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“Se a tua voz trouxer mil vozes p’ra cantar 

Vais descobrir mil harmonias belas 

Que ao céu hão-de chegar 

Fica mais rica a alma de quem dá 

Chega mais alto o hino de quem vive a partilhar 

Tu tens que dar um pouco mais do que tens 

Tens que deixar um pouco mais do que há 

Se vais ficar muito orgulhoso, vê bem 

Tens de te lembrar: 

És um grãozinho duma praia maior 

E deves dar tudo o que tens de melhor 

P’ra avaliar a tua Alma há leis! 

Tu tens que dar um pouco mais do que tens 

Olhou p’ro céu 

Sentiu que a sorte estava ali 

E com valor 

Foi conseguindo tornar bom 

O que até era mau 

E grão a grão 

Construiu o seu poder 

E pouco a pouco 

Subiu a escadaria do Amor(…) 

O tempo vai 

E de um rapaz um Homem vem 

Sem medo, vê 

O teu destino 

Vai em frente p’ra servir o Bem 

É tão profunda a mensagem 

Que chegou 

São tão seguras e largas 

As pontes qu’Ele deixou” 

 

(“Dar um pouco mais”, música CNE, Autor Desconhecido) 
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RESUMO 

A importância do Estágio Profissional, no processo de formação dos estudantes, 

é inquestionável. É através dele que surge a oportunidade de fundamentar e 

aplicar em contexto real, através da prática supervisionada, todos os 

conhecimentos construídos ao longo da formação académica. Atendendo a uma 

articulação entre a teoria e a prática, o professor estagiário tem como premissa 

a busca da sua identidade profissional no caminho da excelência e, por isso, do 

Bom Professor. O tão ansiado momento da concretização de um sonho chegou 

e, com ele a necessidade de refletir de forma fundamentada sobre todas as 

experiências que o mesmo me proporcionou. É através do presente Relatório de 

Estágio Profissional que se torna possível descobrir de que forma foi trilhado o 

meu percurso como professora estagiária na Escola Secundária das Laranjeiras 

de uma turma do 10º ano de escolaridade. Ao longo do mesmo, utilizo a metáfora 

do escutismo referindo a semelhança que existe entre o Projeto Educativo do 

Corpo Nacional de Escutas e o processo de formação dos professores. 

Encontra-se dividido então por seis capítulos, que assumem o nome das quatro 

secções do escutismo, à exceção do primeiro - (1) Introdução e do último – (6) 

Partida – Perspetivas para o futuro, e nos quais estão desenvolvidos os assuntos 

das diferentes áreas do Estágio Profissional. Assim, temos no capítulo (2) 

Lobitos – Enquadramento Pessoal; (3) Exploradores – Enquadramento da 

Prática Profissional; (4) Pioneiros - Realização da Prática Profissional; (5) 

Caminheiros – Participação na Escola e Relações com a Comunidade e 

Desenvolvimento Profissional, onde se inclui também um estudo de 

Investigação-Ação que se debruça sobre a importância da comunicação no 

processo de ensino e da aprendizagem nas aulas de Educação Física lecionadas 

a uma aluna de nacionalidade chinesa. Este constructo tem assim como base a 

experiência que vivi no decorrer do Estágio Profissional, onde apresento as 

principais dificuldades e facilidades encontradas e a forma como que encontrei 

durante esse ano letivo, bem como a forma como atuei perante as mesmas. 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, 

ESCUTISMO, INVESTIGAÇÃO-AÇÃO, COMUNICAÇÃO. 
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ABSTRACT 

The importance of the professional internship, in the process of the student’s 

education, is unquestionable. Is through this process that the opportunity of 

substantiate and apply, in real-life situations (supervised teaching activity), all the 

knowledge built throughout the academic career arises. Considering a linkage 

between the theory and the practical experience, the trainee teacher has the 

assumption of finding his/her own professional identity in his/her way to 

excellence and, therefore, in becoming a Good Teacher. The long-awaited 

moment of achieving his/her dream has come and, with him or herself, the need 

for reflection, in a reasoned manner, of every experiences lived during its 

consecution. Through this report of my professional internship, I describe how my 

path as a trainee teacher on the Escola Secundária das Laranjeiras (10th grade 

class) was trodden. Along the same, I will frequently call the metaphor of Scouting 

due to the similarities between the educational project of the National Scouts 

Corp [Corpo Nacional de Escutas (CNE)] and the process of the teacher’s 

education. The present report is then divided in six chapters, each one assuming 

the name of the four different scouting groups, excepting the first – (1) Introdução 

- and last ones – (6) Partida – Perspectives of the future, where the distinct areas 

of the professional internship are individually developed in each of them. 

Therefore, in chapter 2 (Lobitos) - Personal framework; in chapter 3 

(Exploradores) - Professional internship framework; in chapter 4 (Pioneiros) – 

Internship report; 5 (Caminheiros) – Personal involvement in the school, relations 

with the community and professional development, including an action-research 

study which focuses on the importance of communication in the teaching-learning 

process in the Physical Education classes taught to a Chinese student. This 

paper reflects the lived experiences during the professional internship, where I 

present the main difficulties and facilities faced throughout this period, and the 

way I acted under those circumstances. 

KEY WORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP, PHYSICAL EDUCATION, 

SCOUTING, ACTION-RESEARCH, COMMUNICATION. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Introdução de um documento, tal como o nome indica, afigura-se como 

o ponto onde se faz referência ao assunto que se irá desenvolver, funciona como 

um cartão-de-visita para o leitor. Assim sendo, neste capítulo irei fazer uma 

apresentação da matéria que me proponho desenvolver, de uma forma sucinta 

que o clarifique e motive para a descoberta. 

O Estágio Profissional, que agora terminou, e que se insere no 2º Ciclo de 

Estudos em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário, foi 

o mote para a elaboração deste documento que me permitirá obter o grau de 

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

A realização deste estágio integra duas componentes: a Prática de Ensino 

Supervisionada, que é realizada numa escola cooperante que tenha 

estabelecido protocolo com a FADEUP e, o Relatório de Estágio, orientado por 

um professor da mesma faculdade, responsável pela supervisão do estudante 

estagiário (Professor Orientador). Em colaboração com este último, está um 

Professor Cooperante, que pertence à escola onde é realizado o Estágio 

Profissional, e que é titular da turma pela qual o estudante estagiário se 

responsabiliza por todo o processo de ensino.  

A Escola Secundária das Laranjeiras, da cidade de Ponta Delgada – 

Açores, foi a instituição que me acolheu para a realização do meu Estágio 

Profissional e fiquei responsável pelo ensino da Educação Física a uma turma 

de 10º ano do Curso de Ciências e Tecnologias. O estágio é um processo 

supervisionado como já referi, desenvolvido no contexto real da prática 

pedagógica, visando deste modo, a formação e preparação do estudante para a 

sua integração na vida profissional. Dos futuros professores expecta-se o 

desenvolvimento de competências profissionais que promovam um desempenho 

crítico e reflexivo, que lhes permita responder aos desafios e exigências da 

profissão. 

Este ano letivo significou o culminar de um ciclo, o momento pelo qual 

esperei ansiosamente que chegasse, o alcançar do sonho de ser professora de 

Educação Física. Antes de dar início a este percurso, olhava-o com a perspetiva 
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de que me iria proporcionar uma experiência única e enriquecedora, de 

desenvolvimento pessoal e profissional. As perspetivas foram altamente 

conseguidas e além das minhas suposições. Foram inúmeros os sentimentos, 

as experiências, vivências e aprendizagens, que selecionar e sintetizar de forma 

lógica e ilustrativa tudo o que vivi, acaba por se uma tarefa difícil e ingrata. 

A prova de que jamais esquecerei todos os momentos que vivi e partilhei, 

com os diversos agentes educativos que fizeram parte deste caminho, é a minha 

palavra escrita, a narração de acontecimentos, momentos, recordações e 

reflexões que originaram este documento que se intitula da seguinte forma: 

“SEMPRE ALERTA para SER, SABER e AGIR no Ensino da Educação Física”. 

Tratando-se de um documento de cariz individual, tomei a decisão de o 

elaborar recorrendo a uma analogia ou metáfora ao Projeto Educativo do Corpo 

Nacional de Escutas (CNE). Encontra-se dividido em seis capítulos que 

assumem o nome das quatro secções do escutismo, à exceção do primeiro - (1) 

Introdução e do último – (6) Partida – Perspetivas para o futuro, e nos quais estão 

desenvolvidos os assuntos das diferentes áreas do Estágio Profissional. Assim, 

temos no capítulo (2) Lobitos – Enquadramento Pessoal; (3) Exploradores – 

Enquadramento da Prática Profissional; (4) Pioneiros - Realização da Prática 

Profissional; (5) Caminheiros – Participação na Escola e Relações com a 

Comunidade e Desenvolvimento Profissional, onde se inclui também um estudo 

de Investigação-Ação que se debruça sobre a importância da comunicação no 

processo de ensino e da aprendizagem nas aulas de Educação Física lecionadas 

a uma aluna de nacionalidade chinesa. 

O movimento Escutista procura contribuir para que os jovens sejam 

conscientes do SER, detentores do SABER sentindo-se preparados para AGIR. 

“O Escutismo é um movimento cuja finalidade é educar a próxima geração como 

cidadãos úteis e de vistas largas. (…) formar Homens e Mulheres que saibam 

decidir por si próprios, possuidores de três dons fundamentais; Saúde, 

Felicidade e Espírito de Serviço.” (Diário de Percurso do Caminheiro1, 2010, 

p.21) 

                                            

1 Diário de Percurso: Nome dado ao caderno de progresso que cada caminheiro vai 
completando na IVª Secção. 
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Na minha opinião, o mesmo se pretende alcançar com a formação inicial 

do professor e que estes princípios se perpetuem na vida docente. É crucial que 

os professores sejam fiéis a si próprios no exercício da docência e que o sejam 

[Professores] efetivamente. Para isso têm que procurar de forma incansável o 

conhecimento, para poderem atuar de acordo com os diferentes contextos e 

situações ao longo da sua vida profissional. 
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2.1. Pata-tenra e as caçadas em alcateia 

 

 “Sabes o que vais fazer nos Lobitos? (…) vais ter um tempo para veres 

se gostas de brincar connosco. Nós dizemos que és um Lobito pequenino que 

está a aprender muitas coisas novas: és um Pata-Tenra!” 

(CNE – Secretaria Nacional Pedagógica-Caderno de caça, 2011, p. 9) 

 

A Pata-tenra deste Estágio Profissional fui eu e, para que se justifique o 

trabalho desenvolvido, as minhas convicções e a pessoalidade com que tomei 

decisões, torna-se importante dar a conhecer um pouco da minha história. 

Todos os caminhos são feitos de escolhas, e todas as escolhas nos direcionam 

para uma outra bifurcação. Independentemente do número de pessoas que 

realizam uma caminhada e do número de vezes que determinado troço seja 

repetido por uma mesma pessoa, esta última é intrinsecamente diferente de 

todas as vezes que o repete, apesar do seu fundo (o seu “EU”) ser sempre o 

mesmo.  

A esse “EU”, e à medida que se acumulam as experiências, inquietações, 

decisões que nos assolam em cada percurso, junta-se mais conhecimento e 

assim se vai construindo/moldando/modificando a nossa tábua de valores. 

Defendo esta minha afirmação citando José Ortega e Gasset “Eu sou eu e a 

minha circunstância” (José Ortega Y Gasset, 1967), onde existe um “Eu”, um 

“Meio”, a minha interação com o meio e a perceção que tenho dele em cada 

momento. 

Escrever sobre mim, revelou ser uma tarefa bem mais difícil do que aquilo 

que previa, apesar de ser a pessoa que melhor me conhece e por isso a mais 

indicada para o fazer.  

Eu, Andreia Marisa Rodrigues Fernandes, nasci no berço da nação na 

primavera de 1989, dia 26 de maio. Vivi toda a minha vida numa pequena mas 

muito acolhedora freguesia, chamada Vermil com cerca de 2000 habitantes. Do 

meu agregado familiar sempre fizeram parte os meus pais e o meu irmão, mais 

novo que eu cinco anos. 
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Foi nesta freguesia onde comecei o meu percurso escolar mas terminado 

o primeiro ciclo do ensino básico, foi necessário mudar de escola para a 

freguesia vizinha, Ronfe, por ser a mais próxima do meu local de residência e 

que assegurava o ensino até ao terceiro ciclo. Foi assim, e com a minha 

matrícula na Escola EB 2,3 Abel Salazar que o meu interesse e paixão pelo 

mundo do desporto evoluiu. 

Acedendo ao que me é permitido pela minha memória e de acordo com o 

que os familiares e amigos mais próximos me viram crescer, sempre fui uma 

criança muito ativa, e o ponto de encontro para todas as minhas brincadeiras era 

na rua com os amigos (vizinhos e “primos”). Em Vermil há apenas um infantário, 

que frequentei até à minha entrada na escola primária, depois disso e tendo em 

conta que os meus pais sempre trabalharam e não havia nenhum ATL, quando 

a escola terminava eu ficava aos cuidados de uma ama, até ao final da tarde, 

altura em que um dos meus pais chegava e me levava para casa. 

Esta ama, a quem carinhosamente chamava de avó ou “Vó Beatriz”, bem 

como todos os seus familiares foram e ainda são para mim uma família. Só com 

o tempo me fui apercebendo da importância e do papel que tiveram no meu 

crescimento. Apesar de agora mais distantes devido ao menor tempo de 

convivência, continuam a ser para mim as “Tias Tizas, tias Anas, tias Inêses, tias 

Lúzias, tios Pedros, tios Carlos, tios Tónioszes e os primos” no verdadeiro 

sentido da palavra. No fundo é uma família, como que uma parte da minha, que 

acompanhou o meu crescimento a todos os níveis e contribui ainda hoje na 

minha formação enquanto pessoa. 

“Aquelá, o velho Lobo solitário tinha sempre bons conselhos para dar ao Maugli 

e ao Povo Livre. Como eles devemos ouvir os conselhos dos nossos chefes porque têm 

mais experiência”. A minha família e os meus amigos são para mim o apoio 

incondicional e o motor do meu desenvolvimento, tal como o Aquelá é para a sua 

alcateia. 

Apesar de hoje em dia, existirem cada vez mais pessoas que se 

comportam como “ilhas”, até mesmo nos meios rurais, eu tive a sorte de crescer 

numa freguesia pequena, onde as relações entre as pessoas foram sempre 

muito próximas. Sob o ponto de vista da formação e relação humana posso dizer 
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que sou uma felizarda por ter crescido rodeada de valores como a partilha, 

entreajuda, companheirismo, amizade, disponibilidade, amor, entrega e, uma 

das coisas mais importantes, a verdade (que mais tarde me fez perceber o quão 

ingénua era). 

Curiosa, aventureira e com muito tempo disponível, os fins-de-semana 

demoravam a passar, e era para mim um sacrifício, estar sossegada em casa a 

ver televisão ou tentar brincar com o meu irmão, visto ser um bebé e não “saber 

brincar”, depois de “ajudar” nas limpezas da casa. 

Num sábado à tarde quando me preparava para dar uma voltinha de 

bicicleta pela eira, um tio meu falou-me na existência de um grupo de meninos 

que brincavam, aprendiam coisas giras e cantavam músicas. Eram os escuteiros 

e ele ia para uma reunião de Lobitos nesse preciso momento e, perguntou-me 

se eu não queria ir com ele para experimentar. Claro que queria ir e apressei-me 

em pedir autorização a minha mãe, que pelo que percebi já sabia que eu o ia 

fazer e deu permissão. 

Foi assim, com a entrada no Corpo Nacional de Escutas (CNE2), com 

cinco anos de idade, que começou o mais fantástico ciclo de aventuras e 

aprendizagens da minha vida pessoal, social e profissional. Sim, ser um membro 

ativo neste movimento foi sem dúvida determinante para a minha formação e 

crescimento até hoje. A base familiar forte que tenho foi fundamental para este 

meu crescimento, no entanto a par dela o escutismo tornou-se a pedra basilar 

na construção da minha identidade na medida em que foi principalmente no seio 

do meu agrupamento e junto dos meus amigos e irmãos escutas que conheci os 

valores da amizade, companheirismo, fraternidade, solidariedade, cidadania… 

No fundo, posso afirmar que eu sou aquilo que o escutismo fez de mim. Junto 

dos meus irmãos escutas aprendi o significado da palavra DAR, e ser escuteiro 

é isso mesmo, é dar, é dar-se, é estar “da melhor vontade” em qualquer 

circunstância; é sentir a necessidade de se fazer notar através da boa ação, é 

estar alerta, é estar pronto para o que for preciso e onde for preciso, é acima de 

                                            

2 Corpo Nacional de Escutas (CNE): Movimento da Igreja Católica; Maior Organização de 
Juventude de Portugal. Associação de jovens sem fins lucrativos, não-governamental, destinada 
a formação integral de jovens, com base no método criado por Baden-Powell e no voluntariado 
dos seus membros. 
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tudo estar pronto para ir, para seguir viagem rumo ao Homem Novo, é saber 

ocupar o meu lugar e faze-lo com brio e mestria, por pequenas que sejam as 

responsabilidades, é não me acomodar com a ideia daquilo que quero fazer, mas 

partir para a realização dos projetos e predispor-me a fazer o que é preciso ser 

feito... 

