforçar o que deu certo e que deve ser repetido. Ser 

professor implica ser capaz de tomar decisões e ser criativo, mas para além 

disso, ser professor implica refletir, detetar problemas e agir de modo a 

solucioná-los. Este processo vai ao encontro dos pareceres de Schön (1987) 

que distingue a prática reflexiva em: reflexão na ação, reflexão sobre a ação e 

reflexão sobre a reflexão na ação. A reflexão na ação comporta a procura de 

soluções e o questionamento no momento da ação. A reflexão sobre a ação 

apoia-se na reconstrução da ação, analisando de forma retrospetiva se as 

soluções encontradas produziram o efeito pretendido ou se uma outra traria 

uma mais-valia. Por último, a reflexão sobre a reflexão na ação caracteriza-se 
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por ser uma reflexão crítica após a ação, sendo essencial para o 

desenvolvimento do conhecimento profissional do professor, na medida em que 

uma nova perceção para o problema pode ser descoberta. 

Para este processo contribuir para uma melhoria da intervenção futura do 

professor, a observação da sua ação deve ser regular e tratada num sentido 

crítico. Para além disso, deve ser rigorosa e procurar aumentar a qualidade e 

eficácia do ensino na escola, como sustenta Mendes (2005) “esse processo 

reflexivo sistemático, contínuo e permanente, favorece o reencaminhamento 

das atividades desenvolvidas na sala de aula e fora dela, para buscar o 

aperfeiçoamento das ações docentes e discentes (ato de ensinar e aprender), 

influenciando diretamente os resultados satisfatórios em relação aos elementos 

teórico – práticos da formação do professor, bem como no exercício 

profissional do futuro docente”.  

Alarcão (1996, p. 175) refere também que a reflexão implica uma 

investigação “ativa, voluntária, persistente e rigorosa”.  

Na minha opinião, enquanto estagiária, ser reflexivo é fundamental para 

adquirirmos noção das dificuldades que nos possam surgir e procurar 

constantemente soluções para conseguir ultrapassá-las. Para além de durante 

este ano letivo termos partilhado saberes e experiências dentro do nosso 

núcleo de estágio e com outros colegas, considero que estarmos abertos à 

inovação e à mudança foi uma vantagem. 

No final de cada aula procedi sempre à reflexão crítica relativa à aula 

propriamente dita e à minha prática, tendo registado os escritos na íntegra.  

Contudo, no início, refletir acerca da minha prática não foi uma tarefa fácil 

para mim porque, como dizia a professora orientadora, eu era “muito descritiva 

em vez de reflexiva”. À medida que as aulas foram decorrendo, e com a ajuda 

da professora orientadora e do professor cooperante, fui aperfeiçoando a 

capacidade de refletir, para o qual contou também o apuramento da minha 

capacidade de observação. O que eu fazia inicialmente fazia era limitar-me a 

detetar os problemas e a narrá-los, sendo demasiado descritiva, e não refletia 

realmente sobre as possíveis soluções. Superados estes desafios iniciais, as 

minhas reflexões tornaram-se mais consistentes, o que também se tornou num 

material imprescindível na realização deste relatório porque as reflexões foram 

uma forma ótima de recorrer a situações que em determinadas alturas no 
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relatório queria abordar ou esclarecer. Em suma, julgo essencialmente que 

refletir é saber pensar naquilo que está mal e tentar aperfeiçoar o processo de 

ensino. 

Já na introdução de cada modalidade, realizei sempre uma avaliação 

diagnóstica para conhecer o nível global da turma e ter noção daquilo que os 

alunos sabiam, porque avaliar as potencialidades e fraquezas de cada aluno 

permite aos professores articular melhor a matéria de ensino ao contexto real.  

Por último, e não menos importante, procurei manter sempre atualizado 

ao longo do ano letivo o portefólio, que construí com o objetivo de anexar toda 

a informação relativa a este ano de EP. 

 

4.1.3.1. As dimensões de intervenção pedagógica 

 

De acordo com Siedentop (1983), as dimensões de intervenção 

pedagógica correspondem a uma junção de destrezas técnicas de ensino sem 

se desfazer a visão geral da competência para ensinar. O autor menciona 

quatro dimensões: disciplina, clima, gestão e instrução. 

A dimensão disciplina diz respeito à distinção de comportamentos 

apropriados e comportamentos não apropriados. Por comportamentos 

apropriados, entende-se comportamentos que estão em concordância com a 

concretização dos objetivos numa dada situação específica. Siedentop (1983) 

acrescenta que esta definição coloca um problema de subjetividade, porque 

para um professor um comportamento pode estar no limite de comportamento 

inapropriado, enquanto para outro pode ser um ato grave de indisciplina.  

Ao longo do ano, na turma, não se verificaram muitos casos de 

indisciplina, apenas algumas ocorrências pontuais, principalmente quando o 

aluno que mencionei no capítulo 3.3. frequentou as aulas. Passo a citar a 

reflexão nº 14 (7/10/2013) que retrata um dos casos que considerei tratar-se de 

um ato de indisciplina com o grupo de alunos do sexo masculino, amigos do 

aluno referido: “Aquando da instrução do jogo de aquecimento, esse grupo de 

alunos (…) não parou de lançar bolas de basquetebol ao cesto, mesmo depois 

de eu os ter mandado parar por inúmeras vezes, até que a minha atitude da 

repreensão passou ao castigo e ordenei a um dos alunos, que se começou a 
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rir, em tom de gozo que realizasse 20 extensões de braços. Os restantes 

alunos da turma mantiveram-se calados, bem comportados e não se 

manifestaram. Só aquele grupinho é que parecia realmente ter vontade de 

destabilizar a aula. 

Após a minha instrução, os alunos passaram à realização do jogo e 

novamente o mesmo grupo de alunos praticamente não participou na atividade. 

Encontraram-se a maior parte do tempo fora da tarefa e, mais uma vez, tive de 

me dirigir a eles. Para mim, esta estava a ser uma aula muito complicada e 

difícil de gerir. Aquele grupo de alunos não estava a colaborar, não obedecia às 

ordens que lhes dava nem paravam de rir, mostrando-se completamente 

desinteressados com a situação. Comecei a exaltar-me com essas atitudes e a 

sentir que estava a perder o controlo neles e na aula, para além de sentir que 

aqueles alunos não me temiam e daí estarem a abusar constantemente. Muito 

sinceramente, não sei se agi da melhor forma, porque ao estar a “entrar em 

choque” com eles, talvez tenha sido pior”.  

Com a experiência que fui adquirindo ao longo do ano letivo, julgo que se 

tivesse tido uma postura mais pacífica com eles e tivesse agido de forma mais 

tranquila logo de início, não chamando demasiadas vezes a atenção das 

mesmas coisas, por ventura não teriam continuado com a brincadeira. 

Conforme já aconteceu depois do referido aluno não estar presente nas aulas, 

onde apenas chamei a atenção uma vez e os mesmos alunos da situação que 

expliquei acima obedeceram. Na minha opinião, dependendo das situações, 

quanto mais atenção dermos e nos focarmos naqueles alunos com 

comportamentos indevidos, mais eles se sentem provocados e com vontade de 

fazer cada vez pior. 

O que se torna claro é que esta dimensão acaba por estar diretamente 

relacionada com o clima de trabalho na aula porque quando estamos perante 

uma “boa” disciplina conseguimos uma base mais favorável para o clima de 

trabalho, assim como uma gestão da aula e instrução do professor mais 

facilitada.  

A dimensão clima concentra-se na intervenção pedagógica, mais 

concretamente, no ambiente, nas interações pessoais e nas relações humanas. 

À exceção dos episódios de indisciplina referenciados acima, nas aulas de 
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educação física o clima foi agradável e positivo, o que me permitiu atuar com 

eficácia.  

A dimensão gestão define-se na capacidade de o professor usar de forma 

eficaz o tempo de aula, conseguir criar elevados índices de envolvimento dos 

alunos nas atividades da aula e um número reduzido de comportamentos de 

alunos que interfiram com o trabalho do professor, ou de outros alunos. Nesta 

dimensão, nunca tive grandes problemas, porque sempre foi uma das minhas 

principais preocupações planear a aula de forma pormenorizada, no sentido de 

estudar bem as movimentações e trocas de exercícios, de forma a puder 

aproveitar bem o tempo de aula e manter os alunos sempre em atividade. Logo 

desde as primeiras aulas experimentei uma estratégia que funcionou muito 

bem, e que foi talvez a que mais utilizei - manter a organização e equipas, que 

por vezes eram constituídas durante o período de ativação geral, a transitar 

para a parte fundamental da aula. Depois, ao longo do tempo, fui-me 

apercebendo e descobrindo outras estratégias, também por intermédio das 

observações das aulas de alguns colegas, como aproveitar os espaços e/ou 

estruturas de um exercício para o seguinte. Nesse aspeto, o professor 

cooperante nunca nos deu a fórmula nem nos deu ordens para atuar, ele 

sempre nos deixou livres para experimentarmos o que pretendíamos, de forma 

a vermos nós próprios se resultava ou não, o que no meu ponto de vista foi 

muito importante e nos permitiu evoluir em termos de autonomia. Outra 

estratégia que procurei colocar sempre em prática foi a preparação do material 

antes do toque, para que quando os alunos chegassem à aula estivesse tudo 

pronto a começar. Estratégia que a minha colega estagiária não adotava na 

maioria das suas aulas, conforme menciono na observação nº 3 (relativa à aula 

da minha colega estagiária - 8/10/2013): “Quanto à dimensão Gestão, um 

ponto que a início classifiquei como sendo positivo, foi a minha colega ter 

solicitado a ajuda dos alunos para montar o material, e assim, dar início à parte 

fundamental da aula. Contudo, acabou por resultar mal. Gerou-se muita 

confusão e a aula ficou parada durante muito tempo, o que se traduziu numa 

baixa densidade motora dos alunos. Como tal, na minha opinião, não se 

criaram grandes índices de envolvimento dos alunos nas atividades e o uso do 

tempo de aula foi ineficaz”. Esta aula permitiu-me visualizar uma estratégia 

diferente da minha, observar até que ponto funcionava e, no final, julgo que 
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serviu de exemplo para sustentar até a minha estratégia de preparar o material 

antes do toque de entrada. 

Por último, a dimensão instrução refere-se ao repertório que o professor 

possui para comunicar a informação aos alunos, de acordo com os objetivos de 

aprendizagem. O repertório engloba quer os comportamentos verbais quer os 

não verbais, tais como a explicação, o feedback e a demonstração. 

Relativamente à forma como a informação é comunicada, inicialmente, 

aquando da lecionação da modalidade de ginástica, privilegiei a informação 

visual, utilizando imagens e pequenos cartões ilustrativos como refere a 

reflexão nº 42 (9/1/2014): “A organização da aula foi feita por estações, onde 

em cada estação coloquei previamente um cartão (cartões esses elaborados 

por mim) com uma imagem ilustrativa do exercício pretendido e a respetiva 

ajuda”. O meu objetivo com a utilização desta estratégia passou por aumentar 

o grau de retenção da informação, assim como facultar aos alunos uma 

informação mais concreta. Contudo, no final dessa mesma aula apercebi-me 

que naquela situação em particular (aula de ginástica organizada por estações) 

não tinha sido a melhor opção “na medida em que os alunos acabaram por 

dispersar e eu não consegui visualizar sempre todas as estações (e alunos) ao 

mesmo tempo” (Reflexão nº 42 – 9/1/2014). 