Profissionalmente e como professora de Educação Física, sinto que serei 

melhor sucedida por fazer parte desta grande família, uma vez que sempre 

estabeleci relações de amizade e trabalho com pessoas que, apesar de terem o 

escutismo em comum comigo, têm personalidades, características e interesses 

diferentes dos meus. Saber trabalhar em equipa é fundamental nestas situações, 

pois “não concordar” com alguém é ter capacidade de argumentar e mesmo 

assim, se o grupo tomar uma decisão contrária àquela que nos parece ser a mais 

adequada, respeitar e dar o melhor em prol do sucesso de todos; gerir conflitos 

e pessoas- liderar, uma valência que aprendi enquanto escuteira, somos 

“treinados” para ser líderes, líderes numa determinada função, líderes de uma 

discussão, de um grupo de pessoas e até líderes da nossa própria vida, sem 

nunca nos esquecermos que “somos ilhas, mas estamos juntos, e do mundo 

queremos fazer, uma ilha gigante e unida” e, por isso, precisamos do Outro para 

que possamos ser felizes; estar sempre pronta a agir em qualquer situação, ter 

sangue frio e capacidade de tomar decisões; ser autónomo na descoberta do 

melhor caminho a seguir; ser capaz de assumir o erro e não se conformar 

enquanto não reencontrar o rumo que se propôs seguir… 

O escutismo trouxe-me amigos, experiências incríveis, partilhas 

inesgotáveis, e a certeza de que nunca deixarei de acreditar na utopia da 

existência de um mundo melhor, sendo também estas características e 

capacidades determinantes para a profissão docente. O escutismo é muito mais 

que usar um uniforme e um lenço (de que tanto nos orgulhamos), ajudar pessoas 

a atravessar a rua, vender bolinhos (nunca o fiz até), é algo para além da vida 

em comunhão com a natureza, do dormir fora de casa, em tendas, com os 

amigos e poder comer bolachas depois de escovar os dentes…É muito difícil 

explicar o que é ser escuteiro e o que nos move, a única forma, na minha opinião 
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de descobrir a magia deste movimento é fazer parte dele, é deixar-se envolver e 

desfrutar de todos os momentos. 

Apesar da diversidade das brincadeiras de criança ter aumentado com a 

minha entrada para os escuteiros, a atividade física e a vertente da competição 

sempre fizeram parte da minha vida, afinal em todas elas (as que se fazem em 

grupo) havia a necessidade de se apurar um vencedor, “o melhor”, aquele que 

conseguia fazer tudo bem ou o melhor possível, sem batota.  

Segundo a perspetiva de Schiller (1975), o jogo completa o homem e 

desta forma é essencial para a sua existência humana, no entanto Huizinga 

(1956) reprova o seu pensamento afirmando que “o jogo é mais velho que a 

cultura”. A criança joga porque sente prazer em jogar e é nisso que consiste a 

sua liberdade. 

O meu verdadeiro interesse e paixão pelo desporto começaram desde 

muito cedo, teria eu cerca de 9, 10 anos, tendo em conta o entendimento e 

consciência que tinha da vida. Penso que, em parte, fui atraída para esta área 

por influência dos álbuns de fotografias que se guardam lá em casa, de “quando 

era pequenina”. Além de me deliciar com as diferenças que encontrava nas 

pessoas que me rodeavam, quando comparadas com o momento em que as 

fotos foram captadas, lembro-me de tentar imitar o meu pai em algumas delas 

onde exercitava artes marciais. Dizia-lhe muitas vezes, que “um dia vou fazer 

isso melhor do que tu”. E assim foi, não digo que o fizesse melhor, mas comecei 

a trabalhar para isso, inscrevendo-me numa escola de Karaté que abriu na 

freguesia, quando tinha 11 anos. Dos treinos às competições foi um saltinho. 

Gostava da reação das pessoas quando me ouviam dizer que praticava Karaté 

e que participava em competições a nível regional e nacional e que tinha boas 

prestações. 

Foi também com 11 anos que, pela primeira vez, participei num torneio de 

Badminton de Desporto Escolar, por incentivo de um professor de Educação 

Física, que mais tarde, acabou por se tornar num dos principais responsáveis 

pela minha opção profissional. A par dos desportos de combate, esta modalidade 

também passou a fazer parte dos meus interesses desportivos. Foi nesse ano 

que pela primeira vez, a escola formou uma equipa de Desporto Escolar para a 
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representar nas competições organizadas nesse âmbito desportivo. O facto de 

treinar com colegas e amigos da escola e de fomentar estes laços de amizade, 

bem como ter a oportunidade de conhecer outras instituições de ensino, outras 

localidades do país e competir com outros atletas que (grande parte deles) 

treinavam nas mesmas condições que eu, era algo que me motivava e me 

proporcionava momentos de pura felicidade e satisfação. 

Desta forma e, ao praticar empenhada e regularmente duas modalidades, 

uma associada à escola e outra por escolha pessoal, surgiram algumas 

dificuldades em conciliar as diferentes competições com as atividades dos 

grupos associativos a que pertencia. Nem sempre foi fácil optar, mas tendo em 

conta algumas sobreposições das referidas atividades, era da minha 

responsabilidade escolher em qual delas participar. Os meus pais, nunca se 

opuseram a esta minha vida social/pessoal agitada, porque facilmente 

percebiam que eu era uma criança realmente feliz com tantos afazeres e, o meu 

sucesso e rendimento escolar nunca foram postos em causa. 

Se no âmbito desportivo fazia por cumprir os objetivos a que me propunha, 

na escola isso também acontecia. Havia o compromisso para comigo mesma de 

dar sempre o meu melhor. Chegada a altura de decidir o curso a seguir, com a 

entrada para o ensino secundário, estava convicta de que o Curso de Desporto 

ou a sua vertente Tecnológica seria o escolhido. No entanto, na Escola 

Secundária Padre Benjamim Salgado, aquela para a qual ingressaria por ser a 

mais próxima da minha residência, essa oferta deixou de existir devido à pouca 

afluência de alunos para essa área de estudos, que se verificava ao longo dos 

últimos anos. Assim, e tendo em conta que ir para uma outra escola onde ainda 

estivesse em vigor o curso de Desporto estava fora de hipótese devido à 

distância e a falta de acessos que isso implicava. Aquando da minha matrícula, 

os serviços administrativos da escola aconselharam-me a optar pelo Curso de 

Ciências e Tecnologias, pois era aquele que colocava à minha disposição um 

maior leque de escolhas para ingresso no ensino superior e consequentemente 

o curso de Desporto estava nesse horizonte. 

Apesar de não estar a seguir o caminho que idealizava, o ensino 

secundário foi rico em aprendizagens e experiências mas como “O sonho 
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comanda a vida” não deixei de parte a minha primeira intenção, nem tão pouco 

de me interessar e continuar a participar em todas as atividades e eventos 

desportivos que surgiam no contexto escolar ou fora deste. 

Enquanto atleta de desportos de combate, e pelo facto de a responsável 

da equipa que eu representava considerar que o grupo mostrava condições, sob 

o ponto de vista funcional e estrutural, suficientes para uma mudança, podendo 

assim abraçar um projeto mais desafiante e interessante ao nível competitivo, 

deixei o Karaté e passei a ser atleta da Federação Portuguesa de Kickboxing e 

Muaythai. Relativamente ao Badminton, com a entrada para o ensino secundário 

deixei as competições porque na escola não havia essa oferta ao nível do 

desporto escolar, no entanto, o meu professor de Educação Física desafiou-me 

a organizar alguns torneios inter e intra-turmas bem como, auxiliar alguns alunos 

em treinos para estes. Estes desafios foram aceites e dediquei-me 

afincadamente em todos eles.  

A par do meu empenho e gosto particular pelas aulas de Educação Física, 

foi a ligação a estas duas modalidades que intensificou a minha paixão pelo 

desporto e também as responsáveis por impulsionar a minha paixão pelo ensino.  

Se foi o meu professor de Educação Física do 7º ano e ao mesmo tempo 

treinador de Badminton, quem fez despertar de forma mais concreta e objetiva 

esta minha vontade de ser professora, por outro lado, foi nos treinos das 

modalidades acima referidas (Badminton e Kickboxing) que esta motivação 

cresceu. Muitas das vezes era chamada para exemplificar e/ou 

acompanhar/ajudar os meus colegas durante os treinos, e essa tarefa 

entusiasmava-me bastante principalmente quando verificava que as dicas que 

dava surtiam efeitos e mudanças positivas no seu desempenho. Estava decidida 

então a “caçada” que eu queria fazer.  

Foi como que o realizar da promessa, da minha promessa de vida – 

sonhar e lutar pelos meus sonhos. Assumi um compromisso para comigo mesma 

de que nunca desistiria de ser feliz. Todas as promessas de escuteiro e em 

qualquer secção, devem ser encaradas e realizadas com grande seriedade e 

responsabilidade. O nosso vínculo ao movimento desenvolve-se aquando da 

preparação e no momento em que a fazemos. Enquanto lobitos, “prometemos 



16 

em frente às pessoas do agrupamento3, da Família e Paróquia” sermos cada vez 

melhores e isso só é possível se seguirmos a lei e as máximas da alcateia. São 

elas que ajudam os pequenos lobos a serem verdadeiros e bons, sempre prontos 

a ajudar os outros, mantendo a alegria e a confiança dos demais. Este 

compromisso só faz sentido quando acontece dentro de cada um de nós, e 

apesar de não me recordar de forma pormenorizada desse dia, lembro-me do 

orgulho que senti quando pela primeira vez enverguei o lenço de cor amarela, 

debruado a branco e me vi ali perante os meus amigos da selva prometer “da 

melhor vontade: ser amigo de Jesus, amando os outros; respeitar a Lei da 

Alcateia; praticar diariamente uma boa ação.

                                            

3 Agrupamento: Estrutura local onde se vive o Escutismo. 
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2.2. Do covil para a selva 

 

“Primeiro serás um Lobo Valente: daqueles que não têm medo de nada na 

Selva, apesar de saber muito pouco sobre ela. Quando fores valente, vais ver 

que o que queres é descobrir coisas novas e não vais ter medo de ir para 

acampamentos ou participar em atividades que não conheces.” 

(CNE – Secretaria Nacional Pedagógica-Caderno de Caça, 2010, p. 10) 

 

A caçada foi longa, chegou a hora de entrar na Selva. Terminado o ensino 

secundário e depois de ter realizado os pré-requisitos, para os quais treinei, 

aproveitando a disponibilidade e ajuda que o “tal” professor de Educação Física 

me ofereceu, fui avaliada como apta e entrei na minha primeira opção, na tão 

desejada Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

Começava então uma nova etapa na minha vida, no fundo, a que mais 

ansiei. Assim como o Lobo Valente se movimenta pela Selva apesar de não a 

conhecer ao pormenor, a fim de a descobrir e tirar o máximo proveito dela para 

o seu crescimento, nas suas caçadas e brincadeiras quer individualmente quer 

em alcateia, eu tive que aprender “a viver n(a) cidade Invicta”. O período de 

adaptação foi mais curto do que o que esperava, no entanto ter que andar de 

transportes públicos, mais do que um tipo, todos os dias foi para mim uma grande 

novidade. A educação que recebi teve sempre por base a confiança que os meus 

pais me depositavam enquanto jovem responsável e, o facto de me encontrar a 

viver pela primeira vez longe da minha cidade berço, não me levou a adotar 

comportamentos libertinos. No entanto a condição a que me vi sujeita daí em 

diante, tornou-se para mim muito estimulante/gratificante sob o ponto de vista 

experiencial, pois em cada telefonema ou no regresso a Guimarães aos fins-de-

semana havia sempre novidades para contar à família. 

Vivi experiências indescritíveis enquanto estudante de Ciências do 

Desporto nesta casa e a minha licenciatura foi recheada de bons momentos, 

muita aprendizagem e acima de tudo marcada por pessoas. Para tal, também 

contribuiu de forma relevante e positiva a minha presença na praxe, uma das 

coisas que me fascinava com a entrada para a faculdade. No que respeita a este 
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tema e, apesar dos atuais e infelizes acontecimentos associados a esta prática, 

quero apenas deixar o testemunho de uma ótima experiência. A vontade de viver 

a vida académica ao máximo, associada ao gosto que nutro por música levou-

me a candidatar à Desportuna – Tuna Feminina da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto e o facto de pertencer a um dos grupos académicos da 

faculdade permite-me continuar ligada à instituição que me acolheu e à massa 

humana que a cada ano a renova, com energia e conhecimento, e me leva a 

afirmar que “Quero para sempre ser estudante/ minha capa não quero deixar de 

usar/ esta vida passa num instante/ E é o Porto que quero recordar”. A entrada 

na tuna e a participação nas diversas atividades que surgiam no decorrer da 

própria praxe, foram uma mais-valia para a melhoria da minha capacidade de 

comunicação e trabalho em equipa e, sobretudo, tornou-se fundamental na 

aquisição de valores como a liderança, a confiança, o sentido crítico, a gestão 

de prioridades/tempo e capacidade de improvisação, que considero serem 

importantes na minha atuação enquanto professora. 

Foi também no primeiro ano de licenciatura e enquanto treinava para uma 

das modalidades, que sofri uma lesão grave que me impossibilitou de realizar as 

unidades curriculares de caráter prático desse ano. Este acidente foi também 

determinante para o meu abandono da competição enquanto atleta de 

Kickboxing, e ditou a minha permanência por mais um ano na licenciatura. Fui 

aconselhada quer por alguns médicos que me acompanharam, quer por alguns 

familiares e amigos, a desistir do curso, dadas as dificuldades que poderia 

encontrar quando recuperasse, no entanto nunca tive em conta essa 

possibilidade. Com trabalho e empenho provei que foi possível continuar e 

concluir a tão desejada licenciatura. Apesar de superadas todas as expectativas, 

foi impossível para mim esconder a tristeza e angústia de ter terminado “sozinha” 

essa etapa e não com os meus companheiros e amigos de aventura, com a 

“Colheita de caloiros de 2007+1/2009”. 

Como a área de desporto adaptado despertava o meu interesse, convicta 

de que ia ser uma experiência incrível e que de facto as aprendizagens iriam ao 

encontro das minhas expectativas, no segundo ano enveredei pela Metodologia 

de Desporto e Populações Especiais. Esta minha opção permitiu um contacto 



19 

mais próximo com essa realidade através das práticas pedagógicas que a 

metodologia me proporcionou em diversas modalidades. Mais uma vez, a 

sensação de realização pessoal e de que fiz a escolha acertada se fez sentir.  

Outro dos meus objetivos enquanto estudante universitária passava por 

uma experiência académica num outro país. Esta minha intenção ganhava força 

sempre que ouvia os relatos dos colegas que já tinham abraçado este tipo de 

projetos. Desta feita, no meu terceiro ano de faculdade, participei do programa 

de Mobilidade com o Brasil, por um período de seis meses, na Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB), sediada na cidade de João Pessoa. Aqui, tive a 

possibilidade de me inserir e conhecer uma nova cultura, de perceber e 

experimentar diferentes métodos de ensino. A minha paixão pelo desporto 

adaptado foi crescendo a par da minha formação nesse sentido. Colaborei com 

a docente da metodologia na lecionação de algumas aulas, principalmente 

aquelas que diziam respeito a modalidades onde já tinha desenvolvido estágio 

pedagógico através da unidade curricular da FADEUP. Colaborei em vários 

projetos de sensibilização para a prática de modalidades desportivas adaptadas, 

e auxiliei nos treinos das mesmas. Apesar de longe da minha instituição mãe, 

estive sempre a par do trabalho que se desenvolvia com e para os meus colegas 

na metodologia do desporto mencionada. Posso afirmar que não fiquei de forma 

alguma prejudicada devido a essa distância. As minhas vivências foram 

igualmente enriquecedoras e desenvolvi capacidades e conhecimentos 

adequados ao ciclo de estudos em que me inseria. Gostava de um dia lá voltar 

e rever todas aquelas pessoas maravilhosas que me receberam e fizeram 

questão de me fazer sentir em casa. Já passaram três anos, mas não perdi o 

contacto com os amigos mais próximos que lá “deixei”. Continuo a estar 

informada dos projetos que se têm desenvolvido em João Pessoa na área do 

desporto adaptado, que resulta dos contactos que estabeleci com alguns 

professores da instituição, e quando necessito continuo a pedir conselhos e 

estratégias que permitam de alguma forma melhorar a minha prática. Vivi um 

sonho e partilhei-o. 
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Concordando com Baden-Powell (B.-P.) 4“Creio que Deus nos colocou nesta 

vida para sermos felizes”. Posso garantir que fui extremamente feliz na minha 

estadia em “Terras de Vera Cruz” e pude sentir o verdadeiro significado da frase 

enunciada por Gretchen Rubin (2009) –“One of the best ways to make yourself 

happy is to make other people happy”. 

No ano seguinte ingressei no Mestrado em Ensino da Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário. Foi mais uma meta cumprida. O primeiro ano 

foi rico em aprendizagens e experiências do ponto de vista pedagógico e, senti 

efetivamente o peso da responsabilidade que tinha quando me deparei a lecionar 

a uma turma. Este fator veio aguçar ainda mais o desejo e a certeza de que 

queria ser professora de Educação Física. A fase final do primeiro ano, coincidiu 

com o culminar do mestrado para os “tais” colegas da colheita de 2007+1/2009. 

Assisti com grande orgulho e emoção à imposição das insígnias de finalista, 

assim como à defesa do Relatório de Estágio de grande parte deles. Apesar da 

profunda admiração, não pude deixar de me sentir triste por não ter feito parte 

desse TODO. Apesar de não ter conseguido evitar esta posição agridoce, foi fácil 

dar a volta à situação porque o carinho, a amizade e o companheirismo que nos 

liga fazia-me ter a certeza de que apesar do meu caminho no mestrado não ter 

iniciado no mesmo ano que os MEUS, sabia que eles continuariam presentes e 

a acompanhar o meu percurso como até então. 

 

“No fim, quando fores maior e souberes tudo o que um lobo deve saber, vais 

passar para outro grupo, onde vais aprender ainda mais!”  

(CNE – Secretaria Pedagógica-Caderno de Caça, 2010,p. 10) 

A permanência no movimento leva-nos mais cedo ou mais tarde a transitar 

de secção. Apesar de em cada uma delas existirem objetivos/propostas 

definidas para os seus elementos, é a faixa etária que determina essa passagem.  

                                            

4  Baden-Powell: Robert Stephenson Smyth Baden-Powell [B.-P.] (1857-1941), fundador do 
Escutismo Mundial. 
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O mesmo acabaria por acontecer no decorrer do meu percurso 

académico, que não sendo balizado pela idade, é uma consequência de um bom 

desempenho enquanto estudante. Assim, e terminado o primeiro ano de 

mestrado, intenso e com uma carga de trabalho elevada (sobretudo em equipa), 

chegava o momento que tanto tinha ambicionado e que acreditava ser o de maior 

aprendizagem – o Estágio Profissional, como escrevi na primeira reflexão 

realizada “Chegar a um momento como este na minha formação académica - Ser 

professora de Educação Física de uma turma – foi um objetivo que ambicionei e 

agora vejo cumprido. No entanto, com ele, surge a verdadeira tomada de 

consciência quanto aos desafios que me serão postos à prova daqui para a frente.”. 