Relativamente ao meu repertório, regra geral, como refiro na reflexão nº 

12 (11/10/2013), o que sempre procurei foi explanar os exercícios “de forma 

sucinta e objetiva, para que o entusiasmo dos alunos na execução dos 

mesmos não diminuísse nem o tempo de espera fosse muito elevado”. Para 

além disso, o que considero ser principal é o tom de voz, para que o nosso 

discurso não acabe por se tornar monótono. Considero que projeto bem a voz 

e que consequentemente me faço ouvir bem, mesmo quando os alunos se 

encontram mais distantes. Claro que com o passar das aulas, e com treino, fui 

aprimorando essa capacidade de comunicar com os meus alunos, pelo que 

julgo ter conseguido utilizar uma boa voz de comando. 
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4.1.3.2. Modelo de Educação Desportiva (MED) 

 

No primeiro e segundo período, apliquei nas aulas o Modelo de Instrução 

Direta (MID), que se caracteriza por colocar o professor no centro de todas as 

decisões no processo de ensino-aprendizagem (Mesquita & Graça, 2009). Mas 

ao longo do ano letivo, não me limitei apenas a um modelo de instrução para 

lecionar as várias matérias de ensino, e no terceiro período, apliquei o Modelo 

de Educação Desportiva (MED) de Siedentop et al. (2004), que se caracteriza 

pelo papel ativo do praticante na organização e nas tarefas. Este último modelo 

tem ainda como propósito formar alunos desportivamente competentes, cultos 

e entusiastas. 

Como o MED é um modelo inovador no ensino, vou narrar a minha 

experiência quando o utilizei na modalidade de atletismo. Contudo, acho 

importante salientar que no nosso núcleo de estágio o MED foi aplicado por 

mim e por mais dois colegas na mesma modalidade, e na mesma altura, o que 

também possibilitou trocas de ideias e opiniões entre nós.  

Inicialmente, a minha preocupação foi explicar aos alunos em que 

consistia o modelo e para isso recorri a uma apresentação em powerpoint, 

elaborada por mim, na segunda aula do terceiro período, de forma também a 

captar mais a atenção dos alunos através das imagens e fotografias. Nessa 

aula, para além de explicar aos alunos em que consistia o MED, divulguei no 

final a constituição das equipas à turma, baseada nos resultados dos três 

testes físicos que os alunos realizaram na primeira aula do mesmo período – 

lançamento da bola medicinal, teste de velocidade (30m) e salto horizontal sem 

impulsão. Os testes serviram para que as equipas fossem elaboradas de forma 

cuidada, equilibrada e distinta das que por norma eles utilizam nas aulas. Para 

mim, esta foi uma tarefa ingrata porque como retrata a reflexão nº 80 

(24/04/2014): “Fiquei com alguma apreensão em relação à reação que a turma 

poderia ter quando eu divulgasse as equipas. Porque na turma existem 

visivelmente dois grandes grupos de alunos que para além de não se darem 

muito bem uns com os outros, consequentemente trabalham sempre em 

separado. Logo, à partida, estas divergências de grupos seriam o grande 

entrave”. Contudo, como ao longo da apresentação tive sempre o cuidado de 

enfatizar a importância de agora as equipas serem diferentes do habitual para 



37 

 

que as aulas fossem também diferentes, para minha surpresa, ninguém 

contestou a minha decisão nem teceu nenhum comentário quando eu divulguei 

as equipas, conforme eu pensava que podia acontecer. A turma acatou de 

forma tranquila a decisão e isso deixou-me muito agradada. 

Quando os alunos já se encontravam agrupados, solicitei que cada 

equipa elegesse um capitão, assim como decidisse a cor, nome e grito para a 

mesma. Todas estas tarefas que tive de preparar para conseguir iniciar a 

aplicação do MED não foram difíceis, até porque eu já tinha lidado com o MED 

no primeiro ano de mestrado, o que foram foi trabalhosas. Alguns alunos, 

nessa aula, contaram-me ainda que há dois anos atrás já tinham passado por 

uma experiência do género, num torneio de basquetebol.  

A turma, ao ser constituída por vinte e quatro alunos, permitiu que fossem 

constituídas 4 equipas, duas de 6 elementos e duas de 5 elementos. As duas 

alunas que não realizam aula prática ficaram limitadas ao desempenho dos 

papéis adjacentes que o MED compreende como repórteres, cronometristas, 

etc, apesar de outros colegas, membros de equipas, terem passado também 

por essas funções. 

Foram destinadas 15 aulas para a aplicação do MED, entre elas foram 

ensinadas modalidades como técnicas de partida e corrida de velocidade, 

estafetas, lançamento do peso, salto em comprimento e corrida de barreiras. 

Em todas as aulas havia possibilidade de arrecadar pontos para a equipa, quer 

através dos exercícios propostos, quer através da pontualidade demonstrada 

pelas equipas. As pontuações foram sempre acumuladas e registadas de aula 

para aula, até ao momento do evento culminante. 

Cada vez que iniciei uma matéria de ensino nova, procedi à entrega dos 

manuais do capitão. O que entreguei de aula para aula foram os skill cards, 

que tinham como objetivo fornecer mais autonomia aos alunos durante a aula, 

visto que eles se guiavam pelos cartões na realização dos exercícios. Achei 

que os documentos foram uma boa escolha porque foram muito úteis para os 

alunos, na medida em que os consultavam com frequência durante as aulas. 

A aplicação do MED na turma correu bem e, em algumas situações, os 

alunos superaram mesmo as minhas expectativas. Mostraram-se sempre 

empenhados e motivados nas tarefas, cooperaram uns com os outros, 

ajudaram-se mutuamente dentro de cada equipa e mantiveram sempre ao 
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longo das aulas uma competição saudável, sem comportamentos inapropriados 

ou falta de fairplay.  

O único aspeto que eu considero ter sido o menos positivo foi a falta de 

festividade nas aulas. Os alunos para todas as aulas faziam-se acompanhar da 

mascote da sua equipa mas apenas no final da aula, a meu pedido, por vezes 

é que realizavam o grito. Diziam que não gostavam muito de o fazer e que 

tinham vergonha. O que me levou a pensar que talvez devesse ter abdicado de 

alguma forma dessa obrigatoriedade de existir um grito, visto tratar-se de 

alunos de uma turma de 12º ano. 

Dadas as 15 aulas, foi tempo de realizar o evento culminante. Principiei a 

sua organização cerca de uma semana antes, porque havia muita coisa a fazer 

entre: planear o evento, definir as provas, construir os prémios, elaborar os 

certificados de participação, etc.  

Quanto às provas, inicialmente, tinha como intenção realizar no evento 

culminante uma prova de cada modalidade ensinada, só que nesse caso 

precisaria de duas aulas ou então a realizar tudo somente numa aula ia restar-

me pouco tempo para a parte final, onde pretendia reservar pelo menos quinze 

minutos para a entrega de prémios aos alunos, visto que tinha muitas 

surpresas preparadas para eles. Como tal, após andar às voltas com o 

planeamento do evento culminante, decidi realizar apenas duas provas nesse 

dia – corrida de velocidade e salto em comprimento.   

Os prémios foram atribuídos ao primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar, 

de acordo com as pontuações conseguidas até então. Para além desses, foram 

ainda atribuídos o prémio da categoria fotografia e o prémio da categoria 

registos. Estes dois últimos foram atribuídos às duas alunas que ficaram 

encarregues durante o período de desempenhar somente estas funções. Os 

prémios foram construídos por mim (Figura 5), tendo sido esta tarefa das mais 

desafiantes que tive, porque foi necessário recorrer à imaginação e 

criatividade. A construção dos seis prémios foi um processo moroso e 

complexo, porque tive de fazer algumas experiências, pensar muito bem como 

queria realmente as taças e quais os materiais que ia utilizar. Contudo, o meu 

único objetivo era surpreender os meus alunos, proporcionar-lhes um momento 

diferente e inesquecível, fazer-lhes o que nunca ninguém lhes tinha feito até 

então. Andei muito entusiasmada durante a construção das taças e ao mesmo 
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tempo muito ansiosa pela reação dos alunos quando as vissem. Mas como 

apenas construí uma taça para cada equipa, e somente um dos elementos é 

que a ia puder levar para casa, tomei a iniciativa de elaborar um certificado de 

participação para cada aluno. Tive o cuidado de os personalizar o mais 

possível. Os certificados coincidiam com a cor da respetiva equipa, continham 

o logótipo da mesma, assim como o nome de cada aluno. No caso das outras 

duas alunas, os certificados coincidiam também com as suas funções, tendo 

imagens alusivas no lugar do logótipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com tudo preparado e a postos, realizou-se o evento culminante na aula 

do dia 3 de Junho de 2014, às 9h20, na ESAH. Nesse dia, fui carregada de 

sacos para a escola. Cheguei com alguma antecedência e logo me apressei a 

organizar tudo para a aula. No campo exterior coloquei uma mesa junto à rede, 

onde deixei o material que ia necessitar, assim como os prémios, bem 

escondidos em sacas para que eles só os vissem no momento da entrega. 

Afixei ainda um cartaz que tinha preparado previamente com as pontuações 

das equipas acumuladas nas aulas até ao momento e com os espaços por 

preencher para as provas do dia, de onde ia sair o vencedor. 

Os alunos quando chegaram, acompanhados das mascotes, vestiram os 

coletes correspondentes à cor da sua equipa, como habitualmente, e após a 

ativação geral, deu-se início às provas. Os elementos das equipas mantiveram-

se sempre unidos e o espírito de equipa foi evidente, inclusive, os elementos 

Figura 5. Construção dos prémios. 



40 

 

das equipas que estavam em prova foram sempre apoiados e incentivados 

pelos colegas. O ambiente foi muito agradável. 

Terminadas as provas, atualizei o cartaz das pontuações e dei início à tão 

esperada entrega dos prémios (Figura 6). A reação deles foi fantástica, eu 

fiquei muito feliz. Os alunos adoraram as taças, riram-se imenso, agradeceram-

me, disseram que estavam muito bonitas e que tinha tido muito trabalho. Aí, eu 

senti que o meu objetivo tinha sido cumprido e que todas as minhas horas de 

trabalho tinham valido muito a pena. Consegui surpreende-los e os sorrisos 

deles foram uma enorme satisfação para mim. Para além da reação positiva 

dos alunos, ainda fui parabenizada pelo trabalho desenvolvido pelo professor 

cooperante e por uma funcionária. Foi muito giro, porque a funcionária em 

questão encontrava-se do outro lado da escola, junto do balneário das 

raparigas, e fez questão de vir ao meu encontro, ao gabinete de educação 

física, só para me dizer que eu tinha muito jeito, que as taças estavam lindas, 

que as alunas tinham chegado felicíssimas ao balneário, que lhe foram mostrar 

os prémios e disseram que tinha sido eu a fazer. Esta situação encheu-me de 

orgulho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 6. Prémios atribuídos à turma no dia do evento culminante. 
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Julgo que a turma não se irá esquecer deste momento, e para que 

pudessem recordar sempre que assim o desejassem, registei ainda alguns dos 

momentos através de fotografias. Assim como eles próprios, no final da aula, 

também tiraram fotografias, com os seus telemóveis, ao cartaz das pontuações 

e ao prémio que tinham em sua posse. E podendo ser irrelevante, no final do 

dia, verifiquei que muitas dessas fotos se encontravam a circular nas suas 

redes sociais (facebook e instagram), e que eles se manifestavam felizes, 

orgulhosos e agradecidos. A mim, isso deixou-me ainda mais feliz, satisfeita e 

com a certeza que tinha feito o mais importante, que os tinha surpreendido e 

proporcionado um momento feliz, que iria certamente ficar marcado nas suas 

memórias. 

Terminado o evento culminante, torna-se fulcral refletir sobre a 

aprendizagem que a aplicação do MED proporcionou aos alunos. Primeiro, 

ressalto o facto de a instrução neste modelo não ser tão prescritiva, o que em 

certa medida me aproximou dos alunos, porque o capitão de cada equipa 

desempenhava também ele o papel de líder. Segundo, ressalto as vantagens 

que o MED apresentou ao nível psicossocial na inclusão de alguns alunos, 

principalmente das alunas com NEE, visto que todos foram capazes de prestar 

uma ajuda personalizada aos alunos com maiores dificuldades. Esta 

responsabilização dos alunos pela aprendizagem dos colegas resultou muito 

bem. Também se mostraram sempre empenhados e motivados nas tarefas, 

conforme mencionei acima.  

Concluo então que, em termos de aprendizagem, os resultados foram 

muito animadores e mesmo estando as matérias condensadas em poucas 

aulas, não se tornou impedimento para que os objetivos motores fossem 

cumpridos. Os alunos, regra geral, superaram barreiras e responderam de 

forma positiva ao MED, sendo notório que a participação de professores e 

alunos em projetos comuns pode ser um princípio de resolução de conflitos. 

Por último, destaco ainda o facto de ter desenvolvido a minha capacidade de 

questionamento, o que na minha perspetiva teve efeitos visíveis na 

aprendizagem. 
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4.1.3.3. Relações escolares 

 

Enquanto professores, se é essencial sentirmo-nos seguros com os 

nossos conhecimentos, é igualmente essencial sentirmos que temos alguém no 

nosso núcleo de trabalho que está pronto para nos ajudar e para nos apoiar. 

Daí ser necessário criar laços afetivos fortes que permitam efetuar um bom 

trabalho conjunto.   

Quanto aos colegas de estágio e apesar de os quatro sermos pessoas 

com personalidades, comportamentos e atitudes diferentes, o espírito de 

entreajuda e união manteve-se sempre presente. Mais com uns do que com 

outros, o que também é normal. Nunca houve qualquer tipo de 

desentendimento entre nós e, a meu ver, mantivemos uma relação saudável e 

sólida. Ao longo deste ano letivo que convivemos uns com os outros criamos 

amizades que, com certeza, permanecerão depois do EP. 

Onde também foi notória a afetividade foi na minha relação com os 

alunos, porque desde o início que nos demos bem e a relação de confiança 

entre nós foi crescendo com o passar das aulas. Sem negligenciar a existência 

de diferença entre professora e aluno, como refere a reflexão nº 5 

(26/09/2013), tentei que eles fossem percebendo que para além de uma 

professora podiam ter em mim uma amiga: “o que me tem deixado bastante 

satisfeita é a minha comunicação com os alunos se encontrar cada vez melhor. 

E é precisamente desta forma que eu pretendo relacionar-me com os eles, 

aulas com rigor onde cada um reconhece o seu lugar, mas onde existe uma 

enorme empatia e acima de tudo vontade de aprender de ambas as partes”. Na 

minha opinião, este tipo de relações favorecem a obtenção de aprendizagem, 

na medida em que se criam laços favoráveis a um clima de respeito mútuo, de 

amizade e de manifestação sincera dos sentimentos, que naturalmente 

conduzem os alunos a aumentar o interesse pela disciplina. A reflexão nº 6 

(27/9/2013) expõe um exemplo claro desse interesse demonstrado pelos 

alunos numa aula: “Pairou um ótimo clima neste dia, havendo até algumas 

alunas a comentar comigo o facto de os 50’ passarem muito rápido e a 

questionarem-me acerca da possibilidade de às sextas-feiras em vez de uma 

aula, terem duas aulas de 50’ seguidas de Educação Física (mesmo sem estar 

no horário). A mim, estes comentários de vontade extra, de disponibilidade e de 
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gosto pelas aulas de Educação Física, deixaram-me muito contente e 

orgulhosa”. A ideia era excelente mas acabou por não ser possível a sua 

concretização, porque apesar de a maioria dos alunos estarem livres na hora 

anterior, as duas alunas com NEE, por frequentarem outra turma nas restantes 

disciplinas, não tinham a mesma disponibilidade àquela hora.  

Ao longo do ano letivo, outra situação que me deixou muito agradada foi o 

facto de a aluna que tinha mudado de escola me ter vindo visitar por algumas 

vezes. Ela assistia às aulas, partilhava comigo as experiências da outra escola, 

dizia-me que estava arrependida de ter ido para lá e que apesar de ter sido 

minha aluna pouco tempo, tinha gostado muito de me conhecer.  

Apesar do rigor nas aulas, tive a sorte de os alunos se identificarem 

comigo e, como tal, procurei sempre manter relações próximas com eles. No 

final do ano, uma aluna disse-me mesmo que “para além de professora, foi 

uma amiga, esteve sempre pronta a ajudar, deu-nos confiança e apoiou-nos, 

às vezes, até mesmo quando menos merecíamos.”  

Outra pessoa com quem sempre mantive uma boa relação foi com o 

professor cooperante. Desde o dia em que entrei na ESAH até à data atual que 

o professor cooperante nos proporcionou um ambiente harmonioso e afetivo. 

Sempre se assumiu como uma pessoa disponível, flexível, ao mesmo tempo 

exigente, crítica perante o trabalho que cada um desenvolvia, dando sempre 

sugestões para possíveis intervenções futuras. Essencialmente, o professor 

cooperante ao longo deste ano letivo evidenciou e reconheceu as qualidades 

que envolveram a nossa atuação, bem como os aspetos menos positivos, 

preparando-nos assim para a construção do nosso estilo pessoal enquanto 

docentes. Isto é, tratou-se de um professor cooperante preocupado e focado 

com o facto de chegarmos ao final do estágio e podermos sentir que num 

futuro próximo podemos assumir uma turma. O seu apoio foi fundamental para 

a minha evolução enquanto professora e foi evidente que a sua experiência, 

quer ao nível da docência, quer ao nível da orientação, foi fundamental para 

que eu me sentisse cada vez mais confiante.  

Ainda no que diz respeito às relações escolares, e entenda-se relações 

mantidas com a comunidade escolar, acrescento o ambiente agradável entre 

todos os professores e pessoal não docente. Estes últimos ajudaram-nos 
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quando precisamos, quer ao nível de materiais ou outros favores, mostrando-

se sempre disponíveis.   

 

4.1.4. Avaliação 

 

A avaliação é uma etapa muito delicada do processo de ensino-

aprendizagem, é de extrema importância, e desde o início da lecionação de 

uma modalidade procurei estabelecer o que pretendia avaliar e quais os 

critérios que ia utilizar. O essencial foi definir critérios que fossem passíveis de 

serem cumpridos pelos alunos, ou seja, que fossem metas realistas e 

alcançáveis. 

O que tentei anular ao máximo foi a subjetividade nas avaliações e para 

isso traduzi a avaliação em dados quantitativos, de forma a não cometer 

injustiças. Contudo, mesmo depois de obter os resultados da avaliação a partir 

desse processo, nunca coloquei de parte a opção de subir a nota a um aluno 

tendo em conta o seu destaque em parâmetros como a atitude nas aulas, o seu 

comportamento, a sua relação com os colegas, o seu esforço ou empenho. Na 

grelha de avaliação do ensino secundário o domínio das atitudes, capacidades 

e valores correspondem apenas a 10% da nota final, enquanto o domínio 

cognitivo corresponde a 90%, onde desses 90%, 40% dizem respeito a cada 

modalidade ensinada no decorrer do período (que foram duas) e 10% ao teste 

escrito, neste caso.  

A situação referida acima aconteceu no segundo período com uma aluna, 

a qual em relação à nota obtida nas modalidades de ginástica e voleibol, 

beneficiei em um valor, porque no momento da avaliação sumativa não 

conseguiu um desempenho à altura do que era capaz. Passo a contextualizar a 

situação da aluna: a aluna obteve 13 valores de nota final do primeiro período; 

já no segundo período obteve cotação máxima no domínio das atitudes, no 

domínio cognitivo obteve 13 valores na modalidade de ginástica e 10 na 

modalidade de voleibol. Já no teste escrito, obteve 14 valores e no final, a nota 

de ponderação segundo a grelha de avaliação foi de 12,6 valores, tendo-lhe 

atribuído como nota final 14 valores. Contudo, efetivamente, a aluna em 

questão mereceu esse bónus dado o empenho, esforço e assiduidade 

magnífica que demonstrou durante esse período, destacando-se nalguns itens 
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pela positiva em relação por exemplo a alguns colegas mais aptos na prática. 

Não vejo qualquer inconveniente em ter tomado esta atitude, até porque a meu 

ver a avaliação deve ser vista como um todo e sempre efetivada de forma 

continuada. Como tal, afiro a nota final dos alunos através dos dados de 

avaliação formativa que possuo e não somente nos resultados que a grelha de 

avaliação sumativa contém, visto que a avaliação formativa se processou de 

forma diária e me permitiu percecionar o progresso dos alunos no decorrer do 

processo ensino-aprendizagem. Isto também porque na minha opinião, para 

ser justa a atribuição de uma classificação deve-se atentar às particularidades 

individuais, ou seja, não é só importante avaliar o desempenho e a 

competência dos alunos no final, mas também considerar o progresso existente 

desde o ponto de partida até ao momento da avaliação sumativa. 

A avaliação realizou-se em três tipos: avaliação diagnóstica, avaliação 

formativa e avaliação sumativa. Para além destes, que foram realizados por 

mim, realizou-se ainda a autoavaliação, em que os alunos que observaram e 

avaliaram o seu próprio desempenho e aprendizagens nas aulas. 

A tarefa de avaliação foi-se tornando progressivamente mais fácil, não só 

através da construção de grelhas cada vez mais acessíveis e objetivas, que 

comtemplavam as componentes críticas essenciais da avaliação, de acordo 

com os objetivos definidos, mas principalmente através da minha melhoria na 

capacidade de observação. Ao longo deste ano letivo, apercebi-me de que 

para desenvolver esta tarefa de forma eficiente, o primordial, para além do rigor 

do processo, é a criação de instrumentos de registo simples. 

 

4.1.4.1. Avaliação diagnóstica 

 

A avaliação diagnóstica foi realizada para eu identificar o nível de 

desempenho em que se encontravam os alunos relativamente aos conteúdos 

de uma dada modalidade, o que me permitiu efetuar um melhor planeamento e 

adequá-lo às capacidades de cada um. Apliquei esta avaliação antes de o 

processo ensino-aprendizagem se iniciar, usando uma lista de verificação que 

continha as componentes críticas dos conteúdos que previa lecionar, na qual 

só registava se os alunos realizavam ou não aqueles comportamentos motores.  
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As primeiras avaliações diagnósticas que realizei foram um pouco difíceis 

e deixaram-me nervosa porque eu não tinha grande capacidade de 

observação, o que levou a uma maior perda de tempo a registar o que 

pretendia de cada aluno. Olhar não é o mesmo que observar e eu julgo que no 

início era um pouco isso que fazia. Até que, também conduzida por algumas 

intervenções do professor cooperante, fui percebendo que tinha de atender aos 

movimentos mais específicos (de acordo com o que pretendia avaliar), ao 

contrário da tendência que eu tinha de observar os movimentos mais no seu 

geral. Com o passar do tempo fui treinando o facto de ter de me focar no que 

era realmente relevante e dispensar os aspetos que não eram necessários, 

muito com a ajuda do professor cooperante, e fui ultrapassando essa 

dificuldade, melhorando a minha capacidade de observação. 