O Estágio Profissional representou para mim o fim de um trilho que eu 

decidi percorrer quando preenchi o boletim de candidatura para o ensino 

superior. De acordo com o Programa Educativo do CNE, mais concretamente 

com o Sistema de Progresso, é possível dizer-se que o meu percurso de lobita 

estava então concluído e já sabia tudo “o que um lobo deve saber”, por isso era 

a altura de crescer como loba e “aprender ainda mais”. 

Movida por essa vontade, e pelo objetivo de alcançar com alguma 

brevidade, a realização profissional que desejava, foi necessário tomar umas das 

decisões mais importantes e ao mesmo tempo mais difíceis do meu percurso 

académico. “Onde realizar o Estágio Profissional?” foi a pergunta que se 

impunha e à qual tentava dar resposta pensando sempre no caminho que me 

apresentasse melhores vantagens para o alcançar do “sonho”. Depois de 

alguma reflexão e ponderação, encontrei a resposta. A ilha de S. Miguel, no 

Arquipélago dos Açores, foi o destino escolhido. Apesar da existência de alguns 

“contras” a balança tendia mais para os “prós” e eu estava disposta a “(…) 

enfrentar novos desafios, para me superar e sair fora da minha zona de conforto, 

como tantas outras vezes o fiz, para que no fundo esse desenvolvimento 

acontecesse na sua plenitude.” (Excerto do PFI, novembro 2013)  

A decisão foi tomada em conjunto com a Márcia Antunes e a Ana Paiva, 

duas amigas nesta longa caminhada académica, e foi também por essa razão 

que a decisão se tornou definitiva. Se fossemos juntas, a distância a que íamos 

ficar dos restantes intervenientes na nossa vida profissional e pessoal, tornar-
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se-ia bem menor e a probabilidade do estágio se tornar numa experiência 

extremamente enriquecedora e acima de tudo feliz era bem maior.  

Certas de que seria necessário passar pela fase de candidatura, 

conscientes de que afluência de estudantes para os Açores, até então, nunca 

tinha sido elevada, e até em conversa com alguns professores da faculdade 

responsáveis pelo processo de seleção para o estágio, acreditamos que 

ficaríamos colocadas na mesma escola e por isso, informamo-nos de toda a 

burocracia associada a esta decisão, planeando e organizando tudo ao 

pormenor para que o desejo se cumprisse. 

No entanto, e apesar de todo o esforço que fizemos para que fossemos 

juntas à procura da realização de um sonho que era comum, a Márcia não 

embarcou nesta aventura. Ao contrário do que esperávamos, tendo em conta as 

“sondagens” que fizemos, principalmente junto dos nossos colegas sobre a 

possível realização do Estágio longe da instituição mãe, o número de 

interessados aumentou na fase final do concurso. Apesar de a Márcia ter sido 

selecionada para realizar o estágio nos Açores, a escola onde o iria desenvolver 

não seria a mesma que a nossa e a sua localização implicava uma mudança de 

planos radical e pouco apelativa sob o ponto de vista social, económico e 

profissional, por isso a sua decisão foi não estagiar no Arquipélago.  

Confrontada com tudo isto, confesso que pensei alterar os planos e ficar no 

continente, mas “o sonho comanda a vida” e a minha oportunidade continuava 

de pé e, como “Lobo Valente” que era, queria “… conhecer coisas novas” sem 

medos. Sempre tive noção das dificuldades que iria encontrar, a nível pessoal, 

económico e social, e que elas estavam a começar nesse momento, mas era 

importante começar a luta e apesar de triste com os contornos que esta situação 

tomou, acabou por ser reconfortante saber que pelo menos uma delas, seria 

minha companheira de casa e também de núcleo, afinal, tudo é mais fácil ao lado 

de um amigo.  

A minha formação é, e será sempre um processo em fase de conclusão 

(inacabada), pois à medida que se forem completando etapas e (re)formulando 

estratégias, outros desafios ser-me-ão apresentados e para os quais não voltarei 

a ter respostas iniciando necessariamente um novo ciclo de aprendizagem. 
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Começou assim um novo ciclo, e não iniciá-lo com o grupo de pessoas que tinha 

idealizado foi um desafio para o qual tive que encontrar soluções para melhor 

me adaptar. Hoje, posso dizer que apesar de todos os dilemas, dúvidas, 

avanços, recuos e da desmotivação que algumas vezes se apoderou de mim por 

culpa, sobretudo, da saudade e escassos momentos de cumplicidade e diálogo 

com quem nos é mais próximo, este ano de estágio foi gratificante e 

recompensador. 

Não sendo um ano tão feliz sob o ponto de vista pessoal, como 

ambicionava, alcançou e superou as expectativas que levava na mala no que 

respeita ao enriquecimento dos meus conhecimentos nesta área, resultante da 

interação com os colegas de profissão mais experientes, com os colegas 

estagiários e na própria relação com os alunos e restantes membros da 

comunidade escolar. Foi de facto o início do exercício profissional, o momento 

em que me confrontei com a realidade concreta da escola, como afirma Matos 

(2013a, p.3) no 2º Artigo do Regulamento da Unidade Curricular “O estágio 

profissional visa a integração no exercício da vida profissional de forma progressiva 

e orientada, através da prática de ensino supervisionada em contexto real, 

desenvolvendo as competências profissionais que promovam nos futuros docentes 

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

da profissão”. 

Este Estágio Profissional foi indispensável para a complementaridade da 

aprendizagem teórica, permitindo assim uma melhor preparação para a entrada 

no mundo laboral. Apesar de em anos anteriores, já ter passado pela experiência 

da prática pedagógica, havia muito mais a aprender em contexto prático. E 

pensando nessa prática, algo que também me deixava apreensiva era a 

dualidade “professora estagiária/estudante”, uma vez que me encontrava em 

fase de construção da minha atividade profissional e tinha em mão, 

concomitantemente, a possibilidade de construir e formar cidadãos. Iniciei este 

percurso com muitas dúvidas e inquietações e, citando o que escrevi no 

documento “Projeto de Formação Individual” (PFI), que redigi no início do ano 

letivo, havia uma que mais me preocupava “a dificuldade que poderia sentir na 

transmissão – ou como me ensinou o professor Nuno Corte-Real – na partilha do 
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conhecimento, principalmente no que respeita às matérias onde não me sinto tão 

confiante.”. 

Foi então minha intenção ao longo deste ano, conseguir aplicar os meus 

conhecimentos quer teóricos quer práticos, adquirir e construir novas ideias, 

novas formas de reagir perante a adversidade e, entre outros aspetos que estão 

presentes na vida pessoal e profissional de um professor, acima de tudo, 

aprofundar o meu saber visto que “ninguém ensina aquilo que não sabe”. Por 

outro lado, não basta saber para ensinar e embora reconhecendo a importância 

da prática, centrada na ação educativa em contexto real, penso que devemos ir 

sempre mais longe visando não apenas a aquisição do saber, por via da sua 

aplicação, mas também a produção de novos saberes, consolidando, reforçando 

e alargando, os conhecimentos obtidos pela via académica, fundamentando e 

expandindo a nossa ação após reflexão e investigação, com o suporte num 

trabalho teórico. 

Orientada por esta opinião, procurei fazer cumprir as minhas expetativas 

relativas ao assunto supracitado, aliando e conjugando a prática e a teoria, com 

vista a alcançar sempre em última instância o objetivo que tinha e ainda tenho, 

de aprender a ensinar, ensinando bem. Ao longo do documento vou referir e 

explicar como é que, em algumas situações, essa meta foi conseguida. Não irei 

esquecer as provações a que estive sujeita durante todo este meu percurso 

como professora estagiária principalmente a necessidade que sempre senti na 

busca de um conhecimento atualizado, por isso levo para a minha carreira 

docente o ensinamento importante que nos é transmitido por Roldão (2005), 

quando nos diz que o professor profissional é aquele que ensina não apenas 

porque sabe, mas porque sabe ensinar.
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3.1. Que comece a Expedição5  

 

“Explorador, aquele que parte à aventura da descoberta de novos mundos, que 

vai mais longe, mais além, aquele que descobre. (…) O explorador aprendeu a 

viver na natureza, a amá-la e respeitá-la. É um homem capaz de cuidar de si 

próprio e de ajudar os outros. Adapta-se ao meio ambiente em que vive e tira 

dele o maior proveito. Os exploradores são os mestres na exploração – a arte 

de explorar.” 

(CNE- Secretaria Nacional Pedagógica – Manual do dirigente, 2011, p. 97) 

 

Enérgicos, dinâmicos, instintivos, apaixonados, aventureiros e muito 

sonhadores, com uma vontade imensurável de descobrirem o mundo e 

principalmente a si mesmos, caracterizam-se os elementos da IIª Secção do 

CNE e, o seu imaginário gira em torno do “Explorador, que parte à descoberta 

do desconhecido”. Esta descoberta assenta na vivência em grupo e na 

necessidade de criar um círculo muito restrito de amigos e acaba por ser em 

conjunto com eles que, cada explorador vai em busca do seu potencial, lutando 

pelos seus sonhos, vivendo a aventura ao sabor de todas as suas emoções. A 

IIª Secção organiza-se em Patrulhas6, grupo de exploradores, e a este conjunto 

dá-se o nome de Expedição. Os exploradores pertencem a uma Expedição e é 

nela que se sentem entre amigos, onde podem concretizar as suas ideias porque 

a sua voz conta. 

Como exploradora deste meu percurso, parti para a aventura com uma 

ânsia enorme de me conhecer num mundo diferente daquele a que estava 

habituada. Conhecer-me enquanto ser social, mas sobretudo profissional, tendo 

em conta que essa foi a área da minha vida que motivou à mudança de 

quotidiano. Não queria de forma nenhuma que esta mudança comprometesse a 

                                            

5 Expedição: O seu sentido denotativo diz-nos que é grupo de pessoas que se descolam a um 
lugar para descobrir algo. Nos escuteiros, chama-se Expedição a um conjunto de Patrulhas e 
dos seus exploradores. 
6 Patrulhas: No CNE a designação de “Patrulha” é diferente em cada uma das secções, para 
que o seu enquadramento simbólico se adapte a cada uma delas. Assim, na Iª Secção 
(Lobitos/Caçada) atribui-se o nome de “Bando”, na IIª Secção (Exploradores/Expedição) 
designam-se “Patrulha”, na IIIª Secção (Pioneiros/Comunidade) têm o nome de “Equipa” e por 
último na IVª Secção (Caminheiros/Clã) chamam-se “Tribo”. 
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vontade de realizar um Estágio com bom desempenho e excelentes resultados, 

com a exigência pessoal, capacidade de esforço, superação e adaptação que 

me caracterizam. 

Era fundamental inteirar-me do enquadramento do processo que iria viver 

neste ano letivo, para que pudesse desempenhar as minhas funções enquanto 

professora estagiária. Igualmente importante tornava-se conhecer as 

características demográficas, sociais e económicas quer do meio que me iria 

acolher, quer da estrutura humana que envolvia a escola para onde me dirigia. 

A minha Expedição foi constituída assim pela Escola Secundária das 

Laranjeiras, pelo meio que a envolve e por todos os intervenientes do meu 

estágio, sendo este regido por normas orientadoras. Começo por expor de forma 

sucinta a estrutura e o funcionamento do Estágio Profissional, fazendo dessa 

forma o seu enquadramento legal, institucional e funcional. De seguida farei a 

apresentação da escola onde todo o processo se desenvolveu e a forma como 

esta influenciou o início do desenvolvimento da minha caminhada pela docência. 

Dedicarei a minha atenção aos intervenientes no meu Estágio Profissional, num 

ponto mais adiante deste documento. 

No escutismo7, assim como no estágio, existem regras que têm que ser 

cumpridas. Estas, no entanto, são como que um guia que oferece uma direção, 

um caminho que pode ser tomado para que se alcancem os diversos objetivos 

propostos. Chamadas de normas orientadoras e não limitadoras do processo de 

aprendizagem a que em ambos os ramos, estamos expostos.  

A única forma de se fazer verdadeiramente escutismo é seguindo o 

sistema inventado por Baden-Powell, que foi apurado e aprofundado no último 

século, a que vulgarmente chamamos de Método Escutista. É um sistema que 

assenta em programas de atividades variados, progressivos e estimulantes, 

baseados nos interesses dos participantes, onde se incluem jogos e realização 

de serviços á comunidade, privilegiando a vida em pequenos grupos de jovens 

auxiliados e aconselhados por um adulto que os leva à descoberta e à aceitação 

                                            

7  Escutismo: Movimento mundial, educacional, voluntário, apartidário e sem fins 
lucrativos, com uma proposta de desenvolvimento dos jovens assente num sistema de valores 
que prioriza a honra e é baseado na Promessa e Lei Escutista. 
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progressiva de responsabilidade e preparação para a autonomia com vista ao 

desenvolvimento do caráter, à aquisição de competências, à confiança em si 

mesmo, ao serviço dos outros e à capacidade quer de cooperar, quer de dirigir. 

Não pode ser esquecido que assenta numa educação pela ação e numa 

Promessa e Lei. Assim sendo e, tendo as bases do Método Escutista e o 

caminho traçado para lá chegar, resta apenas caminhar. O caminho possui ainda 

sete características essenciais que por serem maravilhosas classificam-se de 

“Sete Maravilhas do Método Escutista”8, que de acordo com cada secção deverá 

ser aplicada de modo distinto, tendo em conta as características próprias de cada 

faixa etária e a autonomia, maturidade e responsabilidade de cada criança, 

adolescente ou jovem. 

Debruçando-me apenas na primeira maravilha do Método “Lei e 

Promessa” e de acordo com o que vem enunciado na p. 47 do Manual do 

Dirigente “(…) a Lei do Escuta é um apelo positivo [ao escuteiro] a fazer melhor e 

a desenvolver-se a si próprio. (…)Através desta proposta de vivência concreta e de 

uma formulação positiva (e não de proibição) dos ideais, torna-se possível ao 

Escuteiro perceber os valores propostos pelo Movimento Escutista para uma vida 

rumo à felicidade e ao desenvolvimento de todo o potencial encerrado dentro de 

cada um.” Em todo este processo de auto-conhecimento, aprendizagem e 

crescimento pessoal pelo qual passam os escuteiros, não se pode esquecer o 

papel fundamental do dirigente em cada uma das seções. Ele, acima de tudo, 

tem de ter presente que, o exemplo ocupa o papel central na educação para os 

valores e, por isso deve assumir também o compromisso de se fazer guiar por 

eles, deve continuar a promover nos seus elementos o desejo de se manterem 

fiéis à sua Promessa, não permitindo que se esqueçam dela, encorajando 

constantemente à reflexão e análise daquilo a que se comprometeram e na 

influência que isso acarreta para o seu desempenho, crescimento e conduta 

individual. 

                                            

8 Sete Maravilhas do Método Escutista: Lei e Promessa; Mística e Simbologia; Vida 
na Natureza; Aprender Fazendo, Sistema de Patrulhas; Sistema de Progressão Pessoal; 
Relação Educativa. 
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Em analogia ao que foi mencionado, e ao nível legal do ciclo de estudos 

que está a terminar, sabemos que, segundo Matos (2013a), o Estágio 

profissional é uma Unidade Curricular que pertence ao plano de estudos 

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

Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP) e ocorre nos dois últimos semestres dos quatro que o caracteriza, 

que em termos práticos se traduz num ano letivo. Assim sendo, “… a iniciação à 

Prática Profissional rege-se pelas normas desta instituição universitária e pela 

legislação específica sobre a habilitação profissional para a docência” (Correia, 

2012, p.23), ou seja, pelos princípios decorrentes das orientações legais do 

Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de março e Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de 

fevereiro e têm em consideração o Regulamento Geral dos segundos ciclos da 

Universidade do Porto, o Regulamento Geral dos segundos ciclos da FADEUP 

e o Regulamento do Curso de Mestrado em Ensino da Educação Física. Ainda 

com base no documento que regula o Estágio Profissional, é o recurso ao ensino 

através da prática supervisionada num contexto mais próximo da realidade, que 

permite ao estudante estagiário começar a dar os primeiros passos no longo 

caminho do Ser Professor, que lhe permitirá aprender a lidar quer com as 

primeiras e inofensivas quedas, quer com as primeiras vitórias, promovendo 

assim a sua integração no exercício da vida profissional de forma progressiva e 

guiada. 

Nas Normas Orientadoras estão contempladas as três áreas de 

desempenho que regem o Estágio Profissional: Área I – “Organização e Gestão 

do Ensino e da Aprendizagem”; Área II – “Participação na Escola e Relações 

com a Comunidade” e Área III – “Desenvolvimento Profissional”. 

Para que os estudantes estagiários da FADEUP, realizassem, o Estágio 

Profissional, a universidade criou protocolos de cooperação com 38 escolas, 

maioritariamente do distrito do Porto, englobando ainda assim as Regiões 

Autónomas dos Açores e da Madeira, a que os estudantes se candidataram e 

enumeraram por ordem de preferência acabando por ocupar as vagas de acordo 

com os critérios estipulados no regulamento. 
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Quando colocados são inseridos num núcleo de estágio e no que respeita 

ao contexto institucional e, de acordo com o conceito de prática supervisionada, 

esta é feita em conjunto por um docente da FADEUP - orientador, e um professor 

da escola que acolhe o estudante estagiário9 – cooperante. Apesar da condição 

de lecionação em que se encontra, o professor estagiário10, tem a oportunidade 

de conduzir o processo de ensino e aprendizagem de uma turma do Ensino 

Básico ou Secundário e participar nas atividades da Direção de Turma e/ou 

Desporto Escolar, tendo sempre o apoio dos professores acima referidos, que 

são, para além de muitas outras coisas, quem acompanha o seu desempenho 

mais de perto e o faz cumprir as tarefas delineadas, estabelecendo assim a ponte 

entre a Faculdade e a Escola. O restante núcleo deve também ser parte 

integrante do processo de desenvolvimento das competências docentes do 

estudante estagiário em questão. 

A presença destes dois intervenientes no decorrer do ano de estágio, vai 

ajudar o professor estagiário a consciencializar-se da necessidade de manter 

uma prática de ensino que tenha como base o rigor e a qualidade. Sustentada 

pela literatura de Rosado e Mesquita (2011) outro dos alicerces fundamentais, 

para o desenvolvimento das suas competências, é a reflexão, na medida em que 

é nela que se suporta para fundamentar todas as decisões (e são muitas) que 

terá que tomar ao longo do ano letivo e, consequente, carreira docente.   

A validação deste conjunto de proficiências fica ao abrigo do 10º Artigo do 

Regulamento da Unidade Curricular do Estágio Profissional, ao ser referido que 

“A Avaliação do EP (…) privilegiará as competências pedagógicas, didáticas e 

científicas, associadas a um desempenho profissional crítico, reflexivo, apoiado 

numa ética profissional em que se destaca a disponibilidade para o trabalho em 

equipa, o sentido de responsabilidade, a assiduidade, a pontualidade, a 

apresentação e conduta pessoal adequadas na Escola (…) A classificação do EP é 

a expressão da avaliação realizada pelos professores orientadores no núcleo de 

estágio, orientador da FADEUP e professor cooperante, sob proposta do orientador 

                                            

9 Estudante Estagiário: Estudante Universitário que será aceite pela escola cooperante. 
10 Professor Estagiário: Estudante Universitário que já se encontra a estagiar na escola 

cooperante. 
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da FADEUP e ouvido o Coordenador do Departamento Curricular da Escola onde 

decorre o EP” (p.7). 

No meu ponto de vista o modelo adotado pela FADEUP, pela forma como 

possibilita aos estudantes estagiários vivenciar uma panóplia rica e vasta de 

experiências, promovendo o crescimento contínuo da formação do estudante 

estagiário, pondo-o em prática no exercício das suas funções, obedece ao que 

se pretende com o Estágio Profissional, sendo assim uma mais-valia para os 

professores em fase de formação.
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3.2. A descoberta da Flor-de-Lis 

 

“Nas três folhas da flor-de-lis reconhecemos os três princípios do escutismo e 

os três compromissos assumidos na fórmula da promessa escutista. A flor-de-

lis é, também, símbolo de rumo, indicando o norte nas cartas topográficas e de 

marear. É portanto um auxiliar básico de alguém que pretende descobrir o 

mundo.”  

(CNE- Secretaria Nacional Pedagógica – Manual do dirigente, 2011, p. 98) 

 

Enquanto no sub-capítulo anterior me debrucei sobre os enquadramentos 

legal e institucional do Estágio, a minha atenção recai agora sobre o 

enquadramento funcional. Para que no decorrer da minha atuação enquanto 

professora, possa dar à escola e a todos os que se relacionam com a mesma, a 

possibilidade de retirarem o máximo proveito da minha presença, torna-se 

deveras importante recolher o máximo de informações possível sobre o contexto 

em que irei desenvolver a minha prática pedagógica. 

“Os professores devem conhecer os contextos particulares em que ensinam para 

adaptar o conhecimento às características específicas da escola e dos estudantes” 

(Grossman, 1990, p. 9) Desta forma, Cunha (1989) defende que o ensino é “um 

ato socialmente localizado (…) a escola é uma instituição contextualizada (…). Assim 

com o seu modo [do professor] de agir e de ser, recebe influências do ambiente escolar, 

também influencia este mesmo ambiente.” (pp. 24 - 25). Conhecer o meio onde vai 

atuar, é um aspeto que contribui em grande medida para a tomada de decisões 

do Professor, ajudando-o a escolher a melhor forma de intervir e definir objetivos 

e estratégias. 

Hoje em dia, a escola é vista não só como uma instituição onde se 

transmitem conhecimentos teóricos e práticos aos alunos, como também lhe é 

atribuída uma responsabilidade social, no sentido de transmissão de valores, 

regras e ideais. A escola e os professores são cada vez mais importantes no 

processo e formação da criança e do jovem/adolescente, pois é neste ambiente 

que passam grande parte do seu tempo. De certa forma, os professores ajudam 

à aquisição de um conjunto de comportamentos, atitudes, valores e normas por 
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parte dos alunos, que posteriormente lhes vão permitir uma melhor integração 

na sociedade, fora do espaço escolar.  

A escola tem, segundo Durkheim (citado por Vieira, 2005, p.520), o poder 

de zelar pela proteção dos princípios básicos em que assenta a nova ordem 

social – o “respeito da razão da ciência, das ideias e sentimentos em que se baseia a 

moral democrática”. De acordo com a mesma citação, a educação é definida como 

o desenvolvimento do indivíduo nas atitudes e capacidades que lhes são 

exigidas, não só pela sociedade em conjunto, mas também pelo meio onde se 

encontra inserido. É neste sentido que a consideração da realidade local assume 

um papel central na educação. Para que o papel educativo da escola seja 

cumprido de forma eficiente, é necessário que haja uma participação efetiva de 

todos os seus intervenientes, sendo eles os seguintes: alunos, docentes, pessoal 

não docente, pais e encarregados de educação. É crucial a participação e 

intervenção ativa destes dois últimos agentes educativos, pois sendo eles os 

primeiros educadores e por isso os principais responsáveis pela formação 

pessoal dos seus educandos, fazem parte do triângulo educativo “aluno-escola-

família”. 

Fiquei colocada na minha primeira opção, numa escola secundária do 

Arquipélago dos Açores e da qual já tinha ouvido comentários positivos por parte 

de alguns colegas que também lá tinham realizado o Estágio Profissional. No 

entanto, e tendo em conta que sou continental, antes mesmo de partir para a 

aventura, na ânsia de conhecer o desconhecido, senti necessidade, de a 

preparar minimamente e recolhi algumas informações. Apesar dessa primeira 

investida, o meu mapa só começou a definir o seu norte aquando da realização 

do Projeto de Formação Individual, no momento em que me debrucei de forma 

mais atenta sobre esse assunto. Dessa minha pesquisa obtive conhecimentos 

que englobam questões sociais amplas, onde, por conveniência destaquei 

aquelas que permitem identificar a cultura associada ao momento-histórico-

político que a mesma atravessa, os fatores influenciadores internos da escola, 

as relações entre a escola e a sociedade, as instalações desportivas, materiais 

e o seu funcionamento. 
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O meu local de estágio foi realizado na freguesia de São Pedro - Ponta 

Delgada, na Escola Secundária das Laranjeiras (ESL), sediada na Rua das 

Laranjeiras. Em termos demográficos é uma das maiores freguesias (cerca de 

10 mil habitantes e uma área de 2,81 quilómetros quadrados) do Arquipélago 

dos Açores, mais concretamente da Ilha de São Miguel, onde se encontram as 

maiores empresas, da região autónoma. Segundo o Decreto Regulamentar 

Regional nº 64/86/A, a referida escola foi criada a 31 de março e inaugurada a 

17 de dezembro de 1986, iniciando as atividades letivas a 6 de outubro do 

mesmo ano. Era nessa data, considerada uma das 200 melhores escolas dos 

países da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico 

(OCDE). 

Os objetivos da política escolar, que se encontram descritos no Projeto 

Educativo de Escola (PEE) assentam na qualidade e vivência da cidadania num 

ambiente tranquilo, propício à aprendizagem, onde apresenta como principal 

missão, formar cidadãos competentes capazes de se aperfeiçoarem 

continuamente, “contribuindo para desenvolver o espírito de responsabilidade, 

autonomia, solidariedade e profissionalismo, com base numa sólida formação científica, 

social e pessoal.” (p. 18). 

As características da escola são bem diferentes daquelas a que estava 

habituada enquanto aluna, apresentando uma estrutura de origem única e 

desenhada especialmente para servir o ensino, conforme escrito no Projeto 

Educativo de Escola (2010).  

A principal característica da escola assenta na diferenciação dos espaços 

das salas de aula e laboratórios, dos espaços considerados públicos. 

Relativamente a estes, é possível destacar a biblioteca, o anfiteatro e o refeitório. 

Encontramos também uma espécie de pátio interior, que permite o convívio entre 

os agentes da ação educativa e serve também de resguardo nos dias menos 

solarengos. Em todos os corredores da escola podem encontrar-se trabalhos 

artísticos decorativos/informativos e de vegetação realizados pelos alunos ao 

longo do percurso estudantil. Para além de também existirem espaços verdes, 

amplos possibilitando o contacto permanente com a natureza e a sua 

conservação, o curso de PROFIJ – Horticultura e Fruticultura Biológica (nível II) 
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tem para seu deleite a possibilidade de cultivo numa horta pedagógica. Durante 

o ano letivo os alunos e professores responsáveis pela lecionação das disciplinas 

práticas deste curso, dinamizaram uma banca de vendas junto à sala dos 

professores, com os produtos resultantes da sua dedicação à mesma. 

Destinado às aulas de Educação Física, e em período letivo, está à 

disposição da escola o Complexo Desportivo das Laranjeiras (CDL), rodeado por 

jardins magníficos e espaços de lazer para os alunos. Antes mesmo de terminar 

o ano letivo, verifiquei a implementação de um novo espaço, destinado à 

realização de prática desportiva, mas concretamente exercícios calisténicos. O 

CDL possui diversos espaços e equipamentos desportivos de grande qualidade 

e potencialidade para as diversas atividades desportivas quer escolares, quer da 

comunidade, apresentando-se assim uma mais-valia para a as aulas práticas de 

Educação Física que lecionei.  

Quando me perguntaram na apresentação do meu PFI, se concordava com 

a ideia de que o ensino da Educação Física era mais eficaz pela existência 

destas instalações desportivas na escola, respondi de forma negativa, repetindo 

a frase que um dia o meu treinador me disse - “Um bom jogador, joga com 

qualquer raquete” e, nesta linha de pensamento “Um bom professor, ensina em 

qualquer instalação”. No entanto não posso mentir, e afirmo que as condições 

do local destinado à prática influenciam, e muito, a organização, planeamento e 

desempenho do professor de Educação Física. A eficácia é algo que vem depois, 

e que depende de variadíssimos fatores, que se relacionam forçosamente com 

todos os intervenientes no processo de ensino e aprendizagem, embora na 

minha opinião as características pessoais e profissionais do docente estejam 

presentes, de forma considerável, no (in)sucesso obtido. No entanto, este 

assunto será retomado e aprofundado mais à frente, dada a sua importância. O 

bom desempenho do aluno nas aulas também é influenciado pelas condições 

estruturais do espaço da prática, que como nos diz (Costa, 2008) quando 

dotadas de equipamentos e materiais diversificados e em boa condição de 

utilização permitem um bom andamento e resultado das aulas.  

Voltando ao enquadramento institucional do meu Estágio Profissional, e 

referindo-me agora de forma mais concreta ao CDL, no período letivo, é a ESL 
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que se ocupa preferencialmente das suas instalações, no entanto a gestão do 

trabalho de manutenção e cuidado deste, continua a ser feito de forma exemplar 

e autónoma. Das suas instalações interiores e exteriores, fazem parte: um 

polidesportivo, uma sala de ginástica (solo e aparelhos), uma sala de judo, uma 

sala de musculação, uma piscina de 25 metros (interior) e uma pista de atletismo 

sintética, um campo de futebol 11 e dois campos de futsal (exterior). Posto isto, 

e pelo conhecimento que tenho relativamente a outras escolas do país no que 

se refere às suas instalações e equipamento desportivos, é aceitável dizer-se 

que, de facto, são invejáveis. 

A utilização dos espaços por parte dos docentes de Educação Física, é 

realizada por mapas de acordo com um plano de rotatividade entre as oito 

instalações e, durante três semanas cada professor tem à sua disposição dois 

espaços e todo equipamento/material disponível que possa ser utilizado nos 

mesmos.  

Desta forma, enquanto professora estagiária, encontrei aqui uma vantagem 

para a minha prática, dada a disponibilidade total de um espaço/instalação para 

cada aula. Esta condição foi favorável pois ao não precisar de dividir com outros 

colegas o espaço da prática. O facto de ter uma turma numerosa e espaços 

amplos para a realização das sessões, permitiu-me organizar e controlar melhor 

a turma nas diferentes unidades didáticas. Apesar de se ter revelado uma turma 

bastante motivada e empenhada, a situação de lecionar num espaço sozinha, 

possibilitou um maior controlo da concentração dos alunos. Esta vantagem 

verificava-se principalmente quando tinha a necessidade de comunicar e 

transmitir feedbacks aos alunos durante a realização e nos momentos de 

instrução que envolviam demonstrações para o coletivo. 

Dadas as excelentes condições e quantidade de instalações tive 

oportunidade de lecionar modalidades que na maioria das escolas públicas não 

seria possível tais como Natação, Judo e Dança. Em relação a estas, devo dizer 

que não se apresentaram como um problema para a minha prática, pois para 

além da formação académica que tive anteriormente, sempre estive ligada elas 

quer através da prática desportiva quer do ensino das mesmas. O mesmo 

aconteceu com ginástica, visto existir também uma sala totalmente equipada e 
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destinada à lecionação dessa unidade curricular. Na realidade o único desafio 

que eu encontrei e na minha opinião ultrapassei, que adveio das excelentes 

condições da escola, mas que também encontraria numa outra qualquer 

instalação de ensino, esteve relacionado com algumas modalidades de pavilhão, 

as ditas “coletivas”. Aqui, ao ter mais uma vez o privilégio de poder lecionar as 

modalidades coletivas num espaço apropriado e totalmente disponível, era 

imprescindível aproveitar essa condição da melhor fora possível e isso só 

aconteceria de o objetivo da prática fosse cumprido, sendo ele a aprendizagem 

dos alunos ou seja, as modalidades coletivas.  

De todas as vezes que a aula era lecionada no exterior, realizava um plano 

alternativo, de forma a estar prevenida para a necessidade de ter que mudar de 

instalação. A sala de musculação era o espaço interior alternativo disponível 

quando me encontrava a lecionar na pista de atletismo e, 1/3 do polidesportivo 

quando o local indicado pelo mapa de rotações eram os campos de futsal. Foi 

necessário recorrer a essas planificação, apenas três vezes, numa aula de 

atletismo, numa de futebol e numa de andebol. Aquela que se tornou mais difícil 

de adaptar foi sem dúvida a de atletismo, visto que tinha programado utilizar a 

caixa de areia e introduzir e exercitar o lançamento do peso. A aula focou-se 

fundamentalmente na técnica de corrida e os saltos para a caixa de areia foram 

substituídos por saltos para um colchão que por norma se encontra fixo à parede 

da sala de musculação. Visto que o lançamento do peso iria ser introduzido 

substitui os pesos por bolas de andebol apenas para ensinar a forma correta da 

pega, o movimento corporal e a colocação dos apoios na técnica de lançamento 

retilínea.  

Um roulement de instalações organizado desta forma, não trouxe só 

benefícios para mim enquanto professora, mas também para os alunos que 

tiveram a possibilidade de experienciarem um maior número de modalidades 

desportivas. No entanto, o que por um lado, se apresenta como uma vantagem, 

por outro e, condicionado pelo reduzido tempo semanal disponibilizado para as 

aulas de Educação Física, traduzindo-se em poucas horas de prática, torna-se 

difícil lecionar a totalidade de conteúdos proposta pelo currículo nacional da 

disciplina para o 10º ano, de modo a respeitar os diferentes níveis da prática. A 
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exercitação e consolidação de algumas matérias também ficou em algumas 

situações afetada porque raras foram as modalidades que foram lecionadas de 

forma contínua desde o momento da sua introdução até à avaliação, e por vezes 

os alunos revelavam uma quebra no seu desempenho/rendimento. Talvez uma 

organização diferente do roulement das instalações, viesse trazer benefícios 

para a aprendizagem dos alunos. 

Por fim admito que, de acordo com tudo o que referi relativamente ao 

enquadramento institucional do meu Estágio Profissional, me possa sentir um 

pouco vulnerável quando ingressar no mercado de trabalho como docente, uma 

vez que a realidade pedagógica onde lecionei é considerada de sonho em 

comparação com as escolas do nosso país e por isso não saio totalmente 

preparada para esse choque com a realidade. 

Baden-Powell escolheu a Flor-de-Lis como símbolo principal do escutismo 

mundial, uma vez que aponta na direção certa – para cima, não virando nem à 

esquerda nem à direita tendo em conta que estes dois caminhos poderiam levar 

de novo para trás. Decidi partir para a aventura, encontrei o norte do meu mapa, 

aqui personificado pela identificação/caracterização do meu local de estágio, é a 

hora de saber o que mais posso levar comigo na travessia deste território 

desconhecido.  
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3.3. A base para o rumo certo 

 

“Uma equipa de animação11 caracteriza-se pela heterogeneidade dos 

elementos que a constituem. É na diversidade, união, dedicação, irreverência e 

responsabilidade de todos, que o trabalho em equipa se complementa e serve 

de orientação para o grupo [secção] que com ela se identifica nas suas 

loucuras, mas também nas certezas e valores – cada um com os seus passos, 

mas todos no mesmo sistema de valores.” 

(Adaptado de uma conversa informal com o Chefe Paulo Valdez da IIª Secção 

do Agrupamento 109 dos Olivais – Coimbra, 2014) 

 

A entrada na escola simbolizou a oportunidade que sempre ambicionei de 

contactar com a profissão de sonho. Poder finalmente começar a preencher o 

meu “caderno de descobertas”12, o momento por que tanto esperei, ser aquilo 

que sempre quis ser. Deixar de ser estudante e ganhar um “novo estatuto”, o de 

ser professora (ainda que estagiária), desempenhando as funções inerentes a 

esta profissão tão nobre. A docência é sem dúvida um cargo de grande 

responsabilidade e extremamente complexa. A minha admiração pelos bons 

profissionais e pelo trabalho que desempenham e que exigem de si mesmos 

aumentou a partir do momento em que conheci os bastidores desta profissão. 

À medida que fui crescendo enquanto escuteira passei também a admirar 

os dirigentes do meu agrupamento, a quem nós (escuteiros) chamamos de 

“chefes”. Estes, e quando incorporavam as Equipas de Animação das secções 

por onde passei, tinham um importante papel na minha integração em cada uma 

delas, ajudando no meu desenvolvimento individual e motivando-me para o 

progresso e cumprimento dos objetivos traçados na secção. O dirigente/chefe 

no CNE é o “irmão mais velho”, o “homem-rapaz” como lhe chamava Baden-

Powell, que não perdendo o seu sentido de responsabilidade como adulto, 

continua a aderir com entusiasmo à descoberta da vida entre os jovens. 