Para além de avaliar o comportamento de entrada dos alunos, esta 

avaliação serviu “para verificar se o aluno já possui os comportamentos que 

deveria adquirir” (Hurtado, 1988, pp: 233), porque quando os alunos já têm 

adquirida uma determinada habilidade, pode levá-los ao desinteresse fazer 

com que passem novamente por toda a sequência de atividades necessárias à 

aquisição da mesma. Caso a repetição de conteúdos não os leve ao 

desinteresse, o problema mantém-se na mesma e vai muito além disso, porque 

a partir do momento que os alunos já possuem os comportamentos que 

deveriam adquirir, não haverá lugar para a evolução, eles não irão aprender 

nada, o que não é benéfico para o processo ensino-aprendizagem.  

 

4.1.4.2. Avaliação formativa 

 

A avaliação formativa possui um caráter mais informal e “ocorre durante o 

processo ensino-aprendizagem … [tendo como objetivo] verificar em que 

condições e se a aprendizagem está realmente a ocorrer”. Mais precisamente, 

“enquanto a avaliação sumativa verifica o produto final da aprendizagem, a 

avaliação formativa recai sobre o processo de aprendizagem” (Hurtado, 1988, 

pp: 231).  

Associei esta avaliação formativa somente às reflexões que realizei das 

aulas dadas, porque através das reflexões, a qualquer momento, tinha acesso 

aos registos que continham o desenvolvimento das aprendizagens dos alunos, 
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podendo assim apurar se mantinha ou ajustava as tarefas utilizando estratégias 

de ensino mais adequadas aos mesmos. Por exemplo, quando lecionei 

ginástica e à medida que ia elaborando as reflexões, aula após aula, fui tendo 

dados concretos em relação às dificuldades motoras de algumas alunas. Elas 

apresentavam “falta de consciência corporal e falta de força, motivos esses que 

não lhes permitiam executar ou progredir de forma tão rápida como os 

restantes alunos” (reflexão nº 49 – 24/01/2014). Tive então de ajustar as 

tarefas e oferecer aquelas alunas um maior acompanhamento. Naquela 

situação, a estratégia de ensino que utilizei foi a organização dos exercícios por 

níveis.  

Em suma, o resultado foi favorável e as dificuldades das alunas foram 

ultrapassadas, daí achar esta ferramenta (avaliação formativa) uma mais-valia, 

porque me permitiu perceber a evolução dos alunos ao longo da unidade 

didática e me permitiu também retirar informações acerca do trabalho 

desenvolvido por mim nas aulas. Como este tipo de avaliação foi executado 

durante todas as aulas, com a experiência, acabou por se tornar intuitivo. 

 

4.1.4.3. Avaliação sumativa 

 

A avaliação sumativa comporta um momento formal que marca o término 

de um ciclo de ensino com o objetivo de atribuir uma classificação aos alunos, 

de forma a certificar se os objetivos determinados até que ponto foram 

alcançados. Esta avaliação foi idêntica à avaliação diagnóstica na sua estrutura 

e estratégia, na medida em que a grelha de avaliação sumativa que utilizei 

possuía também os conteúdos (desta vez os que tinham sido ensinados) e 

exibia as respetivas componentes críticas. O registo da avaliação foi feito de 

acordo com os códigos binários 1 = realiza e 0 = não realiza. 

A minha dificuldade inicial prendeu-se com o excesso de componentes 

críticas que usei em cada conteúdo, principalmente na modalidade de 

ginástica, porque fragmentei demasiado os movimentos, e quanto mais 

parâmetros tinha para avaliar mais tempo perdia a visualizar um só aluno. Nas 

restantes modalidades, já me senti mais à vontade a planificar as componentes 

críticas, assim como a realizar a avaliação sumativa. No que toca à modalidade 
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de ginástica, essas falhas levaram a que o processo de visualização se 

tornasse mais exigente e pormenorizado. As aulas tinham uma duração de 40 

minutos efetivos e apenas consegui concluir a tarefa porque os alunos 

despenderam de cinco minutos do seu intervalo para que assim fosse possível 

e não se precisasse da aula seguinte. Isto levou-me a concluir que as 

componentes críticas selecionadas tinham de ser em menor número, cuidado 

que tive nas avaliações sumativas seguintes, o que tornou o registo mais fácil, 

assim como a observação mais concreta. Como tal, senti que superei essa 

dificuldade. Mas no que toca à área da avaliação, as dificuldades não ficaram 

por aqui. 

A minha outra dificuldade foi sentida quando se aproximou o momento da 

atribuição das classificações finais, no final do período. O que eu pretendia era 

que as notas fossem justas para evitar insatisfação por parte dos alunos, 

porque caso isso acontece só os levaria à desmotivação e desinteresse pela 

disciplina. No primeiro período foi tudo novidade para mim e os sentimentos de 

dúvida e indecisão eram mais fortes. Mas com o passar do tempo fui 

encarando essas alturas com mais naturalidade, também por responsabilidade 

do professor cooperante que sempre reviu as notas comigo antes de 

avançarmos para a reunião, sempre concordou com as minhas decisões e me 

transmitiu confiança quando inicialmente me apresentava mais insegura. Esse 

aval do professor cooperante, período após período, permitiu-me hoje ter 

consciência que desenvolvi bem o meu trabalho e que a ansiedade que na 

altura sentia não fazia muito sentido, devia sim ter sentido mais confiança em 

mim. 

Essencialmente, o que aprendi ao longo deste ano letivo foi que a 

avaliação sumativa serve em grande parte para dissipar dúvidas decorrentes 

do processo de avaliação, pretendendo aferir se o aluno adquiriu as 

competências ensinadas ao longo da unidade didática. No caso da modalidade 

de ginástica, julgo que teria anulado as minhas dificuldades caso tivesse 

utilizado, por exemplo, a filmagem como instrumento auxiliar de avaliação. Isto, 

porque se torna muito difícil em pouco tempo avaliar corretamente todos os 

alunos, principalmente quando se trata da realização de uma coreografia em 

conjunto. Já no que toca à atribuição das classificações finais, tentei ser o mais 
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justa possível com todos os alunos e para além disso, recorri também à 

comparação entre os alunos para diferenciar as suas prestações.  

 

4.1.4.4. Balanço entre o 1º e o 3º período 

 

Fazendo o balanço desde o primeiro período até ao terceiro é com muito 

agrado que posso afirmar que se verificou no geral uma alteração positiva nas 

notas da turma, tendo os alunos subido as suas classificações de período para 

período, registando-se apenas dois casos em que tal não aconteceu do 

primeiro para o segundo período. O primeiro caso foi o de uma aluna que 

torceu o pé, tendo por isso ficado impossibilitada de realizar as aulas práticas 

por um tempo indeterminado, o que teve interferência na nota, dada a sua 

pouca intervenção na aula no momento. Ainda lhe solicitei, como alternativa, a 

realização de um trabalho sobre as modalidades que tinham sido ensinadas, 

contudo, apenas obteve 12 valores no mesmo. Já no teste escrito conseguiu 

uma classificação de 16,5 valores, tendo no final do período menos um valor 

em relação à nota do período antecedente. O segundo caso foi o de uma aluna 

que faltou inúmeras vezes e outras vezes comparecia na aula mas não 

realizava a prática, tendo obtido menos 2 valores em relação à nota do período 

anterior, mais precisamente, 10 valores. No entanto, ela ao longo desse tempo 

foi conversando comigo e eu pude verificar que ela estava a passar por uma 

fase complicada a nível pessoal. Já no período seguinte (terceiro) foi exemplar 

no que toca à assiduidade, tendo conseguido subir a sua nota. 

As classificações mais baixas que atribuí foram as relativas ao primeiro 

período também devido ao facto de uma das modalidades ensinadas ter sido 

natação e muitos alunos não terem realizado as aulas. Alguns fizeram apenas 

três ou quatro aulas e outros tantos não puderam fazer natação devido a 

problemas de saúde como alergias ao cloro e otites, fatores que provocaram as 

classificações reduzidas. Os alunos que não apresentavam qualquer tipo de 

problemas de saúde, apesar de um pouco descontentes com as notas 

atribuídas, foram capazes de admitir que falharam nesse período e prometeram 

a mudança nos períodos seguintes, o que se confirmou. 

Contudo, uma questão que se colocou logo na primeira aula de natação 

foi se os alunos que não realizavam aula podiam ou não assistir à mesma, 
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permanecendo no balneário. Alguns partilharam comigo experiências negativas 

de anos anteriores quando os colegas não aptos ficavam a assistir à aula e 

faziam troça deles. Como tal, aliei isso ao facto de querer que esses mesmos 

alunos realizassem trabalhos acerca da modalidade de natação e mandei-os 

para a biblioteca. Assim podiam realizar o trabalho na hora da aula. E na minha 

opinião foi uma boa decisão, porque como retrata a reflexão nº 28 

(19/11/2013): “o que constatei nas aulas dos meus colegas estagiários foi que 

os alunos ao ficarem no balneário geram muito barulho e depois praticamente 

não se ouve o professor a dar as instruções na aula. Como tal, aos meus 

alunos, forneci-lhes uma folha A4 com a temática, com os respetivos conteúdos 

e deixei-os ir, ordenando que mo entregassem na próxima aula. Para além 

disso, e de forma a puder controlar se eles estiveram na biblioteca na hora da 

aula, exigi que me trouxessem uma folha assinada e carimbada pelo Centro de 

Recursos Educativos (CRE) com os nomes dos alunos que lá estiveram 

presentes”. Esta estratégia resultou bem, dentro da normalidade e sem 

distúrbios. 

Neste momento, tenho a noção de que o processo de avaliação é um 

processo cuidadoso, mas em simultâneo, simples. Cuidadoso porque envolve 

uma planificação rigorosa, uma seleção criteriosa das componentes críticas, 

uma observação focada apenas no essencial e uma responsabilidade quando 

se atribui a nota. Mas em simultâneo, simples porque se todas as tarefas acima 

mencionadas forem seguidas à risca, as dificuldades tendem a anular-se. 

 

4.2. Área 2 – Participação na escola e relações com a comunidade 

 

Segundo Matos (2013) “esta área engloba todas as atividades não letivas 

realizadas pelo estudante estagiário (EE), tendo em vista a sua integração na 

comunidade escolar”, o que quer dizer que nesta área estão incluídas todas as 

atividades em que participei de forma ativa ao longo do presente ano letivo, 

como por exemplo reuniões de grupo e de departamento, direções de turma, 

etc. Mas a mesma autora refere ainda que para além da integração do EE na 

comunidade escolar, esta área contribui, simultaneamente, “para um 

conhecimento do meio regional e local tendo em vista um melhor conhecimento 
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das condições locais da relação educativa e a exploração da ligação entre a 

escola e o meio”. 