                                            

11 Equipa de animação: Composta por um número variável de elementos, um deles é o 
chefe de unidade/secção.  

12 Caderno de Descobertas: Nome dado ao caderno de progresso que cada explorador 
vai completando na IIª Secção.  
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Durante este ano letivo fui membro não de uma, mas de três Equipas de 

Animação, de três secções diferentes num mesmo agrupamento. Explicando 

então esta perspetiva, temos como agrupamento, a ESL e o seu chefe de 

unidade o Diretor da instituição que, assume o mesmo papel na secção base 

constituída pelo pessoal docente e não docente, de seguida aquela que 

representa a disciplina que lecionei - o Departamento de Educação Física e 

Desporto (DEFD), que teve a Coordenadora do DEFD a assumir a chefia, por 

último e, neste caso, a Equipa onde tive uma função mais específica – os 

Estagiários, cujo papel de dirigente coube aos professores Cooperante e 

Orientadora. De seguida, farei um enquadramento da minha ação/interação em 

cada uma das Equipas uma vez que os seus diferentes elementos, auxiliaram o 

meu desenvolvimento enquanto professora, não deixando de partilhar, viver, 

experienciar e sonhar neste caminho, tal como os “homens-rapazes”. 

O voto de confiança que esperava da escola e da comunidade educativa, 

na contribuição para um conhecimento renovado, atual e inovador, fruto do meu 

mais recente contacto com a faculdade e a investigação que nela se faz nesse 

sentido, foi-me dado e, sem dúvida que a escola revelou ter também “capacidade 

de aprender”. Consciente de que o saber é mutável e que deve ser adaptado a 

cada contexto, para continuar a descobrir a magia e essência desta profissão 

sabia que ia poder contar com a ajuda de todos os participantes no processo 

educativo. Esta tão importante transformação não acontece apenas por vontade 

e iniciativa próprias mas sim através do contacto privilegiado que começamos a 

ter com os professores mais experientes quer da disciplina de Educação Física 

quer das outras disciplinas, que passam a fazer parte do nosso quotidiano 

escolar, quando há oportunidade para conversa e partilha de vivências na sala 

dos professores, nas pausas de almoço, nas reuniões ou mesmo em encontros 

de corredor. Como nos diz Nóvoa (1991, p.14) “a troca de experiências e a partilha 

de saberes consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada professor é 

chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e de formando.”, 

e, sem dúvida que todos os docentes, mas em particular os que pertenciam ao 

DEFD, tiveram um papel preponderante na minha inserção e primeiro contacto 

com a profissão docente. 
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Uma das competências do DEFD passa por “adequar o currículo aos 

interesses e necessidades específicas dos alunos, desenvolvendo as necessárias 

medidas de diversificação curricular e de adaptação às condições específicas da 

unidade orgânica” (Secretaria Regional da Educação Ciência e Cultura Direção 

Regional da Educação, 2012, p. 26), daí este ter sido o instrumento, por 

excelência, pelo qual todos os professores se orientaram durante o ano letivo, 

onde constava de forma detalhada o funcionamento da disciplina de Educação 

Física na ESL e todos os procedimentos a adotar relativamente ao 

desenvolvimento, à organização curricular, à avaliação, ao roulement, entre 

outras coisas. Assim, foi elaborado tendo como base a realidade educativa da 

escola e a referência dos Programas Nacionais de Educação Física (PNEF). 

Uma organização, gestão e tomada de decisão autónomas por parte da escola 

só é viável se o departamento envolver todos os professores nessas tarefas, 

promovendo um trabalho colaborativo entre todos os elementos (Correia, 2007). 

De facto esta dimensão foi inquestionável desde o início até ao final do ano, uma 

vez que, no meu ponto de vista, as palavras que definiram este grupo de trabalho 

foram as seguintes: cooperação, profissionalismo, competência e união. Tal 

como estas, muitas outras características se foram evidenciando nesta primeira 

reunião, onde vários assuntos foram expostos pela Coordenadora e debatidos 

em conjunto, com o intuito de se chegar a um objetivo comum - o sucesso do 

processo ensino e aprendizagem.  

A reunião de “boas vindas” foi a primeira interação fundamental para a 

minha integração, e também foi o local onde percebi a forma como se organizava 

e atuava o DEFD, quando se analisou o Documento de Gestão e Organização 

(DOG) do mesmo, que já nos tinha sido enviado por e-mail pelo professor 

Cooperante. Foi logo no início da reunião que a Coordenadora, antes de nos dar 

a palavra, anunciou que seriamos o “Grupo de estagiários que iria acompanhar 

e fazer brilhar ainda mais o DEFD”. Todos os professores nos deram as boas 

vindas e mostraram-se disponíveis para colaborarem em tudo o que fosse 

necessário de modo a que a nossa primeira experiência enquanto docentes 

tivesse o maior sucesso. 



43 

O departamento era constituído maioritariamente por professores jovens 

não efetivos e, de certa forma senti por parte destes, que havia uma maior 

solidariedade e compreensão quanto à posição que nós estagiários ocupávamos 

na escola. Em algumas situações chegavam a comparar as nossas angústias às 

que eles mesmos sentiram no seu estágio profissional e relativizavam-nas na 

esperança de nos tranquilizarem, o que grande parte das vezes acabava por 

acontecer, no meu caso. Por outro lado, e talvez pela incerteza da continuidade 

na docência, bem como pela curta relação que mantêm em cada escola onde 

lecionam, senti em alguns momentos pouca entrega e uma paixão esmorecida 

relativamente à profissão. Este comportamento era mais evidente quando os 

professores lecionavam a turmas que não pertenciam ao ensino regular, 

nomeadamente as do Programa UNECA - Transição para a vida ativa e do 

Programa Formativo de Inserção de Jovens (PROFIJ), uma vez que por mais 

adaptações e alternativas que encontrassem para o currículo da disciplina 

nestas situações, a desmotivação e desinteresse dos alunos era cada vez maior. 

Mas, assim como na Equipa de Animação cada elemento tem as suas 

responsabilidades e funções perante o grupo de jovens que tem à sua frente 

marcando-o de forma singular, na escola e mais concretamente no DEFD, cada 

professor enquanto profissional e enquanto pessoa também me marcou de 

forma distinta. Como referi anteriormente, havia momentos em que a energia do 

núcleo de professores de Educação Física precisava de ser recarregada e nada 

melhor que a “matéria e paixão que nos une” para o fazer – o Desporto. Um dos 

professores aliciava-nos constantemente a participar em provas organizadas 

pela Federação de Atletismo de S. Miguel, para que desta forma, fosse possível 

criar uma relação cada vez mais estreita e pessoal entre todos. Assim, esta 

adesão não só traria benefícios ao nível da vertente humana entre os elementos 

do departamento, como também fazia jus ao estilo de vida saudável que nós 

professores de Educação Física dizíamos ser fundamental para a saúde e 

transmitíamos quer na escola aos nossos alunos e pares, quer na vida aos 

nossos familiares e amigos.  

Também por influência desse professor realizei um curso de Juiz de 

Atletismo que me levou a contactar com outros docentes que não lecionavam na 



44 

ESL e com quem também “bebi conhecimento”. Estes laços criados também fora 

da escola com outros docentes e técnicos da área, foi determinante para mim 

enquanto motor de energia positiva durante o não letivo. 

Todas as características e qualidades enunciadas relativamente a este grupo de 

professores foram fundamentais na realização das atividades organizadas e 

desenvolvidas pelo departamento que constavam do Plano Anual de Atividades 

(PAA) e que serão foco da minha atenção num ponto mais adiante deste 

documento, dada a minha participação ativa e empenhada em todas elas.  

Agora que cheguei ao fim deste curto mas tão preenchido percurso na 

carreira docente, confesso que foi um privilégio ter ao meu lado professores tão 

convictos, assertivos, dinâmicos e proactivos profissionalmente mas sobretudo, 

professores-indivíduos com uma sensibilidade e lado humanos tão forte. Senti 

de facto que pertencia a um grupo profissional – Agora sim, somos todos 

colegas! 

Não menos importante foi a relação que estabeleci desde o primeiro dia em 

que entrei na escola, com o pessoal não docente. Num dos pensamentos do 

meu diário de bordo, relativos a esse primeiro impacto com realidade escolar, 

refiro que uma das memórias que vou guardar é sem dúvida a primeira vez que 

se dirigiram a mim tratando-me por “Senhora Professora Andreia”. Todos os 

intervenientes no processo de ensino e aprendizagem têm ser respeitados 

independentemente do cargo/função que ocupam, afinal o bom ambiente escolar 

depende das relações interpessoais criadas com todos os grupos existentes na 

escola. Neste sentido, e ao longo da minha atuação enquanto professora 

estagiária na ESL, é importante dizer que sempre respeitei a função dos referidos 

intervenientes e que foi indispensável a colaboração, alegria e disponibilidade 

com que sempre me presentearam durante este percurso. Confesso que alguns 

momentos de desânimo só foram detetados pelos referidos auxiliares da ação 

educativa, mais concretamente pelas funcionárias do CDL, que rapidamente se 

mostravam preocupadas em me confortarem e animarem. Criamos laços de 

proximidade, onde a nossa diferença de papéis na escola nunca foi posta em 

causa (um fator que tanto preocupava os professores mais experientes) e uma 

delas que logo no primeiro dia se disponibilizou a ser a nossa “Mãe dos Açores” 
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fez-me acreditar que esses momentos eram passageiros e que acabariam por 

se tornar úteis quando retirássemos deles o maior partido provando a nós 

mesmos que somos mais fortes e que o nosso crescimento dependia também 

de “dias assim”. 

De todas as figuras enunciadas anteriormente, aquelas que, no meu 

entender, maior contributo trouxeram para esta minha caminhada em busca da 

competência profissional foram as do Professor Cooperante e Professor 

Orientador. No entanto, e ao analisarmos o processo de Orientação Pedagógica 

podemos constatar que o Professor Cooperante, por ser o elemento que está 

mais próximo do estudante estagiário e, por isso, lidar de forma mais direta e 

sistemática no contexto escolar onde este atua, possui uma maior relevância no 

meu processo formativo, comparativamente com o orientador (Caires, 2001). 

Para Albuquerque et al (2005, p. 36) o professor cooperante “deverá ser 

capaz de responder a uma multiplicidade de tarefas, assumir um perfil multifacetado, 

além de ter que ser portador de uma grande capacidade de observação e dialética que, 

em ambas, deve ser muito objetiva, sendo capaz de distinguir o acessório do essencial”. 

Aos poucos a relação entre professor cooperante e estagiário, transforma-se, 

segundo Caires (2001), numa espécie de relação “colega/companheiro” e que 

pode evoluir para uma relação de amizade, onde a dimensão pessoal passa a 

ter uma influência tão ou mais importante que a dimensão profissional, na 

atuação do futuro docente. No fundo, espera-se que o Professor Cooperante 

seja para além de um modelo de mestria, tutor e avaliador, um amigo e 

conselheiro, também em termos emocionais. 

Reportando-me à minha experiência de estágio, considero que o Professor 

Cooperante acompanhou de forma exímia todo o meu processo, assumindo 

desde o primeiro contacto uma excelente referência profissional, que se 

repercutiu no desenvolvimento das minhas competências. Ainda nesse 

momento, deixou claro que o seu principal objetivo enquanto cooperante 

passava por tornar-se cada vez menos necessário. Queria com isto dizer que ao 

longo do tempo nos iriamos tornar cada vez mais autónomos no que respeita ao 

exercício da profissão e por isso, ficar cada vez mais próximos de encontrar a 

nossa identidade profissional, que se vai formando tendo por base as suas 

orientações, as reflexões feitas em conjunto sobre a prática, as atitudes e 
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comportamentos nos diferentes contextos escolares, entre outras coisas, Matos 

& Costa, (1993); Alarcão, (1996) cit. por Caires (2001). Esta postura levava-o 

assim a atribuir-nos uma maior responsabilização no que concerne à gestão e 

organização do processo de ensino e aprendizagem e, por isso, à construção do 

nosso próprio modelo de atuação, onde construíssemos o “Eu Profissional” fiel 

à nossa própria imagem. Esta intenção, não deve ser feita de forma leviana, 

tendo por isso como principal suporte o ato reflexivo. 

Foi o Professor Cooperante quem mais me alertou para a importância do 

“refletir bem” e da significância que essa capacidade traria para a melhoria da 

minha prática profissional, quer no desenrolar deste ano de estágio, quer para o 

meu futuro enquanto docente. Recordo, que as observações que me fazia 

relativamente a este assunto foram sempre bastante positivas, mas apesar da 

apreciação favorável, fazia questão de me lembrar que “é sempre possível 

melhorar”. 

Refletir, apresenta-se como algo mais do que descrever, implica uma 

análise crítica e construtiva das diferentes situações que nos são apresentadas. 

Assim, esta ação não pode ser isolada, mas vista de forma integrada, como um 

ciclo, que permite em última instância levar a uma melhoria da prática docente e 

consequente aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem. Para que 

esta valência não fosse descurada proporcionou ao longo do ano letivo 

momentos de discussão, individual e em grupo, assumindo estratégias como o 

questionamento e a reflexão. Nestes encontros, eram debatidos os assuntos que 

diziam respeito à organização e gestão do ensino e da aprendizagem (conceção, 

planeamento, realização e avaliação) e havia a possibilidade de trocarmos 

experiências e impressões das vivências em contexto escolar.  

Dada a experiência e competência profissional do Professor Cooperante, 

percebi nas reuniões que, de certa forma, quando expúnhamos as nossas 

dificuldades e fragilidades relativamente ao processo ensino-aprendizagem, 

este, tinha a tendência de nos alertar para a ocorrência de imprevistos que 

poderiam advir da nossa prática. No entanto, na minha opinião, em algumas 

situações fazia-o de forma demasiado exigente acabando por nos colocar uma 

certa pressão e até ansiedade algo exageradas, tendo em conta a fase formativa 
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em que nos encontrávamos. Se por um lado despertava em mim estes 

sentimentos de difícil gestão, por outro, funcionou a longo prazo como uma mais-

valia para a minha ação, melhorando a minha capacidade de improvisação e 

antecipação. Assim, esta visão preocupada com acontecimentos futuros 

encontra-se interiorizada no seguinte pensamento: 

 

“If you are thinking one year ahead, Sow seeds. 

If you are thinking ten years ahead, Plant a tree. 

If you are thinking 100 years ahead, Educate the people.”  

(Poeta chinês anónimo, 400 A. C) (Kumer & Murk, 1992; cit. por Capel et al., 1997) 

 

Mas assim como nos chamava a atenção para as situações menos 

positivas que aconteciam, dando-nos uma palavra de incentivo, também não 

deixava passar em claro o nosso sucesso e, muitas das vezes dizia que para 

além de nos orgulharmos das coisas boas que fazíamos devíamos falar sobre 

elas. Só a exposição e a importância que dávamos a esses acontecimentos é 

que fazia com que a comunidade escolar e a envolvente tivesse conhecimento 

do bom que se fazia na escola no âmbito da disciplina de Educação Física e no 

Desporto. A sua chamada de atenção também se prendia coma necessidade de 

manter o Dossier Digital constantemente atualizado para que a Professora 

Orientadora conseguisse acompanhar a par e passo o trabalho desenvolvido. 

Pessoalmente nunca atribuí grande importância a esta visibilidade uma vez 

que nunca foi minha intenção receber qualquer tipo de reconhecimento pelo 

trabalho desenvolvido que não viesse da minha consciência ou em última 

estância por parte dos alunos envolvidos, e esse, mesmo que não fosse 

expresso sentia-o. A determinada altura li num blogue que sigo na internet que 

se intitula de Inesperado, um pensamento que dizia, entre outras coisas, o 

seguinte: “ A tua vida é demasiado importante para depender de te sentires especial. 

O caminho vai ser longo e difícil. Vais ser criticado e vais falhar… mas se apesar de 

cada falhanço, cada crítica e cada sofrimento continuares a dar o teu melhor… então é 

porque te tornaste em alguém especial.” (Tu não és especial, 2013). Depois desta 

leitura senti necessidade de mais um desabafo no meu Diário de Bordo que 

acaba por explicar melhor a minha posição em relação ao assunto acima 
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mencionado, onde se pode ler “É para isto que eu sinto que lutam. É para se sentirem 

especiais que grande parte dos que «aqui andam» luta todos os dias. Mas porquê?! Claro 

que não vou mentir e dizer que não é bom sentir que gostam de nós e que nos «admiram» 

por termos feito «isto ou aquilo», mas o gozo está em fazer as coisas para e porque nos 

sentimos bem, e não para que um dia (e que seja o mais rápido possível) alguém nos 

vanglorie.” (Diário de Bordo, 19 de dezembro de 2013) Não quero de forma alguma 

dizer que o Professor Cooperante me pressionava nesse sentido, até porque a 

sua insistência para que desse a conhecer o meu trabalho fosse sempre para 

facilitar a comunicação com a Orientadora, no entanto é o que acaba por 

acontecer quando os profissionais de qualquer área não estão intrinsecamente 

motivados.  

Assumiu várias vezes que a sua postura profissional derivava de um 

conjunto de experiências e vivências que obteve ao longo da sua vida, marcada 

sobretudo por bons profissionais e, por isso, tinha como objetivo de realização 

pessoal dar continuidade a essa corrente de formação que prima pela eficiência 

e competência. Revelou ser uma pessoa de trato fácil, extremamente humilde e 

dedicado aos outros, com um fundo e uma vertente humana muito vincados, o 

que a minha me agradava de forma particular. Depois da minha experiência de 

ensino supervisionada e da relação que estabeleci com o meu professor 

cooperante posso afirmar que, durante este ano letivo ele foi um pilar 

fundamental para o meu crescimento profissional, indo assim ao encontro das 

expectativas que mencionei no meu Projeto de Formação Individual quando 

disse que desejava “exigência sobre o meu trabalho e estímulo, para que este 

seja cada vez melhor, acompanhamento e disponibilidade ao longo do estágio, 

abertura à inovação e orientação na construção da minha identidade 

profissional”. Sempre deu o seu máximo para nos auxiliar em qualquer 

circunstância para que tivéssemos sucesso. 

As expectativas que tinha em relação à Professora Orientadora, a segunda 

figura deste processo de Orientação Pedagógica eram semelhantes. 

Apesar de ter um papel semelhante ao do Professor Cooperante, no que 

respeita à supervisão e acompanhamento do meu estágio, relativamente a este 

assunto assume uma influência mais distante devido ao facto de não estar 

assiduamente no local onde desempenho as minhas funções de professora 
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estagiária. Na opinião de Matos (2013a), a Orientadora faz por cumprir o 

regulamento do Estágio Profissional, auxilia a conceção e realização do Projeto 

de Formação Individual, assim como o relatório de estágio e observa aulas 

lecionadas pelo estudante estagiário. Ao longo deste processo de formação, 

reúne com o Professor Cooperante, avaliando e aprovando o desempenho do 

estudante na Prática de Ensino Supervisionada e propõem a sua classificação. 

No entanto, e devido à distância geográfica que nos separava tornou-se 

fundamental a articulação entre estes dois intervenientes (Caires, 2001), e 

segundo a minha experiência posso garantir que nunca senti falta de 

acompanhamento, apoio e motivação da sua parte. O facto de ter realizado o 

estágio profissional fora do continente, logo longe da instituição de ensino 

superior a que pertencia, fez-me refletir sobre este possível problema. Ainda 

assim, “o longe fez-se perto” com a ajuda das novas tecnologias. As mensagens 

por correio eletrónico e as conversas via Skype, foram sem dúvida uma 

ferramenta importante no esclarecimento de dúvidas mas também uma ajuda 

fundamental para que me sentisse parte integrante do grupo composto pelos 

meus colegas que realizavam o estágio do outro lado do atlântico. Foi também 

por esta via que me consegui inteirar de todos os assuntos e responsabilidades 

que tinha enquanto estudante do segundo ano do mestrado, nomeadamente das 

tarefas que tinha que cumprir que se relacionavam com a Unidade Curricular de 

Tópicos13. 

De forma a cumprir com todas as suas funções, e tendo em conta que uma 

delas se prendia com a observação de aulas lecionadas pelos seus orientandos, 

a Professora Orientadora deslocou-se duas vezes ao nosso local de estágio. 

Estes dois momentos foram sem dúvida muito importantes para mim, enquanto 

estudante estagiária e acima de tudo sob o ponto de vista pessoal. É certo que 

com a sua vinda à escola eu esperava receber alguns feedbacks relativos à 

minha prática, e por isso era indispensável que as aulas observadas pela 

Professora Orientadora fossem exemplares. No entanto, a professora alertou-

                                            

13  Unidade Curricular de Tópicos: Unidade Curricular que pertence ao segundo ano do 
Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário realizada não 
presencial pelos estudantes que realizam o Estágio Profissional nos Arquipélagos dos Açores e 
Madeira. 
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me para a relativização desse momento caso não fosse ao encontro do 

planeado, uma vez que apesar de ser importante passar uma boa imagem, não 

era de todo uma aula isolada que determinaria a minha competência enquanto 

professora estagiária. Assim, os feedbacks auferidos seriam sempre em função 

do que observava mas fundamentalmente com base nas indicações transmitidas 

pelo Professor Cooperante e pelo trabalho que eu tinha desenvolvido e que 

acompanhava no Portefólio Digital. 

Por outro lado, e sob o ponto de vista pessoal a presença da professora 

fez-me sentir em casa. As saudades da família, dos amigos e dos locais que 

tinham ficado “para trás” quando embarquei nesta aventura, eram amenizadas 

com a sua vinda à ilha. Não era apenas mais uma cara diferente daquelas com 

quem estava habituada a conviver, era sobretudo a cara familiar que 

compreendia perfeitamente o estado de sítio em que me encontrava e que me 

tranquilizava e dava força para continuar, como deixei escrito num dos desabafos 

do meu Diário de Bordo “A professora orientadora finalmente chegou… é ótimo ver uma 

cara conhecida e ouvir as novas do continente. Sim, a professora veio em trabalho (para 

nos dar e para, de uma forma presencial, se por a par do que temos vindo a desenvolver), 

mas como já teve oportunidade de nos dizer é nesta altura que nós, estudantes estagiários, 

precisamos de um maior apoio emocional, por estarmos longe e também porque a jornada 

de trabalho ter sido tão intensa até aqui, é necessário renovar forças e acreditar que «o pior 

já passou» e agora sim vamos começar a ver frutos do investimento que fizemos em ter 

vindo para os Açores.”.  

As inseguranças iniciais foram ultrapassadas com o apoio dos Professores 

Cooperante e Orientadora e colegas, assim como à medida que me ia 

envolvendo nas diversas tarefas da escola e tomando consciência da 

responsabilidade e importância do meu papel perante a minha turma e a restante 

comunidade escolar. Como nos diz Queirós (2014, p. 74) “Passado o «choque com 

a realidade», que pode durar algum tempo ou por vezes mesmo provocar a desistência 

da profissão, o professor iniciante deverá envolver as suas capacidades e aproveitar ao 

máximo para aprender, enquanto é cooperado e orientado por profissionais mais 

experientes.” Com base na mesma autora, vemos que nesta fase inicial “… a 

cooperação e o trabalho de grupo são fundamentais (…) a relação com o professor 

cooperante é fulcral e a união do grupo de estágio se revela indispensável.” para que 
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o professor estagiário assuma com confiança todas as responsabilidades que 

lhe são atribuídas desde o inicio. 

Os meus colegas de estágio também foram, no início, um suporte 

importante para mim no que respeita ao domínio das minhas emoções, 

principalmente das menos positivas. Acontece que ao longo do ano letivo a 

nossa ligação foi-se perdendo, e apesar dos aspetos relacionados com o estágio 

nunca terem sido postos em causa por essa razão, sinto que teríamos muito 

mais a ganhar se isso não tivesse acontecido. Desta forma, as expectativas que 

tinha criadas relativamente aos meus colegas não foram superadas na sua 

plenitude. De certa forma este progressivo afastamento deveu-se sobretudo às 

nossas diferenças, o que em primeira instância pensei que se tornariam uma 

mais-valia e que serviriam para o enriquecimento pessoal e profissional de cada 

um, mas acabaram por ser a “pedra na engrenagem” que motivou alguns mal 

entendidos que infelizmente não se resolveram. A Professora Orientadora, 

alertada em certa medida pelo Professor Cooperante, assim que teve 

conhecimento desta situação, tentou de certa forma ajudar-nos a encontrar a 

rota certa. Tal não aconteceu, porque nem todos os estagiários concordavam 

com o facto de existir consenso em relação à existência de alguma 

situação/razão que levasse a uma intervenção da sua parte. Assim, e desde que 

as obrigações do estágio não fossem descuradas, cabia-nos a nós lidar da 

melhor forma possível com isso.  

Eu fazia parte de um dos “três” núcleos destacados para estágio nos 

Açores, com outros dois colegas formava o núcleo 1, o núcleo 2 também da ESL 

era igualmente composto por três estudantes e existia ainda o “Núcleo de um só 

Homem” que ao contrário dos anteriores desenvolvia a sua prática pedagógica 

na Escola Secundária da Ribeira Grande. O Nuno Abreu era o único colega da 

FADEUP se encontrava sozinho “do outro lado da ilha” e por ser particularmente 

nosso amigo (de mim e da Ana Paiva) fizemos questão de lhe demonstrar que 

estaríamos disponíveis para o ajudar em tudo o que ele necessitasse no seu 

estágio. Existia um outro núcleo de estágio na mesma escola, no entanto os 

estudantes eram provenientes de uma outra Universidade e os contornos e 

regulamento do estágio eram bem diferentes dos exigidos pela nossa instituição. 



52 

A dada altura, apesar da distância e do meio de atuação ser diferente, o 

Nuno quase que integrou o nosso núcleo e até me arrisco em afirmar que do 

meio do ano letivo em diante formamos um quarto núcleo. Esta partilha de 

experiências e vivências com ele foi deveras importante para ambas as partes. 

Para ele porque tinha em nós a possibilidade de discutir e debater as incertezas 

e dificuldades que sentia no processo ensino aprendizagem, para nós na medida 

em que tínhamos sempre o privilégio de ser confrontados por alguém externo à 

escola onde lecionávamos e por isso ter uma fonte crítica imparcial que nos fazia 

refletir sobre vários assuntos. Como aprendizagem desta situação menos 

positiva levo a certeza de que em determinadas situações é melhor controlarmos 

o nosso lado emotivo, para que se salvaguarde pelo menos a tranquilidade do 

ambiente de trabalho. 

Em jeito de conclusão, garanto que apesar de não ter visto cumpridas todas 

as expetativas ambicionadas, não termino este percurso de cabeça baixa, pelo 

contrário, saio orgulhosa e a assobiar como um explorador da sua primeira 

aventura. Há sempre muito a aprender em cada caminho realizado, e os aspetos 

menos positivos deste representaram novos pontos de progressão quando se 

iniciar uma nova investida. Apesar de, na minha perspetiva, não ter vivido o meu 

estágio profissional num ambiente “dourado”, onde a amizade e companheirismo 

reinassem, asseguro que, a partilha de ideias e o trabalho em equipa, sempre 

que aconteciam, permitiram uma experiência muito gratificante. 
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3.4. A minha patrulha (Turma 10ºC) 

 

 “O jogo em Patrulha permite construir algo em comunidade, um 

verdadeiro espírito de Grupo: o Espírito de Patrulha.” 

(CNE- Secretaria Nacional Pedagógica – Manual do dirigente, 2011, p. 174) 

 

É sobretudo no seio de cada patrulha que os exploradores encontram 

motivação, coragem, determinação, confiança, amizade, apoio e incentivo, de 

que necessitam para embarcarem nas mais diversas aventuras. Tudo o que é 

feito em equipa tem outro sabor, principalmente quando cada elemento se sente 

uma peça fundamental desse todo a que pertence. Concordo assim com a teoria 

de Gestalt que nos diz que “O todo é mais do que a soma das partes”, uma vez 

que cada elemento tem as suas próprias características que serão levadas para 

o grupo onde depois de aproveitadas permitem imprimir uma pessoalidade ao 

todo e fazendo dele parte integrante e indispensável do mesmo. O alcançar de 

um objetivo torna-se mais fácil e recompensador quando sabemos que existem 

outros que lutam em conjunto connosco, ou que de alguma forma beneficiam 

dele, quer direta, quer indiretamente e o mesmo acaba por acontecer connosco 

quando apoiamos, ajudamos e permitimos que os amigos/companheiros 

alcancem as suas metas. Deparamo-nos assim com uma simbiose perfeita a que 

no escutismo Baden-Powell deu o nome de Sistema de Patrulhas, a forma 

relacional que permite a cada Escuteiro encontrar o seu lugar entre os outros. 

Cada jovem pertence assim a um grupo, onde estabelece relações e é 

chamado a assumir diversas tarefas com vista ao alcance de um bem-comum. 

Como vem enunciado no Manual do Dirigente (2011, p. 201) “Um dos elementos 

assume a direção e cada um dos restantes é chamado a desempenhar tarefas 

específicas, que permitem a cada um contribuir para o bem geral. Esta divisão de 

tarefas incentiva, assim, a co-responsabilidade e permite a aprendizagem da 

democracia e da solidariedade. Ao mesmo tempo, possibilita também a 

compreensão do papel do líder e da importância de uma boa e equilibrada liderança 

para o desenvolvimento do grupo.” Como vem explícito no mesmo manual, cada 

elemento desenvolve-se através do contacto natural com os outros e por isso, 
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este sistema permite que haja um esforço genuíno de cooperação. Assim, e de 

acordo com o mesmo manual cada indivíduo “cresce com os outros e entre eles e, 

pela vivência conjunta e pela prática da Lei do Escuta, aprende que o seu valor individual 

deve estar sempre ao serviço do Bando/Patrulha/Equipa/Tribo e, consequentemente, 

da Unidade, sendo que cada um trabalha segundo as suas forças e recebe segundo as 

suas necessidades.”.  

É possível comparar um Bando/Patrulha/Equipa/Tribo ao funcionamento 

do corpo humano, onde cada órgão e cada membro tem a sua tarefa e trabalham 

para o mesmo objetivo, no entanto, se um deles adoece, todo o corpo sofre com 

isso e deixa de funcionar perfeitamente. Se os elementos que pertencem a estes 

pequenos grupos não funcionam como tal, vão desmotivar-se e toda a mística 

vai deixar de funcionar. 

De forma resumida temos então, com base no Sistema de Patrulhas, a 

Patrulha (no caso da IIª Secção) a funcionar como uma micro-sociedade, 

composta por um grupo de sujeitos unidos pelos mesmos ideias e objetivos, que 

se regem por determinadas regras que se permitem a viver experiências 

inesquecíveis em conjunto. Como assumem diferentes papéis dentro desse 

núcleo, essenciais para o sucesso das suas atividades, acabam por renunciar 

ao egocentrismo e aprofundar o seu sentido de responsabilidade e 

solidariedade. Para além de tudo isto, destaco ainda algumas valências que 

advêm desta criação de hábitos e divisão de tarefas que o Escutismo me incutiu 

– a promoção de valores como, a liderança responsável, a democracia e o 

trabalho em equipa, que unem todos os elementos num ideal comum, repleto de 

camaradagem, cumplicidade e amizade. 

Por norma os adolescentes e jovens criam laços de amizade e empatia 

de forma relativamente simples, proporcionando de certa forma uma boa 

integração de novos elementos num grupo já formado. Para que de facto tal 

aconteça, é necessário que se criem condições de aproximação e se dê espaço 

ao(s) membro(s) a inserir no grupo, para que esse contacto acabe por acontecer 

de forma espontânea e informal. Assim, se algum indivíduo manifesta interesse 

em pertencer ao movimento escutista ou, quando se realizam as passagens para 

as secções seguintes (no caso de já serem escuteiros), compete aos elementos 

mais velhos, vistos como exemplos a seguir, orientar os recém-chegados e dar-
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lhes a conhecer os costumes que têm vindo a ser construídos no seio do 

Bando/Patrulha/Equipa/Tribo. Desta forma, além de se manter a memória 

coletiva do grupo, começa a formar-se, novamente, o espírito de corpo entre 

todos. 

Assumindo agora que a Patrulha de que vou falar daqui em diante foi a 

turma a quem lecionei, o elemento que de certa forma mostrou interesse em 

fazer parte da sua memória coletiva e, por isso, aprender com eles, fui eu. Sim, 

de facto aprendi muito com eles! É certo que os alunos não têm voto na matéria 

aquando do processo de seleção dos professores das disciplinas a que 

pertencem e, não faz parte dos seus direitos optar por serem ensinados por uns 

em detrimento de outros. No entanto, julgo que em grande parte dos casos e 

sem que se apercebam (os alunos), é certo que somos nós professores – 

estagiários ou não, que nos adaptamos a eles e ao clima de aprendizagem que 

criam.  

Quero com isto dizer, que à primeira vista e, quando sentem que têm à 

sua frente professores em início de carreira e por isso, inexperientes, conseguem 

caso não lhes agrade alguma característica ou particularidade de algum, no caso 

de ser uma turma dita “problemática” e mesmo assim serem jovens com 

capacidades de integração, dificultar essa aproximação. Para que tal não 

aconteça, acredito que o segredo está em não forçar uma aproximação, mas sim 

permitir que esta aconteça natural e o mais espontaneamente possível. No meu 

entender, duas das formas mais comuns de aproximação forçada entre 

professores e alunos, passam pela estipulação e comunicação minuciosas de 

todas as regras de conduta/deveres têm que cumprir durante o ano letivo (muitas 

vezes sem que se refiram direitos) e a atribuição de liberdade total aos alunos 

associada ao “professor amigalhaço”. Durante a minha intervenção e 

principalmente no primeiro momento com a turma, tentei não me orientar por 

estes dois extremos.  

Estaria a mentir se dissesse que não foram constrangedores os 

momentos anteriores à “Aula de Apresentação” e, que não pensei em várias 

formas de interagir com os meus alunos mas, agora que terminou o estágio 

posso afirmar que não utilizei nenhuma estratégia em particular, apenas adequei 
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a minha postura a cada contexto e momento da turma, e no meu entender esse 

controlo da turma não poderia ter melhores resultados. Torna-se mais fácil 

aperfeiçoar o nosso tato pedagógico depois de conhecer a turma e as suas 

individualidades e, foi no primeiro contacto que tive com eles que fiz o 

levantamento geral das suas características. Este foi depois aprofundado com 

base nas declarações de cada aluno recolhidas através de uma ficha de 

preenchimento individual que entreguei, bem como pela recolha de outras 

informações que constavam do processo individual de cada aluno a que acabei 

por ter acesso através do trabalho colaborativo que realizei com a diretora de 

turma ao longo do ano escolar e ainda, os atributos quanto ao seu 

desenvolvimento motor. 

Adiante irei apresentar então a análise realizada à turma tendo como base 

as informações que a Diretora de Turma considerou serem as necessárias para 

a sua caracterização no início do ano. Importa ainda referir que a professora já 

conhecia a turma de anos anteriores e por essa razão não considerou ser 

necessário o tratamento das informações que se relacionavam com o quotidiano 

de cada um, como o número de refeições que fazem por dia, se tomam o 

pequeno-almoço, horas de sono, ocupação de tempos livros, local, métodos e 

horas de estudo, entre outras coisas.  

Antes de mais, é importante referir que a atribuição das turmas no meu 

núcleo foi realizada por sorteio. O Professor Cooperante tinha para este ano 

letivo quatro turmas à sua responsabilidade, das quais três pertenciam ao ensino 

regular e uma ao profissional. Por decisão do professor, as turmas a serem 

sorteadas foram as do ensino regular, uma vez que a carga horária da turma 

profissional era substancialmente menor que as restantes.  