De acordo com a análise que fiz do, Plano Anual de Atividades 2013/2014 

do Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano, 2013, no início do ano 

letivo, os professores de educação física no primeiro período tinham como 

previsto preparar, organizar e realizar a atividade do “Corta-mato Escolar”, 

destinada aos alunos do 1ºCiclo (4ºano), 2ºciclo, 3ºCiclo e Secundário, no dia 

13 de dezembro. No segundo período, as atividades propostas eram os “Jogos 

Tradicionais”, as “Duplas Românticas”, uma “Visita à Serra da Estrela” e o 

“Campo de Férias”, destinados aos alunos do agrupamento. Esta última 

atividade tinha a sua realização prevista de 7 a 11 de Abril. No terceiro período, 

as atividades a preparar, organizar e realizar eram o “Dia do Desporto Escolar” 

e o “Campo de Férias”, com concretização calculada de 23 a 27 de Junho.  

Quando me deparei com o plano anual de atividades pela primeira vez 

achei que o número de atividades apresentado era considerável e que não 

seria tarefa fácil realizá-las todas, dado o pouco tempo livre que temos 

enquanto estagiários. Mas de forma organizada, bem gerida e com empenho 

de todo o núcleo de estágio, acreditei que tudo ia decorrer com normalidade. O 

meu objetivo era extrair o máximo de aprendizagem possível com todas as 

atividades que conseguisse. 

 

4.2.1. Participação e dinamização de atividades  

4.2.1.1. Jogos tradicionais - Magusto 

 

Sendo uma das atividades contempladas no plano anual de atividades, o 

dia dos jogos tradicionais – magusto, realizou-se na ESAH no dia 15 de 

Novembro de 2013, tendo sido o nosso núcleo de estágio da FADEUP quem 

esteve responsável pela sua organização.  

Uma semana antes começamos com os preparativos como selecionar os 

jogos, verificar e recolher o material necessário, realizar as fichas de inscrição, 

determinar o número de elementos por equipa, definir o sistema de pontuação 

a utilizar em cada jogo, assim como escolher os espaços que cada jogo ia 

ocupar. Com a cooperação e entreajuda que existiu entre nós, as tarefas foram 
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de fácil distribuição e todo esse trabalho foi agradável de se fazer. Mas posto 

todos os procedimentos pré-evento, vou passar a descrever realmente o que 

se passou no dia do evento. 

Eram aproximadamente 8h45, hora combinada por nós previamente, 

quando chegamos à ESAH e reunimos com o professor cooperante. 

Começamos por distribuir os jogos e respetivo material nos locais estratégicos, 

que tínhamos já delimitado (Figura 7). Para além do material, junto do local de 

cada jogo, colocamos ainda duas folhas A4: uma com um número, porque cada 

jogo estava numerado do 1 ao 10, o que facilitaria depois o registo das 

pontuações na folha que cada equipa transportava consigo no decorrer das 

atividades; e outra com a explicação do jogo, para que os alunos percebessem 

mais facilmente o que ali teriam de fazer, assim como, confirmarem o sistema 

de pontuação. 

Já com tudo a postos, os alunos iam chegando acompanhados dos seus 

professores de educação física e demos início às inscrições das equipas no 

local. Para o efeito, colocamos uma mesa, no exterior, junto à entrada para o 

gabinete. À medida que os alunos se iam inscrevendo, passavam para o 

espaço dos jogos e iniciavam a competição. Na minha opinião, se tivéssemos 

determinado um prazo para a entrega das inscrições teria sido mais vantajoso 

porque se evitava mais uma preocupação no dia do evento, como se evitavam 

tempos de espera.  

A competição começou por volta das 11h. Cada estagiário ficou 

encarregue de orientar dois jogos e eu, para além dessas funções, na parte 

inicial, fiquei com o cargo das inscrições. Os alunos estiveram em atividade nos 

jogos tradicionais até perto das 12h30. 

Por este evento passaram no total: 35 alunos das turmas de 7º ano (7º F, 

7º G e 7º H), 29 alunos das turmas de 10º ano (10º B e 10º H) e 12 alunos das 

turmas de 12º ano (12º I e 12º L). 

O evento correu muito bem, os alunos divertiam-se e a maioria dos 

professores colaborou agradavelmente. Mas, fazendo uma análise da 

atividade, passo a enumerar o que na minha opinião poderia ter sido diferente 

e melhorado: construir uma vedação de forma a limitar o espaço das atividades 

e controlar a entrada somente dos alunos que estavam a participar, porque por 

várias vezes alunos externos às atividades invadiram os espaços, o que 
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acabava por criar um pouco de confusão, sendo necessário intervir. Ligar o 

sistema de som, porque tínhamos a aparelhagem à nossa disposição. Ainda a 

chegamos a transportar para o exterior e depois não utilizamos, e julgo que 

daria mais dinâmica e diversão ao evento. Existirem prémios para as equipas 

vencedoras, o que daria aos alunos outra motivação. Julgo também que teria 

sido mais benéfico, em termos de organização, se se mantivessem fixos nos 

jogos sempre os mesmos professores, só rodando as equipas que iam 

entrando na competição. O nosso núcleo de estágio não chegava para cumprir 

com essas funções, dado o número elevado de jogos. Porém, se os nossos 

colegas estagiários do Instituto Universitário da Maia (ISMAI), se tivessem 

mostrado disponíveis, o mesmo não tinha acontecido nem era problema. Por 

fim, outro ponto que podia ser melhorado era o da divulgação da atividade, 

visto que foi quase inexistente e tardia. Foi um erro da nossa parte não termos 

previamente definido essa tarefa como objetivo a realizar nem a termos 

distribuído por nenhum dos elementos do núcleo de estágio, o que acabou por 

cair em esquecimento. Não elaboramos qualquer tipo de cartazes e a única 

divulgação que fizemos foi passar a palavra pelos restantes professores de 

educação física, para que os mesmos nas suas turmas dessem conhecimento 

do evento aos alunos.  

Já quanto ao registo das pontuações, a nossa estratégia resultou muito 

bem porque atribuímos a cada equipa um capitão que teria de transportar a 

ficha da equipa com os números de 1 a 10, onde os professores registavam as 

pontuações do jogo no respetivo número. 

Concluindo, considero que este foi um evento muito positivo, com uma 

grande variedade de jogos e, na minha opinião, teve o sucesso pretendido. A 

maioria dos jogos promovia o trabalho de equipa e a cooperação, valores 

essenciais que podem ter um transfer benéfico para a produtividade dos alunos 

nas aulas de educação física. Organizei esta atividade com muito agrado e 

satisfação e senti que cada vez mais posso ter um papel ativo como professora 

na comunidade escolar, através de atividades educacionais do género. Quanto 

ao que aprendi com este evento, saliento a necessidade de se criar um plano 

de intenções, onde sejam expostas as tarefas a atribuir a cada um dos 

elementos do grupo de trabalho com os devidos prazos a cumprir.  
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4.2.1.2. Outras atividades desportivas  

 

Desde o início do ano letivo que a minha intenção era estar envolvida nas 

atividades que se realizassem na ESAH, de forma a puder obter o máximo de 

experiências possível no que toca à organização de atividades. 

 

4.2.1.2.1. Corta-mato  

 

No último dia de aulas do primeiro período, dia 17 de dezembro de 2013, 

realizou-se o corta-mato escolar da ESAH nas Águas do Porto. Eram 8h30 

quando chegamos à escola, hora combinada pelo professor cooperante, para 

ajudarmos na organização deste evento que tinha como principais 

responsáveis, desta vez, os nossos colegas estagiários do núcleo do ISMAI. 

Mal nos reunimos todos, foram distribuídas tarefas. Eu e mais um colega 

estagiário, juntamente com outros professores de educação física da ESAH, 

ficamos pela escola. Enquanto os outros dois colegas estagiários foram com o 

professor cooperante para o local da prova, ao encontro de outros tantos que já 

lá se encontravam. Durante o tempo em que ficamos na escola, ajudamos na 

colocação dos dorsais, nos alunos inscritos, que se encontravam junto ao 

gabinete de educação física e encaminhamos os outros que queriam também 

participar mas não tinham feito a sua inscrição com antecedência até à mesa 

de inscrição que se encontrava no local para o efeito. Só que esta situação, na 

minha opinião, nem devia ter acontecido e podia ter sido evitada, na medida 

Figura 7. Alguns dos jogos tradicionais existentes no evento. 
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em que a falha foi de alguns professores que não cumpriram os prazos de 

entrega das listas dos alunos interessados em participar.  

A confusão ficou instalada e fazia-se sentir muito barulho no local, na 

minha opinião, tudo estava um pouco descontrolado de início. Entretanto 

começou a chover, e ao contrário dos alunos que estavam em fila de espera 

para se inscreverem, alguns dos já inscritos começaram a dizer que assim não 

participavam. Este alvoroço teria sido desnecessário conforme expliquei acima, 

porque não se devia perder tempo com o que já deveria estar definido antes. 

Até porque neste tipo de é importante ter os alunos agrupados por escalões, o 

que feito no próprio dia corre o risco de correr mal.  

Ultrapassada a parte das inscrições, partimos da ESAH até às águas do 

porto, cada professor seguiu com um grupo de alunos. Foram cerca de quinze 

minutos de caminho a pé e chegados ao local, ajudei ainda o professor 

cooperante que se encontrava a montar duas tendas de forma a puder abrigar 

os lanches, a aparelhagem e o computador onde eram registados os resultados 

das provas. 

Tudo preparado e a postos, deu-se início às provas do sexo masculino e 

feminino, por escalões respetivamente. À medida que as provas iam 

terminando, ia sendo realizada a entrega de prémios ao primeiro, segundo e 

terceiro lugares (Figura 8). Os primeiros dez classificados tiveram como prémio 

uma t-shirt do evento e o/a vencedor/a de cada escalão ganhou um bilhete 

para o jogo de futebol - Futebol Clube do Porto vs Olhanense, que se realizou 

no fim de semana a seguir ao evento no Estádio do Dragão. A par disto, todos 

os participantes tiveram direito a um lanche (croissant, bolachas, água e sumo). 

Já os professores pertencentes à organização, como foi o nosso caso, tiveram 

como oferta um pólo estampado com o logótipo do corta-mato escolar 2013. 

Em síntese, o evento correu bem e dentro da normalidade, sem se terem 

registado situações alarmantes. Claro que o tempo não ajudou muito mas 

também não foi impedimento para nada durante a sua realização. Os alunos 

divertiram-se e passaram uma manhã diferente onde respiraram desporto. Foi 

um evento positivo e o espaço onde se desenrola, que eu desconhecia, é 

lindíssimo. Quanto ao que aprendi com este evento, saliento principalmente a 

importância no cumprimento dos prazos de inscrição, tarefa essa que tanto é 
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da responsabilidade do aluno que pretende participar, como do professor 

responsável pela turma. 

 

 

Figura 8. Medalha do corta-mato. 

  

4.2.1.2.2. Duplas Românticas 

 

No dia 14 de Fevereiro de 2014, por ser dia dos namorados realizou-se 

como habitualmente na Escola Secundária Alexandre Herculano a atividade 

intitulada de “Duplas Românticas”. 