Neste meu ano de estágio lecionei a disciplina de Educação Física a uma 

turma do 10º ano do Curso de Ciências e Tecnologias constituída por 22 alunos, 

dos quais 19 eram do sexo feminino e 3 do sexo masculino. A média de idades 

da turma situava-se nos 15 anos. O aluno mais velho e o mais novo tinham 

respetivamente 14 e 16 anos. Seguem os gráficos relativos à distribuição dos 

alunos por sexo e por idades (Conforme Figuras 1 e 2). 
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Figura 1 – Distribuição dos alunos por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Distribuição dos alunos por idades 
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questionário se pediu que os alunos mencionassem quais as suas disciplinas 

preferidas, bem como aquelas onde sentiam maiores dificuldades. Sabe-se no 

entanto que nem sempre as preferidas são aquelas que apresentam valores de 

sucesso mais significativos quando comparadas com as que os alunos não 

indicam como prediletas, por isso não existe uma relação direta entre elas. 

As disciplinas de Educação Física, Matemática, Português, Biologia e 

Geologia, Físico-Química e Inglês, são por ordem decrescente as preferidas pela 

turma. Por outro lado, e também por ordem decrescente, as disciplinas de Inglês, 

Matemática, Físico-Química, Educação Física e Biologia e Geologia 

representam aquelas onde os alunos sentem maiores dificuldades. Desta forma, 

e após análise atenta dos resultados é curioso perceber que as disciplinas 

apontadas como preferidas são aquelas onde os alunos revelam ter maior 

dificuldade, a exceção de Português que não consta desta última ordenação, 

indo assim ao encontro do que referi anteriormente, como se pode observar nas 

Figuras 3 e 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Disciplinas preferidas 
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Figura 4 – Disciplinas com mais dificuldades 

 

No que respeita à disciplina que lecionei resolvi fazer o levantamento 
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Figura 5 – Apoio Social Educativo 

 

Uma vez que a saúde é um aspeto que influencia diariamente as aulas de 
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praticaram, apenas 5 alunos (23%) praticam atualmente, tendo os restantes 8 

(36%) abandonado por falta de tempo. (Conforme Figura 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Histórico Desportivo 

 

Quanto às modalidades preferidas, de acordo com o Programa Nacional 
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Figura 7 – Modalidades Preferidas 
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Das modalidades coletivas mais votadas como preferidas temos o 

Voleibol, o Futebol e o Basquetebol, no entanto o Futebol e o Basquetebol são 

também aquelas que os alunos dizem ter maiores dificuldades na aprendizagem. 

Relativamente às habilidades motoras dos alunos, e durante este ano de estágio, 

compreendi que apesar da turma se mostrar sempre motivada para a prática não 

privilegiavam o exercício físico como ocupação dos tempos livres. 

 

“Verifiquei que em termos desportivos, é de forma geral, uma turma 

interessada pelas aulas de Educação Física. Que alguns dos elementos 

pratica exercício físico de forma regular mas não federada e que alguns 

deles já foram federados no entanto devido ao tempo que essa prática 

lhes ocupava acabaram por abandonar. Outros não praticavam nenhum 

desporto de forma regular mas não mostraram desmotivação nem 

desinteresse pela disciplina de Educação Física.” (Caracterização Inicial 

da Turma, realizada no dia 10 de outubro de 2013) 

 

O levantamento destas informações sobre os alunos revelou ser 

importante no decorrer do ano letivo uma vez que para além de ter permitido um 

conhecimento mais aprofundado da turma, influenciou a minha ação ao longo do 

ano letivo, motivando os alunos principalmente, para as modalidades onde 

sentiam maiores dificuldades e aquelas que tinham um número reduzido de 

adeptos.  

No que respeita à ocupação de tempos livres, e como já esperava tendo 

em conta o avanço tecnológico em que vivemos atualmente, as preferências dos 

alunos vão para a utilização de computadores para navegar na internet, 

nomeadamente na utilização das redes sociais, ao que se segue, assistir 

televisão a par do convívio com os amigos/familiares e prática de 

atividade/exercício físico. No entanto, o facto de não serem alunos 

desportivamente ativos no seu quotidiano não foi um fator preponderante no 

desempenho dos alunos nas aulas de Educação Física.  

Ao nível das habilidades motoras, e de acordo com o ano escolar em que 

se encontravam, os alunos estiveram, em algumas modalidades, aquém daquilo 

que se pretendia, daí ter sido importante a minha atuação. Ao longo deste ano 

letivo tive que fazer várias adaptações ao programa nacional e ao DOG, mais 

precisamente, aos níveis de aprendizagem sugeridos. Para isso, foi fundamental 
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a avaliação diagnóstica dos alunos em todas a modalidades, e o constante 

acompanhamento do seu desenvolvimento de forma atenta e reflexiva. A 

aprendizagem das habilidades por níveis e estes, adaptados às características 

e capacidades dos alunos, foi uma estratégia implementada por mim em todas 

as aulas. Considerei importante também a existência de momentos onde todos 

os alunos exercitassem nas mesmas condições e para isso privilegiei os 

momentos finais da aula em exercitações do jogo formal. 

Quanto às aspirações profissionais futuras, e tendo em conta se trata de 

uma turma de Ciências e Tecnologias, uma grande maioria dos alunos pensa 

seguir vida a académica mais especificamente na área da Saúde. 

É importante referir também que duas alunas eram de nacionalidade 

Chinesa e isso fez com que eu tivesse um cuidado particularmente especial na 

transmissão de informação/instrução, principalmente com uma delas uma vez 

que se encontrava no nosso país há relativamente pouco tempo. Deste assunto 

despoletou num projeto de intervenção da minha parte que se materializou no 

estudo de Investigação-Ação apresentado no ponto 5.3. 

Apesar de ter feito um tratamento cuidadoso de todos os dados 

recolhidos, a turma para mim representou bem mais do que um levantamento 

estatístico e uma ação em conformidade para que este ou aquele parâmetro se 

tornassem mais positivos. Esta foi uma necessidade que acabou por permitir um 

aproximar dos alunos mais consciente. Foi de certa forma a melhor maneira de 

obter conhecimento relativamente à cultura da turma, aos seus hábitos, à sua 

“memória coletiva”. Como expectativas em relação aos meus alunos, e 

recordando o que escrevi no meu Projeto de Formação Individual, não esperava 

nada em particular, apenas que se comportassem como crianças/adolescentes 

que eram, e por isso, naturalmente curiosos e irrequietos, que acima de tudo me 

colocassem desafios e estimulassem a minha inquietação na procura de 

respostas. Como referi no mesmo documento “Acredito que as melhores 

surpresas e conquistas no processo de ensino e aprendizagem resultem desta 

interação professor-aluno.” e por isso, tinha apenas como objetivo que os meus 

alunos compreendessem que a disciplina, responsabilidade, entusiasmo, 

cooperação, divertimento e aprendizagem poderiam estar presentes em todas 



64 

as aulas. Que um bom clima no ensino era importante e benéfico para ambas as 

partes, e que até as modalidades que não lhes suscitavam menos interesse 

poder-se-iam revelar atraentes, bastava apenas que eles quisessem e colaborar 

comigo. Esta foi a principal mensagem que lhes transmiti na aula de 

apresentação, estava disposta a criar um “bom negócio”, ou seja, as duas partes 

sairiam beneficiadas. Se momentos antes de me dirigir à turma era o nervoso 

miudinho que tomava conta de mim, depois de ter começado a conversa com 

eles só me apetecia que aquele momento se prolongasse. 

 

“A partir do momento que comecei a falar com os alunos, o nervoso 

miudinho e o aperto no estômago passaram, e as palavras que eu julgava 

que iam sair de forma descontrolada foram ditas clara e ordeiramente. 

Fiz uma pequena apresentação, expus e esclarecia algumas regras 

para o bom funcionamento da disciplina ao longo do ano e recolhi 

algumas informações sobre os alunos num questionário. 

Quando me apresentei, fiz também questão de lhes mostrar que 

como eles queria que as aulas fossem interessantes, divertidas e acima 

de tudo produtivas. É do interesse de todos vir para as aulas motivados e 

com vontade de trabalhar e evoluir. 

Penso que o pequeno discurso motivacional que fiz, fez a diferença 

e me aproximou mais deles e da sua realidade.” (Reflexão das aulas 

números 1 e 2 - Apresentação) 

 

Quando terminei o ano de estágio fiz questão de dizer a esta patrulha que 

confiou e me teve como guia nesta aventura pela disciplina de Educação Física 

que qualquer que fosse a expetativa que eu tivesse criado acerca deles, tinha 

sido sem dúvida alguma ultrapassada. Segundo professores mais experientes, 

há turmas de trato mais fácil que outras, há turmas mais empenhadas e outras 

menos, há turmas que não se esquecem pela genialidade e outras pelo aparente 

desinteresse, mas há acima de todas elas a primeira turma, os primeiros alunos. 

Uns anos mais tarde, podemos não nos lembrar exatamente dos seus nomes, 

mas vamos para sempre recordar os momentos caricatos, os mais e os menos 

felizes e até aqueles que ficamos sem saber o que fazer e/ou dizer.  

A minha caminhada pela docência só agora começou e já concordo com 

essa opinião. Trouxe comigo aquela turma, os meus “caramelos” como os 

tratava. Como me dizia várias vezes o Professor Cooperante “O mais importante 

de tudo é tocarmos as pessoas e sentir, mais cedo ou mais tarde, que fizemos a 
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diferença nas suas vidas.”. Tenho a certeza que fui para eles mais do que uma 

professora de Educação Física, fiz a diferença enquanto docente e treinadora 

para alguns, mas também fui uma grande amiga. Ficarei imensamente grata se, 

de hoje a muitos anos, reencontrar algum dos alunos desta turma e ser 

reconhecida como “a professora Andreia do continente/Porto/Guimarães”. Mas 

mais importante do que isso, é o sentimento de dever cumprido que tenho hoje 

e a certeza de que me dei a conhecer, criei raízes e soube aproveitar a 

oportunidade que tive de formar pessoas, mudar mentalidades e com isso os 

pequenos mundos em que vivem.  

Os alunos desta turma foram o ponto mais alto do meu caminho longe de 

casa, foi muitas vezes por eles e com a sua ajuda, despercebida, que consegui 

sorrir e enfrentar a saudade e as angústias por que passei longe dos meus numa 

etapa tão importante e bonita da minha vida e do meu percurso académico. Eles 

foram a razão principal do meu sucesso, o motor do meu empenho, dedicação, 

alegria e satisfação quer pessoal quer profissional. A melhor recordação 

açoriana que guardo no meu coração!
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3.5. A descoberta  

 

“Educar para a igualdade não é anular as diferenças, mas reconhecer a 

flexibilidade e a plasticidade dos papéis. Não é tratar todos da mesma forma, 

(…) mas cada um de forma única, não encerrando ninguém em estereótipos 

rígidos.” 

(CNE- Secretaria Nacional Pedagógica – Manual do dirigente, 2011, p. 452) 

 

No seguimento do assunto tratado no ponto anterior, “A descoberta” 

apresenta-se agora como a última etapa de progresso do explorador que já partiu 

para a aventura. Na sua mochila transporta coragem, força e determinação bem 

como o mapa que o irá orientar. Precisa de compreender, no entanto que a 

escolha do melhor caminho a seguir nem sempre é fácil. Estava então disposta 

a descortinar tudo o que estivesse ao meu alcance (e não só) para tomar as 

decisões mais acertadas, que me levassem a assumir a rota traçada mesmo que 

por alguns instantes me desviasse do caminho. Preparada para abraçar a 

profissão que sempre sonhei para mim com “unhas e dentes”, e ser A professora 

de Educação Física. 

A educação tem que ser vista como um projeto antropológico, e cabe aos 

professores/educadores atuarem nesse sentido, assegurando que exista um 

ensino equitativo e não igualitário. É importante que se tenha em atenção que o 

foco da educação é o Ser Humano e por isso deve ser utilizada uma pedagogia 

que o envolva na sua própria construção, que o ensine a ser racional mas 

também a valorizar os sentidos e, esta pedagogia deve resultar do renovar e 

reformular constante dos modelos educativos existentes.  

“Educar para a igualdade não é anular as diferenças” é sobretudo valorizar 

essa diferença (a todos os níveis) em vez de a excluir, sendo este o objetivo/missão 

de uma educação inclusiva. No CNE está também presente esta vertente inclusiva 

uma vez que “tem vindo a registar-se um aumento de crianças e jovens com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE) no CNE, por um lado porque se 

enquadram na missão escutista e, por outro, porque a evolução do conceito de 

inclusão pretende que a mesma se estenda não só à escola, mas também às 
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estruturas da comunidade. O CNE, enquanto maior movimento de educação não 

formal de jovens a nível nacional, não poderá ficar de fora do paradigma actual de 

Inclusão, sendo sua obrigação fazer todos os possíveis por ser um meio promotor 

do desenvolvimento pessoal e social destas crianças e jovens, reconhecendo que 

uma criança ou um jovem com NEE é, antes de mais, uma pessoa com 

características, interesses, necessidades e gostos próprios” como vem esclarecido 

no Manual do Dirigente do CNE (2011, p, 387). 

A inclusão de crianças e jovens no CNE bem como na escola é, um dever 

que tem que ser cumprido com responsabilidade e bom senso. Nos escuteiros e 

perante um grupo de jovens ditos normais, que vai acolher um membro com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE), é crucial que o chefe de unidade lhes 

lembre que o grupo surgiu da junção das diferenças de cada um deles. Assim, 

se a diferença entre elementos é uma das características de formação de um 

grupo, ela faz parte desse grupo e como tal “incluir” implica bem mais do que 

trazer para o seio do mesmo outro alguém com características diferentes, 

exigindo assim conhecê-lo, aceitá-lo, fazê-lo participante ativo do grupo e ajudá-

lo a ser o principal agente do seu desenvolvimento. 

De acordo com o Manual do Dirigente do CNE (2011) a inclusão no 

escutismo assenta em cinco princípios básicos, sendo eles os seguintes: 

1. É bom sermos diferentes; 

2. Todos temos os mesmos direitos e os mesmos deveres; 

3. Todos temos um papel e uma função no grupo e na sociedade; 

4. O Escutismo é um método de educação não formal e não um método 

terapêutico; 

5. A inclusão não pode ser feita a qualquer preço, devendo acautelar-se 

a correta integração do elemento com NEE no grupo e preparar o 

grupo para essa integração. 

Certa de que a escola se serve também destes princípios, importa referir 

que uma educação inclusiva é, nada mais nada menos que, o desenvolvimento 

de uma educação apropriada e de alta qualidade para alunos com necessidades 

especiais que frequentam o ensino regular.  
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No entanto é importante salientar que o conceito de inclusão tem vindo a 

evoluir e esta necessidade não se dirige apenas a pessoas com uma deficiência 

física ou intelectual mas também a todas as outras que apresentam condições 

especiais, quando por exemplo, se encontram numa sociedade diferente 

daquela onde nasceram e/ou cresceram. Assim, a heterogeneidade social 

depende de uma educação que sirva de instrumento para a promoção da 

igualdade de oportunidades e que favoreça sobretudo a justiça social. A criação 

de pontes entre culturas depende em grande medida da formação de 

professores para a tal educação multicultural, criando cidadãos ativos e 

participativos, intervenientes e críticos. 

Enquanto professora estagiária de Educação Física e antes de se ter dado 

início ao ano letivo que agora terminou, questionei-me sobre a possibilidade de 

vir a encontrar na minha turma alunos com NEE e a forma como iria atuar perante 

tal situação. Esta particularidade não se apresentava para mim como “a situação 

de mais difícil resolução” que poderia aparecer no meu estágio, 

comparativamente com a opinião de alguns colegas, uma vez que dada a minha 

especialização em Metodologia de Desporto e Populações Especiais, durante a 

licenciatura tinha mais bases para atuar em conformidade. Não passei por essa 

experiência sozinha, nem lecionei sem a supervisão e orientação de professores 

e técnicos profissionalmente competentes nos diversos casos, no entanto como 

já tinha tido a oportunidade de conhecer de perto alguns tipos de deficiência 

(motoras e intelectuais) seria um desafio que aceitaria de bom grado. 

Mas, se por um lado me sentia confiante e competente para lidar com um desses 

casos, nunca me tinha surgido a ideia de que poderia ter um aluno de uma 

nacionalidade e cultura diferentes da minha, o que acabou por acontecer. Logo 

na primeira aula tive conhecimento de que na turma havia uma aluna de 

nacionalidade Chinesa, mas que estava totalmente integrada na sociedade e 

consequentemente na ESL, uma vez que já se encontrava no nosso país e a 

frequentar a escola há quatro anos e por sinal era uma aluna com muito bom 

aproveitamento escolar. Ainda assim, e enquanto professora de Educação Física 

dessa aluna teria que, na lecionação das aulas, contemplar essa condição. 
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Como referi aquando da caracterização da turma, iria ter particular 

atenção na instrução e transmissão de informações e/ou feedbacks nas minhas 

aulas. Acontece, que para minha surpresa, na segunda aula surge uma outra 

aluna da mesma nacionalidade, inscrita de forma condicionada nesta turma. Ao 

contrário da primeira, esta estava há sensivelmente dez dias em Portugal e 

aquela aula foi o primeiro contacto que a aluna teve com uma turma no nosso 

sistema de ensino. Relativamente aos problemas de comunicação enunciados, 

neste caso a situação tornava-se bem mais difícil de gerir, visto que a aluna não 

falava nem compreendia a língua portuguesa. Quando tentei comunicar com ela 

em inglês percebi que também não me compreendia. Foi neste preciso momento 

que percebi que iria ter uma tarefa bem mais desafiante do que aquelas que 

poderia ter imaginado para este ano letivo, isto se quisesse que ela aprendesse 

como os restantes colegas. E queria! 

Este foi um dos problemas que encontrei no meu ano de estágio, cuja 

solução dependia essencialmente de mim e da minha atuação enquanto 

professora. Tendo em conta que aluna fazia parte desta turma, que a Educação 

Física era a par de Português e Inglês, uma disciplina a que aluna estava inscrita 

de forma condicionada, e por isso iria ser minha aluna até ao final do ano letivo, 

eu não podia ignorar a sua presença. Esta situação-problema, devido à sua 

importância tornou-se o mote para o meu estudo de Investigação-Ação (IA) e por 

isso dar-lhe-ei maior destaque no ponto 5.3 deste documento. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     4. PIONEIROS
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4.1. Desprendimento/Conhecimento 
 

“Pioneiro, aquele que, depois da descoberta do mundo que o rodeia, é 

assolado por um sentimento de insatisfação, de um ímpeto de fazer diferente, 

de mudar, de inovar, que o leva a soltar-se do que considera supérfluo para pôr 

mãos à obra na construção e concretização do seu sonho, das suas ambições.“ 

(CNE- Secretaria Nacional Pedagógica – Manual do dirigente, 2011, p.106) 

 

Pede-se a um Pioneiro do CNE que se oriente pela máxima “Saber, 

Querer e Agir” enaltecendo dessa forma as características que lhe são próprias 

– convidando o Pioneiro a ser pioneiro. Fiel a si próprio, o jovem Pioneiro 

encontra-se na fase de questionamento da sua vida e de tudo o que o rodeia. 