Para a atividade só se podiam inscrever obrigatoriamente duplas mistas, 

ou seja, cada inscrição contemplava o nome de um rapaz e de uma rapariga. A 

atividade tinha enfoque na modalidade de voleibol, tendo sido realizados jogos 

reduzidos de voleibol de 2x2. Mas as inscrições não estavam a decorrer no 

local, porque previamente os professores de educação física tinham 

comunicado o evento aos seus alunos e com antecedência procederam às 

inscrições das duplas. Dessa forma, no dia apenas se fez a chamada pelo 

nome dos alunos uma vez, quando chegaram ao ginásio grande, onde decorria 

a atividade, e a partir desse momento atribuiu-se um número a cada dupla, 

número esse, que substituiu os nomes nas grelhas de classificação. Foi 

aplicada esta estratégia com o objetivo de simplificar e encurtar as chamadas.  

O espaço destinado à atividade continha 3 campos, delimitados por 

cones, e os 3 jogos realizaram-se em simultâneo (Figura 9). De acordo com as 
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vitórias ou derrotas das duplas, iam sendo anunciadas as duplas para os jogos 

seguintes (Figura 10). Havia ainda uma aparelhagem com música de fundo e 

uma mesa no canto do ginásio onde se encontravam as classificações e os 

prémios referentes aos torneios dos diferentes escalões. O ginásio estava 

decorado com balões em forma de coração, fazendo alusão ao dia que se 

festejava, estavam muitos alunos a assistir e o ambiente instalado estava 

propício à competição.  

Eram aproximadamente 9h30 quando se deu início aos jogos. A diversão 

ficou instalada, os alunos que assistiam nas bancadas do ginásio 

(denominadas de galerias) aplaudiam, gritavam, chamavam e incentivavam 

pelos colegas da turma que estavam em jogo. Criou-se um espírito saudável de 

competição e foi muito agradável de se ver. Os jogos tiveram uma duração de 

5 minutos e ao final desse tempo era atribuída a vitória à dupla que tivesse 

mais pontos conquistados nesse momento. O sinal de início e fim de jogo foi 

dado por um professor com um apito e antes do sinal de início, os alunos 

tiveram 1 minuto disponível para aquecimento. 

No total, realizaram-se 3 torneios: um do ensino básico, um do ensino 

secundário e outro no final de professores. 

Em suma, a organização dos jogos foi bem estruturada, registou-se muita 

adesão e motivação por parte dos alunos, pelo que deviam ser promovidas 

mais atividades desportivas deste género. De realçar ainda o interesse 

manifestado pela comunidade escolar que se encontrou em grande número na 

galeria do ginásio grande, durante todo o evento, a observar os jogos e a 

apoiar os colegas. Com a minha participação nesta atividade, aperfeiçoei os 

meus conhecimentos relativamente à organização de uma atividade desta 

natureza.  

 

4.2.2. Ação de formação - Tag Rugby 

 

No dia 13 de Setembro de 2013, na ESAH, decorreu uma ação de 

formação de Tag Rugby e Touch/Bitoque Rugby encaminhada pelo formador 

Miguel Moreira que pertence à Federação Portuguesa.  

A formação teve início às 9h30, numa sala, e teve como participantes 

todos os professores de educação física do agrupamento. 
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O formador começou o seu discurso com uma apresentação teórica sobre 

a modalidade, onde nos explanou as regras, nos deu a conhecer diversas 

progressões pedagógicas, assim como nos mostrou através da sua experiência 

e fotos como funcionava a modalidade nas escolas. Para mim, foi tudo uma 

novidade. Nunca tinha tido qualquer contacto com a modalidade, muito menos 

sabia as regras. O formador teve sempre o cuidado de perguntar quem tinha 

dúvidas, sempre esclarecendo de forma clara as questões que lhe eram feitas. 

Orientou sempre a formação de forma dinâmica e divertida, deixando todos os 

formandos à vontade.    

 

   

Figura 9. Ginásio grande dividido em 3 campos de jogo. 

Figura 10. Uma dupla em jogo. 
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Concluída a parte teórica, seguimos para o ginásio grande, para a parte 

prática que decorreu após um intervalo. No ginásio, o que fizemos foi colocar 

em prática as progressões pedagógicas que nos tinham sido apresentadas 

anteriormente. Praticamente todos os professores envolvidos participaram 

nesta atividade prática, à exceção de alguns que não quiseram. Eu participei, 

assim como os meus colegas de estágio também, e foi sem dúvida uma mais-

valia. Experienciei uma modalidade que desconhecia e fiquei apreciadora da 

mesma. 

A formação terminou já perto das 12h30. Gostei tanto, que numa das 

aulas no início do ano, onde ainda não tinha plano anual, aproveitei para fazer 

Tag Rugby com os meus alunos, onde apliquei os conhecimentos que tinha 

adquirido e lhes proporcionei uma vivência desportiva diferente.  

Em suma, com esta ação de formação para além de aprender uma nova 

matéria de ensino, aprendi as suas metodologias, as estratégias de ensino 

para os problemas mais frequentes, assim como aprendi o regulamento da 

competição da modalidade, tendo ficado apta a desenvolver o ensino deste 

jogo. 

 

4.2.3. Reuniões de turma 

 

No dia 18 de Dezembro de 2013 tive a minha primeira reunião de 

avaliação, da turma 12º L, na ESAH às 16h00 relativa ao primeiro período. Já 

no dia 7 de Abril de 2014, às 11h00, tive a reunião relativa à avaliação do 

segundo período. 

Tanto para uma como para outra reunião, tinha combinado previamente 

com o professor cooperante estar na escola antes da reunião, 

aproximadamente 45 minutos, para que em conjunto introduzíssemos as notas 

e as sínteses relativas a cada aluno no sistema informático. Esse é um 

procedimento que tem de ser cumprido, para quando chegarmos à reunião o 

diretor de turma (DT) ter acesso a todos os dados inseridos pelos diferentes 

professores. 

De fazer notar que o professor cooperante, em todos os períodos, 

concordou com as notas que eu tinha definido na grelha de avaliação para 

atribuir aos meus alunos e isso foi muito importante para mim. Não só me 
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mostrou que o trabalho por mim foi bem desenvolvido como avaliei 

corretamente. Fiquei muito satisfeita. 

As reuniões foram sempre dirigidas pelo DT, e professor de história. Na 

reunião estiveram ainda presentes mais três professores das disciplinas de 

português, sociologia e psicologia. 

Inicialmente, o DT disse as notas de cada aluno e de seguida as sínteses, 

procurando sempre que todos os professores presentes dessem a sua opinião, 

interviessem e trocassem ideias. As sínteses são as apreciações globais de 

cada aluno que depois serão entregues aos pais juntamente com as notas. 

Na reunião do primeiro período fizeram-se ainda referência a alguns 

casos particulares como a falta de pontualidade e assiduidade de 

aproximadamente quatro alunos, assim como se deu destaque ao 

comportamento individual dos alunos nas aulas. Na reunião do segundo 

período para além dos casos acima mencionados, deu-se ainda relevo a uma 

visita de estudo a Cascais que os alunos realizaram no âmbito da disciplina de 

história.  

Após as informações partilhadas, o DT lê a ata, onde se redige tudo o que 

aconteceu durante a reunião, e posteriormente a mesma é assinada por todos 

os presentes. Em ata, ficou registado o bom aproveitamento da turma.  

As reuniões de turma permitiram-me ficar mais a par da situação escolar e 

familiar de alguns alunos em particular, que desconhecia, assim como pude 

constatar o aproveitamento escolar dos alunos nas restantes disciplinas. Não 

sabia nem fazia ideia de como funcionava a logística e o decorrer de uma 

reunião de avaliação nem sabia o que ia encontrar, mas o certo é que gostei 

muito desta nova experiência. 

Para concluir, quero relevar o quanto considero importante esta partilha 

de opiniões por parte dos docentes, de forma a conhecermos melhor um 

bocadinho de cada aluno que temos pela frente durante o ano. 

 

4.2.4. Reuniões gerais 

 

Ao longo do ano letivo, participei em duas reuniões gerais na ESAH, uma 

no dia 10 de Setembro de 2013 e outra no dia 13 de Setembro de 2013.  
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No dia 10 de Setembro de 2013 ocorreu numa sala da ESAH a reunião de 

departamento de expressões, às 11h00, dirigida pela diretora do departamento. 

De notar, que o departamento de expressões engloba as disciplinas de 

educação física, educação musical e educação visual. Muito resumidamente, 

nesta reunião, a diretora transmitiu aos colegas o que tinha sido tratado/falado 

na reunião do conselho pedagógico e alertou também para as diferenças da 

hora de entrada nas aulas nas diferentes escolas do agrupamento. Dado que, 

por exemplo, na ESAH as aulas tinham início às 8h20 e nas restantes às 8h15. 

Por fim, a diretora disponibilizou o seu correio eletrónico e solicitou aos 

professores que se encontravam na reunião que lhe enviassem as suas 

avaliações individuais até ao final da semana.  

Já no dia 13 de Setembro de 2013 ocorreu no auditório da ESAH a 

reunião geral de professores, às 16h00, dirigida pelo diretor da escola. O 

auditório estava repleto de professores, completamente cheio. Porque a 

reunião geral não se destinava apenas aos professores da ESAH, mas sim a 

todos os professores do agrupamento. O diretor iniciou o discurso dando as 

boas-vindas a todos os presentes e desejando um bom ano letivo. De seguida, 

focou vários problemas da ESAH nos anos, entre eles, o assunto mais 

alarmante referido pelo diretor foi o facto de no ano passado os resultados 

atingidos pelos alunos terem sido muito fracos. Foi também focada a 

sequencialidade do 9º ano para o ensino secundário, esta identificada até 

como sendo o núcleo da questão. O diretor recorreu ainda a uma apresentação 

em powerpoint onde mostrou a formação e estrutura de cada escola que 

pertence ao Agrupamento Alexandre Herculano, sendo elas: Escola E B 2,3 

Doutor Augusto César Pires Lima;  Escola E B 2,3 Ramalho Ortigão; etc. Nesta 

reunião, foi ainda focado o programa Território Educacional Interventivo 

Prioritário (TEIP) e apresentados os objetivos para o presente ano letivo, como: 

aproximar os resultados escolares com as médias nacionais, promover 

inclusão e multiculturalidade, assim como concretizar a requalificação dos 

espaços escolares. 

Posto isto, a reunião terminou com uma exposição dos deveres do 

professor, prosseguindo depois todos os professores que se encontravam no 

auditório para o espaço exterior onde havia um lanche preparado para todos 

como forma de boas-vindas ao ano letivo que se ia iniciar. Estava sol, havia 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.pai.pt%2Fescola-e-b-23-doutor-augusto-cesar-pires-lima-bonfim-4349-004%2F2%2F&ei=J444Usb9D4Pm7AawtoC4DA&usg=AFQjCNG7dt6gyKHfkuuUzu5EJQ09Wlvw2Q&bvm=bv.52164340,d.ZGU
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.pai.pt%2Fescola-e-b-23-doutor-augusto-cesar-pires-lima-bonfim-4349-004%2F2%2F&ei=J444Usb9D4Pm7AawtoC4DA&usg=AFQjCNG7dt6gyKHfkuuUzu5EJQ09Wlvw2Q&bvm=bv.52164340,d.ZGU
http://www.aealexandreherculano.pt/index.php/entrada-site/eb-ramalho
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música ao vivo e o local da ESAH escolhido para o lanche era muito agradável. 

Passei aquele final de tarde acompanhada por dois dos meus colegas de 

estágio, onde aproveitamos para nos conhecer melhor e trocar algumas ideias.  

De notar, que estas duas reuniões em que participamos aconteceram 

poucos dias após termos chegado à ESAH, onde não conhecíamos ninguém, 

tudo era novo para nós e, na minha opinião, andávamos ainda à descoberta do 

novo mundo que tínhamos pela frente.   

 

4.3. Área 3 – Desenvolvimento profissional 

 

Por último, “esta área engloba atividades e vivências importantes na 

construção da competência profissional, numa perspetiva do seu 

desenvolvimento ao longo da vida profissional, promovendo o sentido de 

pertença e identidade profissionais, a colaboração e a abertura à inovação” 

(Matos, 2013). 

 

4.3.1. Observar e ser observado 

 

Um notável contributo para o desenvolvimento profissional de cada um foi 

a presença dos colegas estagiários nas aulas, onde surgiam as observações e 

posteriores reflexões. No início do ano, após as primeiras observações, 

chegamos a reunir-nos e a debater sobre as perspetivas de cada um acerca 

das mais variadas situações. Esses foram momentos enriquecedores e 

carregados de aprendizagem porque existiram trocas e partilha de informação 

relativamente às estratégias e metodologias a utilizar nas aulas, o que nos 

permitia ir corrigindo algumas das falhas e assim, conduzir à evolução. Aula 

após aula, procuramos sempre nos ajudar mutuamente. 

Para mim, outro grande contributo quer para o meu desenvolvimento 

pessoal quer profissional, foi o do professor cooperante que esteve sempre 

presente, me deu inúmeros conselhos e incentivos sobre a melhor forma de 

atuar em diversas situações e me deu dicas desde a gestão dos alunos à 

gestão da própria aula. Sem dúvida, que a sua experiência fez-me crescer 

como professora e ver muitas das situações por outra perspetiva. 
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O que me permitiu adquirir ainda um pouco mais de conhecimento foram 

as participações na organização das diferentes atividades, onde desenvolvi 

competências como a criação e preparação de eventos desportivos, bem 

como, o relacionamento com a comunidade educativa.  

 

4.3.2. Acompanhamento na universidade 

 

As sessões semanais da unidade curricular de tópicos, de presença 

obrigatória, na FADEUP, foram outro dos fatores que contribuíram para o meu 

desenvolvimento profissional, onde se abordou temas de interesse para nós 

futuros professores, se contextualizou realidades das escolas e se teve como 

emissores sempre diferentes professores, de diferentes áreas de 

especialidade, a cada segunda-feira. A última tarefa que foi solicitada pela 

Faculdade ao grupo de estágio foi a elaboração de um póster sobre “o lugar da 

educação física na escola”, que foi exposto na FADEUP, no dia 2 de Junho, dia 

da realização das III Jornadas de Encerramento do Estágio Profissional.  

Para além disso, é de mencionar também todo o apoio que a professora 

orientadora me prestou durante este ano de EP. Tanto a mim, como a todo o 

núcleo. Desde o início do ano letivo que a professora orientadora nos 

acompanhou de perto, se mostrou interessada no nosso percurso, e marcou 

reuniões semanais connosco na FADEUP. Em cada reunião, tratamos em 

conjunto, diferentes questões como plano de aula, unidade didática, reflexões, 

PFI, e posteriormente, este mesmo relatório. Ao longo destas reuniões, aprendi 

muito e a sua ajuda foi insubstituível. Onde a professora orientadora também 

foi exemplar foi na sua disponibilidade, respondendo sempre aos e-mails e 

corrigindo todos os documentos que lhe enviava. A sua experiência, aliada a 

um certo lado mais prático, foram características que me cativaram. Mais, a 

professora orientadora sempre me esclareceu, quando assim necessitei, e me 

levou a encontrar respostas para os problemas. Acima de tudo, sempre me 

levantou questões pertinentes, com o intuito de me levar à reflexão e posterior 

otimização do meu ensino. 

Quanto às aulas observadas pela professora orientadora, foram poucas, 

mas uma mais-valia, na medida em que por exemplo na sua primeira visita à 

ESAH nos reunimos todos e a professora comentou as aulas que já tinha 
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observado até ao momento, o que nos permitiu a todos aprender com os erros 

uns dos outros. No meu caso, o comentário que recebi da professora foi 

relativo ao facto de focar bem as componentes críticas durante a aula e ser 

objetiva.  

 

4.3.3. Projeto de Formação Inicial (PFI) 

 

A professora orientadora foi fulcral quando elaborei este documento, na 

medida em que me transmitiu ideias valiosas do que era realmente necessário 

constar no PFI, quando no início me senti mais perdida, e sempre me corrigiu 

de forma incansável tudo o que ia desenvolvido. De início senti-me perdida, 

porque na altura em que este documento foi elaborado (princípio de outubro) 

tudo era novidade, sendo a organização deste processo dividida por áreas de 

desempenho, o que era algo fora do comum. Com o passar do tempo, com a 

frequência no estágio e com a partilha de conhecimentos com o professor 

cooperante e com a professora orientadora, já tudo começou a fazer sentido.  

Contudo, só após ter realizado o PFI é que me apercebi realmente do seu 

peso no desenvolvimento e realização da minha prática profissional, na medida 

em que este foi um mapa orientador da minha atuação ao longo do ano. As 

tarefas lá propostas foram, na sua maioria, cumpridas. 

 

4.3.4. Portefólio digital 

 

O portefólio digital apresentou-se como outro instrumento substancial no 

decorrer de todo este processo, porque me permitiu organizar e mostrar todo o 

trabalho desenvolvido ao longo deste ano letivo. Com a intenção de dar 

seguimento à estrutura apresentada no PFI, mantive a mesma organização na 

construção do portefólio, ou seja, fragmentei-o também em três áreas de 

desempenho. E o facto do portefólio se encontrar em suporte digital também 

facilitou a atualização, o acesso e o armazenamento de documentos.  
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4.3.5. Estudo de Investigação 

 
 

Efeitos da aplicação de um programa de treino de força integrado na aula 

de Educação Física 

 

Resumo 

 

Foi objetivo do presente estudo analisar o efeito de um programa de treino de 

força integrado na aula de educação física no desenvolvimento da força geral 

dos membros superiores, dos membros inferiores e dos músculos abdominais 

de jovens do ensino secundário. A amostra foi constituída por 36 alunos, 

divididos em dois grupos. O grupo CC (16 alunos) foi submetido a um 

programa de treino de força com carga adicional e o grupo SC (20 alunos) 

realizou o mesmo programa sem carga adicional. O programa foi aplicado no 

início da parte fundamental da aula de Educação Física. O programa aumentou 

a força dos membros superiores, mas sugeriu o uso ponderado de cargas 

adicionais, por nem sempre terem ocorrido incrementos de força superiores. 

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA, FORÇA, TREINO, CARGA 

ADICIONAL 
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Introdução 

 

Para Manso et al. (1996), a força representa a capacidade de um 

indivíduo para vencer ou suportar uma resistência, como resultado da 

contração muscular. Trata-se de uma capacidade motora determinante da 

atividade humana e particularmente importante para jovens em crescimento e 

maturação, não só por ser fator essencial do desenvolvimento motor, mas 

também por constituir a base de uma aptidão física que lhes garanta níveis 

ótimos de saúde e bem-estar (Carvalho, 1996). 

Faigenbaum (2007) definiu o treino de força como um método 

especializado que envolve o uso progressivo de uma ampla gama de cargas 

resistivas e Marques (1988) referiu que o incremento da força deve ser 

precoce, desde que ajustado à idade e às características do indivíduo. Os 

jovens que participam com regularidade em programas de treino de força têm 

menor risco de contrair lesões (Faigenbaum (2007)) e um melhor desempenho 

desportivo.  

Para Raposo (2005), a estimulação do desenvolvimento da força, numa 

etapa inicial, deve fazer-se recorrendo a exercícios que têm por base o peso do 

próprio corpo (p. e. saltar e lançar), de seguida, deve passar-se para exercícios 

realizados contra resistências externas ligeiras (p. e. bolas medicinais, trabalho 

a pares e sacos de areia), e por último, deve recorrer-se à utilização de 

exercícios que permitam o aumento progressivo das cargas de trabalho 

(máquinas de musculação e halteres), permitindo um controlo mais 

aprofundado das intensidades do trabalho realizado. 

A aula de Educação física parece reunir condições ideais para a aplicação 

de programas de desenvolvimento da força de jovens, quer utilizando o peso 

do próprio corpo, quer cargas adicionais adequadas à idade dos alunos alvo. 

Desconhecem-se estudos recentes referentes ao resultado da aplicação de tais 

programas em contexto de aula. Carvalho (1996), na década de 90, referiu que 

os estudos no âmbito desta problemática são escassos para os diferentes 

níveis de ensino, mantendo-se este perfil inalterado no que toca à escola. 

Foi objetivo do presente estudo analisar o efeito de um programa de 

treino de força integrado na aula de educação física no desenvolvimento da 



67 

 

força geral dos membros superiores, dos membros inferiores e dos músculos 

abdominais de jovens do ensino secundário. 

 

Metodologia 

 

A amostra foi constituída por 36 alunos do ensino secundário, que 

participaram voluntariamente no estudo mediante autorização prévia dos 

Encarregados de Educação. Os alunos foram divididos em dois grupos e 

submetidos a um programa de treino para desenvolvimento da força geral dos 

membros superiores, dos membros inferiores e dos músculos abdominais. O 

grupo CC (16 alunos, 17.75±0.90 anos, 66.65±10.57 kg e 172±8.00 cm) 

realizou o programa de treino com carga adicional e o grupo SC (20 alunos, 

17.65±0.90 anos, 66.18±18.10 kg e 168±12.30 cm) sem carga. O programa 

teve a duração total de 6 semanas e comportou um circuito com 8 exercícios 

(Tabela 1), que foi aplicado 3 vezes por semana nos primeiros 16 min da parte 

fundamental das aulas de Educação Física. Cada exercício teve a duração de 

30 s, seguido de 30 s para recuperação e passagem para o exercício seguinte. 

O circuito foi repetido duas vezes em cada sessão. 

 

Tabela 1. Circuito de exercícios (1 a 8) constituintes do programa de força. 

Sem carga adicional Com carga adicional 

Exercício Exercício 

1. Agachamento 4kg (bola medicinal) 

2. Prancha 2kg (2 esferas de ferro) 

3. Salto horizontal sem corrida 

de balanço 
Bola de andebol 

4. Abdominal em livro 2kg (bola medicinal) 

5. Saltitar a pés juntos 1kg (halteres) 

6. Polichinelo 1kg (halteres) 

7. Abdominal 3kg (bola medicinal) 

8. Sequência de agachamento, 

flexão de MS e salto vertical 
2kg (peso de iniciação ao lançamento) 

 

Os valores do peso foram medidos com uma balança Tanita, modelo 

Inner Scan Segmental BC-545, e a altura foi medida com uma fita métrica.  
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A força foi medida antes e após a aplicação do programa de treino 

através dos testes apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Bateria de testes aplicada para avaliação dos efeitos de um programa de força em alunos do 

ensino secundário. São descritos o nome do teste, a capacidade a avaliar e os procedimentos de 
aplicação. 

Nome do teste Capacidades Referência 

Flexão/Extensão de MS Força de resistência In Fitnessgram (2002) 

Iniciar na posição de decúbito ventral, com as mãos sob os ombros. Elevar-se do colchão 

estendendo os MS, mantendo sempre as costas e os MI alinhados, ligeiramente afastados e 

apoiando-se nas pontas dos pés. Após a extensão, fletir os MS até que os cotovelos formem 

um ângulo de 90º. Repete o movimento de extensão/flexão o maior número de vezes até não 

conseguir continuar. 

Salto em comprimento sem 

corrida de balanço 
Força rápida (explosiva) In Eurofit (1993) 

A partir de posição estática, com os pés ligeiramente afastados, atrás de uma linha 

marcada no chão, tentar saltar o mais longe possível, usando o balanço dos MS e a flexão dos 

MI para proporcionar movimento para a frente. A distância é medida a partir do calcanhar que 

ficar mais perto da linha de saída. Registar o melhor resultado (em cm) conseguido em duas 

execuções. 

Salto vertical sem balanço 

(Sargent Jump Test) 

Força rápida (explosiva) e de 

impulsão 
In Sargent (1921) 

Posicionar-se lateralmente em relação à parede, com os pés totalmente apoiados no solo, 

elevar o MS dominante e marcar o ponto mais alto alcançado com o dedo médio. Executar um 

movimento vigoroso de balanço dos MS, saltar e tocar na parede com o dedo. A distância é 

medida pela diferença da maior altura alcançada com salto e a altura parado. Registar o melhor 

resultado (em cm) conseguido em duas execuções. 

Abdominais (Curl-up) Força de resistência In Fitnessgram (2002) 

Manter os calcanhares em contacto com o solo e executar o movimento de flexão do 

tronco, tocando com as suas mãos nas mãos do colega que se encontra à sua frente e 

regressando imediatamente à posição inicial. Repete o movimento o maior número de vezes, 

executando o teste até não conseguir continuar ou até ao máximo de 75 repetições. 

 

O tratamento estatístico dos dados foi realizado no programa SPSS para 

Windows, versão 21. A comparação dos valores médios de pré e pós-teste foi 

realizada através de um t-teste de medidas repetidas, tendo-se previamente 

garantido a normalidade das amostras (teste de Shapiro-Wilk). O nível de 

significância foi estabelecido em 5%. 
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Resultados 

 

Os resultados da aplicação do treino de força encontram-se apresentados 

no Quadro 1. A variação mais exuberante dos valores de força entre o pré e o 

pós teste verificou-se nos membros superiores, salientando-se que o 

incremento foi superior no grupo que realizou o programa de treino sem carga. 

 

Quadro 1. Valores de força dos membros superiores (FMS), expressos em número (n) de 

flexões/extensões, dos membros inferiores (FMI), expressos em deslocamento (cm) horizontal (H) e 
vertical (V) e do abdominal (ABD), expressos em número de flexões do tronco, obtidos antes (Pré) e após 
(Pós) a aplicação do programa de treino de força com (CC) e sem (SC) carga adicional. 

Variável Pré SC Pós SC Pré CC Pós CC Pós-Pré SC Pós-Pré CC 

FMS (n) 16.45±8.89
*
 26.25±11.34 15.94±8.58

*
 21.50±10.60 9.80±6.48

 a)
 5.56±4.83 

FMI H (cm) 167.40±34.75
*
 180.25±36.43 192.81±43.38 200.63±38.92 12.85±10.09 7.81±17.97 

FMI V (cm) 35.75±7.17 38.40±7.39 36.19±10.27
*
 40.13±10.03 2.65±5.58 3.94±6.16 

ABD (n) 41.35±12.46 45.80±16.07 36.44±18.20
*
 52.94±18.56 4.45±11.95 

a)
 16.50±19.85 

Significativamente diferente (p≤0.05) de: 
* 
pós-teste; 

a)
 Pós-Pré CC. 

 

Discussão dos resultados 

 

Com o presente estudo pretendeu-se analisar o efeito de um programa de 

treino de força integrado na aula de educação física no desenvolvimento da 

força geral dos membros superiores, dos membros inferiores e dos músculos 

abdominais de jovens do ensino secundário. 

O aumento da força dos membros superiores no pós teste foi notório e 

atribuído à eficácia do programa de treino. Curiosamente, o incremento de 

força foi superior no grupo que realizou o programa sem carga adicional, 

sugerindo que o aumento do coeficiente de dificuldade dos exercícios de treino 

pode ter tido como efeito uma diminuição da qualidade técnica de execução do 

exercício (p. e. por perda de equilíbrio), com repercussões negativas ao nível 

dos ganhos de força. Por outro lado, o aumento do nível de dificuldade pode 

também ter induzido uma diminuição do empenhamento nos exercícios. 

O desenvolvimento da força indutora de deslocamento horizontal foi 

visível apenas na sequência de exercitação realizada sem carga. O 

desenvolvimento da força indutora de deslocamento vertical beneficiou da 

utilização de carga adicional. Apesar de em outros estudos se terem 

encontrado aumentos de força decorrentes de um programa de saltos verticais 

com a duração de 12 semanas sem utilização de carga (Coledam et al., 2012), 
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no presente estudo esse efeito não se verificou. A ausência de efeito poderá 

dever-se à diferença no exercício de treino ou à menor duração do programa. 

Esta diferença de resultados pode ter advindo da maior eventual dificuldade 

que a carga adicional colocou no exercício que visou desenvolver a força 

horizontal. De qualquer forma, não se verificaram diferenças nos incrementos 

de força induzidos pelo programa em função da carga.  

O desenvolvimento da força abdominal parece exigir a aplicação de 

cargas adicionais, o que é visível quer nos resultados dos pós testes, quer no 

incremento superior de força observado. A maior estabilidade corporal exigida 

na realização dos exercícios de treino pode facilitar o efeito positivo da carga. 

Como é habitual nos estudos em que se analisa o efeito de programas de 

exercício (Louro et al., 2012; Rodrigues & Soares, 2013), a variabilidade 

interindividual, expressa pelos valores de SD, mostrou-se muito elevada. Isto 

significa que o efeito do programa de treino não foi homogéneo entre os 

alunos, o que pode significar capacidades de empenhamento diferentes face à 

exigência que lhes foi colocada. Este resultado obriga o investigador a 

ponderar cuidadosamente os resultados deste tipo de estudos e o professor de 

educação física a concentrar a sua atenção de forma mais particular nos 

alunos que se mostrem menos empenhados na realização dos programas e 

que, por exemplo, não cumpram os requisitos técnicos de execução de cada 

exercício. O professor de educação física deve também tentar perceber se é a 

utilização de carga adicional que induz essa alteração técnica, ou ainda um 

decréscimo da motivação. 

Em termos gerais, os resultados do presente estudo permitem afirmar que 

a realização de programas de treino integrados nas aulas de educação física, 

mesmo tendo uma duração reduzida (16 min), podem induzir aumentos de 

força significativos e com efeitos benéficos na saúde e qualidade de vida dos 

alunos. A maioria dos estudos conhecidos referentes ao resultado da aplicação 

de tais programas em contexto de aula citados por Carvalho (1996), revelam 

também efeitos positivos no desenvolvimento da força. 
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Conclusão 

 

O efeito mais evidente do programa no aumento da força verificou-se ao 

nível dos MS. O uso de cargas adicionais deve ser cuidadosamente 

ponderado, dado que o incremento de força nem sempre é superior ao obtido 

quando o programa implica o uso exclusivo do peso corporal. 
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5. Conclusões e perspetivas para o futuro 

 

Terminado agora o estágio profissional, um ano de aprendizagens que 

serviu de base à minha vida futura profissional, pude apresentar com este 

relatório de estágio o meu progresso ao longo do ano letivo, baseado na 

comparação das intenções e concretizações. Este foi um ano de 

aprendizagens, mas também de descobertas e partilhas, onde tive o privilégio 

de ter contacto com a realidade da escola, experienciando todo o seu 

funcionamento como professora, quer burocrática, quer pedagogicamente.  

Ao longo deste tempo, para além de lecionar, tive de lidar com situações 

que não estavam previstas, e muito menos me foram ensinadas na Faculdade, 

como foi o caso dos problemas pessoais dos alunos. Mas como considero que 

a função dos professores também passa por esse auxílio, ao longo do ano 

letivo, tive de saber identificar e solucionar alguns dos problemas que me iam 

sendo apresentados. A relação próxima que mantive com eles, que no final do 

ano já tocava os laços da amizade, foi uma mais-valia nesse apoio porque eles 

conversavam comigo, partilhando os seus problemas e alegrias.  

Para além disso, foi sempre meu objetivo proporcionar aos alunos 

momentos diferentes nas aulas, assim como incutir-lhes o gosto pela prática de 

exercício físico. Pelos feedbacks deles no último dia de aulas, quando 

solicitados pelo professor cooperante para dizerem o que acharam deste ano 

letivo e da professora, saio da ESAH convicta de que marquei os meus alunos. 

Todos disseram que tinham gostado muito deste ano comigo e desejaram-me 

boa sorte daqui para a frente, tendo havido alguns comentários em particular 

que me deixaram de coração cheio. Foi o caso de alguns alunos que me 

disseram que comigo aprenderam a gostar mais da disciplina, que os consegui 

motivar; outros que disseram que para além de professora fui uma amiga e que 

estive sempre pronta para ajudar, dando-lhes confiança e apoio; e ainda outra 

aluna que me disse que nunca foi boa à disciplina, que sempre teve muitas 

dificuldades, e que eu desde o início que acreditei nela e a incentivei, o que 

tinha sido muito importante para ela. Estes foram comentários que me 

deixaram com as lágrimas presas e, ao mesmo tempo, com a consciência de 

que fiz o melhor que soube nos diferentes momentos e com a certeza de que o 

meu esforço valeu a pena.  
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No que toca a cativar os alunos para a prática de exercício físico regular, 

considero que o estudo de investigação que concretizei durante o estágio, onde 

os alunos realizaram o programa de treino de força em circuito nas aulas, foi 

também uma boa forma de o conseguir, foi uma vantagem. Cito o exemplo de 

três alunas que me disseram que regularmente realizavam os exercícios do 

programa de treino de força em casa, isto após o término da sua aplicação nas 

aulas de educação física.   

No desfecho desta etapa tão importante na minha vida torna-se 

necessário realçar que cada dificuldade encontrada foi encarada como um 

desafio, o qual tinha de ser ultrapassado com uma estratégia. Todo esse 

processo possibilitou-me uma evolução como pessoa e professora, tendo-me 

preparado certamente para o futuro. 

Sinto-me muito orgulhosa do meu percurso, dos meus erros e dos meus 

acertos, da minha responsabilidade assumida em cada escolha, e, acima de 

tudo, de puder sentir que o dever foi cumprido, estando certa ainda de que este 

não é apenas o final de uma etapa, mas o início de outra. A formação de 

professores é um processo contínuo, que exige dedicação e disponibilidade. 

Como tal, planeio continuar a seguir essa orientação. Considero-me uma 

pessoa disciplinada, com objetivos delineados, apaixonada, que nunca deixa 

de acreditar enquanto a vontade existe, que nunca desiste. Nesse sentido, o 

que perspetivo para o futuro é continuar a fazer o melhor que sei e continuar a 

aceitar quando falho, de forma a puder transformar os fracassos em futuros 

sucessos, só assim alcançarei tudo o que posso conquistar. Despeço-me desta 

aventura exultando o meu Eu Professora. 
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