Não se fica só pelas questões e a sua vontade e energia de inovar, de fazer 

diferente, a necessidade de agir em todos os momentos vão ajudá-lo na procura 

das respostas que precisa para que possa alcançar os seus objetivos. 

Como vem enunciado no Manual do Dirigente (2011), “O pioneiro é o 

insatisfeito, o que primeiro inova e primeiro constrói a comunidade”, mas para “por mãos 

à obra na construção e concretização do seu sonho” procura primeiro inteirar-se de 

tudo o que já existe e o que foi feito por outros e, depois em melhorar as suas 

capacidades, adquirindo assim as ferramentas de que precisa para construir a 

sua autonomia. 

Concretizando, o imaginário da IIIª Secção, ultrapassa o enquadramento 

simbólico assumindo-se como um desafio a ser alcançado pelos jovens. Numa 

primeira fase e para que consiga concentrar-se no que é essencial, para 

aprofundar o conhecimento que tem de si e do mundo, precisa de ter uma atitude 

de desprendimento. De seguida sente a necessidade de encontrar as respostas 

para todas as suas questões – ânsia do conhecimento (Saber), surgindo 

posteriormente a vontade (Querer) de tornar os seus sonhos realidade, 

adquirindo a capacidade de construção (Agir), levando a cabo assim o seu 

Empreendimento14.  

                                            

14 Empreendimento: conjunto de ações inter-relacionadas que os pioneiros -, individualmente e 
em Equipa/Comunidade e com o apoio dos adultos da Equipa de Animação – planeiam e 
implementam de forma gradual com vista a atingir um objetivo último, concreto, num determinado 
espaço de tempo. 
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Qualquer Empreendimento da Comunidade15 obedece a quatro fases, 

denominando-se as mesmas da seguinte forma: 1ª Idealização e Escolha, 2ª 

Preparação, 3ª Realização e 4ª Avaliação. De acordo com a ordem apresentada, 

dizem respeito à conceção - fase em que cada equipa/pioneiro reflete sobre o 

que precisa de realizar para alcançar os objetivos que escolheu e o que gostaria 

de fazer para os ver cumpridos; planeamento – definição dos passos, medidas 

e estratégias a seguir até à realização; realização – momento da vivência 

concreta, a fase em que as coisas acontecem; avaliação – identificação do que 

correu bem, do que correu menos bem e do que correu mal na concretização 

dos objetivos definidos. Esta é a fase em que a comunidade também celebra a 

sua evolução e a conclusão da trilogia “Saber, Querer e Agir”. 

Tendo em conta a analogia que tenho vindo a fazer ao longo do 

documento, mais uma vez é possível encontrá-la neste aspeto. Considerando 

agora que o meu Empreendimento foi, durante este ano letivo, o processo de 

ensino da disciplina de Educação Física, então as quatro fases deste dizem 

respeito à Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem (Área 1), que 

abrange as principais tarefas da profissão docente, sendo elas as seguintes: 

Conceção, Planeamento, Realização e Avaliação. Estas fases não devem ser 

entendidas de forma isolada mas vistas como um todo, uma vez que o sucesso 

depende da articulação entre todas elas, sendo esta tarefa responsabilidade do 

professor. 

Fazem parte também, da Prática Profissional docente, a Participação na 

Escola e Relações com a Comunidade (Área 2) e o Desenvolvimento Profissional 

(Área 3), no entanto a primeira é aquela que possibilita a conversão do caminho 

que me propus percorrer, quando decidi ser Professora de Educação Física, num 

processo integral e contínuo cujos alicerces assentam nas diretrizes gerais e 

específicas do sistema de ensino, como defende (Bento, 2003, p. 43) quando 

nos diz que “O processo de ensino da Educação Física e sempre um processo 

integral, complexo, unitário. (…) Como tal, deve ser sentido e vivido pelos alunos, 

para tal deve ser concebido, organizado, realizado e analisado pelo professor. Este 

                                            

15 Comunidade: Conjunto de pioneiros e das suas equipas. 
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entendimento é de importância decisiva para a realização da incumbência 

pedagógica da Educação Física”. 

Ensinar é uma tarefa complexa, que requer uma organização planificada 

e coordenada das componentes do processo de ensino e aprendizagem nos 

diferentes níveis de realização. É preciso saber o que ensinar, como ensinar, de 

acordo com os recursos, as condições existentes e a quem se destina o ensino. 

Teoria versus Prática – é para o que nos remete este capítulo e onde irei 

proceder à apresentação da minha experiência evidenciando as dificuldades, 

aprendizagens e sucessos tendo como base a minha interpretação pessoal e 

sustentada de alguns momentos que considero marcantes na minha experiência 

como estagiária que enfrenta, pela primeira vez, a realidade de ser professora. 

Durante este processo fui confrontada com diversos problemas quer práticos, 

quer teóricos com os quais tive que saber lidar para que me fosse possível levar 

a bom porto a minha missão e, para Bento (2003) é esta luta diária e capacidade 

de conseguir resolver os mais diversos entraves que permitem ao professor 

alcançar os melhores resultados possíveis na melhoria e eficácia do ensino. 

De acordo com Siedentop (2008), um bom nível de conhecimento do 

professor e uma motivação pessoal forte, são essenciais para uma boa prática 

pedagógica, no entanto se o docente não for capaz de reagir prontamente às 

diversas dificuldades dos seus alunos o cumprimento da sua função ficará 

gravemente afetado. Reagir prontamente implica resolver as situações 

apresentadas de uma forma coerente e lógica, que faça e que dê sentido à 

prática. Assim, o professor deve ter consciência de que qualquer ação da sua 

parte irá levar a uma reação por parte dos alunos e desta forma, é importante 

que toda a sua prática tenha por base uma componente reflexiva.  

Bento (2003, p. 25) antevê esta ideia quando nos esclarece que “O 

professor não está nem pode ser dispensado da planificação do ensino. (…) o ciclo 

de ação do professor não deve limitar-se a uma pretensa preparação direta e à 

realização das aulas; deverá si assumir as tarefas de planificação, de realização, de 

análise e avaliação do ensino, isto é, as tarefas componentes da sua ação como 

num ciclo contínuo.”. O professor é chamado a refletir antes, durante e depois de 

planear, lecionar e concluir as suas aulas. É este processo e ciclo reflexivo que 

lhe permitirá encontrar um modelo de ensino que se adapte às suas 
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características, que o ajuda a detetar os pontos fortes e fracos de cada sessão 

e que sobretudo o conduz à melhoria das suas práticas futuras. Neste sentido 

procurei pautar a minha prática com base nas premissas que nos dizem que a 

prática reflexiva proporciona aos professores oportunidades para o seu 

desenvolvimento, tornando-se profissionais mais responsáveis, uma vez que 

quando o professor analisa o ensino e a aprendizagem, reconstrói os 

conhecimentos, os sentimentos e as ações.  

Estava prestes a viver o sonho sonhado e, já com uma turma de 10º ano 

à minha responsabilidade, senti então necessidade de me inteirar de tudo o que 

já existia que me pudesse auxiliar enquanto professora daqueles alunos, 

naquela escola. Tomei verdadeiramente consciência de que todo o 

conhecimento que fui adquirindo ao longo da minha vida académica seria agora 

recrutado, e a dúvida de se era ou não suficiente cada vez me sufocava mais. 

Tinha sobretudo de fazer com, e dos meus alunos, aquilo que eu acreditava ser 

o mais correto para a estimulação do seu desenvolvimento, não esquecendo a 

burocracia envolvente às condições a que me eram apresentadas e ao mesmo 

tempo sentir-me feliz e realizada profissionalmente como aconselha Bento 

(2003).  

Para organizar o processo de ensino e aprendizagem é necessário, por 

parte do professor, um planeamento a diversos níveis “Todo o projeto de 

planeamento deve encontrar o seu ponto de partida na conceção e conteúdos dos 

programas ou normas programáticas de ensino, nomeadamente na conceção de 

formação geral, de desenvolvimento multilateral da personalidade e no grau de 

cientificidade e relevância prático-social do ensino” (Bento, 2003, p.7). Desde uma 

perspetiva mais global, que passa pela decisão das modalidades e organização 

destas ao longo do ano, até uma visão mais contextualizadas, associada a cada 

aula. Todavia, todo este processo é gerado tendo em consideração as diretrizes 

a nível nacional e local, adaptadas ao contexto como já referi. Assim, quando 

chegou o momento de iniciar a prática pedagógica vi-me na obrigação de 

revisitar algum do trabalho desenvolvido durante o primeiro ano de mestrado, no 

sentido de dar resposta às primeiras tarefas que me foram atribuídas. Cedo me 

confrontei com as questões burocráticas de organização e estruturação que 
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promovem o desenvolvimento da ação educativa que se fizeram representar por 

inúmeros documentos que mereceram a minha maior atenção. Confesso que no 

início não estava muito motivada para a sua análise, no entanto, percebi que se 

não o fizesse não conseguiria nunca escolher de forma livre e responsável o 

caminho que queria traçar na ESL como professora estagiária. Sem o 

conhecimento aprofundado desse alicerce organizativo teria de copiar padrões, 

seguir pelo caminho que os demais professores seguiam, sem que nada 

compreendesse e, o mais provável seria cometer erros, e na tentativa de os 

colmatar, a adaptação seria praticamente impossível. Convenhamos que a 

Escola tornar-se-ia uma anarquia se estes documentos condutores não 

existissem e, se não lhe fosse dada a autonomia e flexibilização dos mesmos. 

Assim sendo, como professora estagiária consciente e responsável que 

queria ser, senti necessidade de me munir de todo o conhecimento possível que 

me orientasse para o “Bem ensinar”. Salienta assim Bento (2003, p. 13) que “A 

organização planificada e coordenada das actividades humanas, a direção pedagógica 

de pessoas e grupos de pessoas são uma condição imprescindível do desenvolvimento 

racional de personalidades.”. Desta forma, voltei a analisar o Programa Nacional 

de Educação Física, as suas finalidades, objetivos e conteúdos referentes ao 

nível de ensino em questão. Este documento, apesar de visar uma uniformização 

das diferentes modalidades, prevê a possibilidade e necessidade de adaptação 

por parte de cada instituição de ensino. Assim, cada escola pode adequar o 

currículo nacional por forma a ir ao encontro das condições e dos alunos que 

dela fazem parte, por meio do Projeto Educativo de Escola. Este instrumento foi 

essencial para a assimilação da realidade pedagógica da ESL, uma vez que nele 

se encerrava a matriz de toda a ação educativa como os recursos humanos, 

materiais, estruturais, metas e orientações que a escola definiu de acordo com 

a sua ideologia.  

Para além destes documentos, foi fundamental a análise do Documento 

de Organização e Gestão (DOG) do Departamento de Educação Física e 

Desporto, elaborado pelo grupo disciplinar da ESL. Este e, sob o ponto de vista 

mais específico, o elemento central e norteador do funcionamento da disciplina, 

uma vez que regula, através da estipulação de normas obrigatórias, a ação dos 
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professores que pertencem ao respetivo departamento, e que pautou toda a 

minha ação enquanto professora estagiária. A sua elaboração foi feita tendo por 

base o Programa Nacional de Educação Física, contudo estava devidamente 

ajustado ao contexto da ESL. Aqui, tudo está devidamente esclarecido no que 

respeita aos procedimentos a serem tomados pelos docentes do departamento 

ao nível do desenvolvimento e organização curricular, à avaliação, ao roulement, 

à estruturação do Desporto Escolar e do Plano Anual de Atividades para a 

disciplina de Educação Física. Da mesma forma é possível encontrar um 

transfere assertivo e consciente do currículo nacional para a realidade escolar 

onde pude analisar, de forma pormenorizada, os objetivos, conteúdos e 

indicações metodológicas para o 10º ano, daí ter sido o documento mais 

consultado por mim durante este ano de estágio. 

Apesar de todos estes reajustes possíveis do Programa às características 

da escola, senti, ainda, a necessidade de adaptar o plano curricular de Educação 

Física às particularidades da minha turma, estabelecendo objetivos mais 

ajustados no que respeita aos níveis de aprendizagem estabelecidos. Para que 

isto fosse possível, procurei inteirar-me dos objetivos que eram pretendidos para 

cada uma das matérias a lecionar no 10º ano de escolaridade e que, na minha 

opinião estão completamente desajustados da realidade da escola. Admito que 

de forma geral o Programa apresenta uma sequência lógica na aprendizagem 

dos diferentes conteúdos e que a atividade dos alunos integram os objetivos 

gerais e específicos da tríade de domínios motor, cognitivo e sócio-afetivo. No 

entanto, a quantidade de matérias a lecionar, o número de conteúdos a ensinar 

e o nível de dificuldade de alguns deles estão desajustados às condições que a 

Educação Física tem à sua disposição e à tipologia dos alunos. 

O 10º ano é um ano de consolidação, revisão e/ou reforço de matérias e, 

desta feita, as matérias e os objetivos são praticamente os mesmos, sendo o 

nível máximo inicial de cada matéria o dado até ao momento. Por esta razão, 

não foi fácil ajustar. Na realidade, foi um dos meus maiores desafios, e também 

aquele que mais me remeteu para a reflexão.  

No início julgava que seria importante lecionar os conteúdos básicos de 

cada modalidade de uma forma minuciosa e exaustiva, porque só assim seria 
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possível transitar para os mais complexos. No entanto percebi que não poderia 

fazê-lo em todas elas (principalmente as coletivas) tendo em conta o nível que 

os alunos apresentavam aquando da avaliação diagnóstica e o número de aulas 

que tinha disponível para a lecionação das mesmas. Assim, e de acordo com a 

heterogeneidade que a turma apresentava ao nível das habilidades motoras em 

algumas modalidades, procurei que cada aluno trabalhasse dentro do seu nível 

de desempenho mas que tivesse consciência de que a realização correta das 

tarefas que lhes eram propostas seria fundamental para o jogo.  

O Professor Cooperante sempre me incentivou a realizar as mudanças 

que considerasse necessárias desde que as fundamentasse e acima de tudo 

que possibilitassem a evolução dos alunos na medida do que era previsto no 

Programa e fazia questão de nos lembrar que um dos direitos que os alunos 

tinham era o de conhecerem claramente os seus critérios de avaliação. 

Considero que este conhecimento se tornou também uma alavanca para o 

sucesso da turma, uma vez que, ao estarem informados dos conteúdos/objetivos 

que cada nível comportava, o aluno tinha plena consciência que existia sempre 

a possibilidade de se transcender, de evoluir.  

Fiz questão de ir relembrando os critérios de avaliação das várias 

modalidades ao longo das sessões, no entanto, e tratando-se de uma turma em 

que todos os alunos tinham acesso facilitado às Tecnologias de Informação e 

Comunicação e possuíam um endereço eletrónico que me disseram consultar 

com frequência, esta também era uma via utilizada por mim para comunicar com 

eles. Desde a disponibilização de matérias de estudo para os questionários de 

avaliação, ao envio de vídeos motivacionais ou com alguma componente 

teórica/tática lecionada que lhes pudesse elucidar relativamente a algum 

conteúdo programático e ainda para o envio dos critérios de avaliação dos 

diferentes níveis. 

 

“Boa noite turma, 

 

Em anexo e como combinado, envio os Critérios de Avaliação de 

Ginástica. Leiam com atenção e caso existam dúvidas não hesitem em 

perguntar por e-mail ou pessoalmente na escola. 
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Como sabem, a avaliação é contínua, mas este momento terá de 

ser encarado com maior seriedade. Peço-vos que se preparem 

devidamente para ele, mas não se deixem influenciar de forma negativa 

pela ansiedade e ‘nervoso miudinho’. Vejam a avaliação como mais um 

desafio que têm que superar. 

«Separados cairemos, juntos venceremos» 

 

Cumprimentos desportivos, 

Professora de Educação Física”  

(E-mail enviado à turma no dia 23 de outubro de 2013) 

 

A preparação das aulas por níveis de aprendizagem, a proximidade, e o 

à vontade e respeito que sempre mantive com os meus alunos foi determinante 

para o decorrer da minha ação pedagógica. Esta dinâmica entre professor-aluno 

e o ajustamento dos conteúdos às suas capacidades acabou por se tornar um 

contributo fundamental na cooperação entre colegas e ainda um suporte para a 

classificação final das modalidades em questão. Devido à importância que este 

assunto teve na minha prática pedagógica, voltará a ser referido mais à frente 

neste documento. 

Em anexo (Anexo I) é possível encontrar um exemplo de um documento 

que enviei por correio eletrónico à turma, onde faço referência aos diferentes 

níveis em que a avaliação se iria basear bem como nos critérios de cada um. 

Voltando à análise do Programa Nacional de Educação Física, deixo a 

sugestão de que talvez seja importante que o Ministério da Educação, reflita uma 

vez mais sobre a necessidade de renovação dos objetivos propostos para cada 

ano escolar e apelar a cada professor, que ao ter a possibilidade de adaptação 

das referências que lhe são dadas, o faça de forma holística e consciente de que 

as grandes mudanças podem começar por pequenos gestos seus. 

 



81 

4.2 Vontade/Construção. Arrisca! 
 

“No início de cada ano escutista, a Equipa de Animação [de cada agrupamento] 

deve procurar munir-se de toda a informação possível para planificar da melhor 

maneria os meses que se seguem. Neste sentido, deve procurar saber, em 

concreto, as datas do calendário escolar … atividades escutistas de relevo (de 

Agrupamento, Núcleo, regionais e nacionais, que por vezes exigem 

actividades/jogos de preparação).” 

(CNE- Secretaria Nacional Pedagógica – Manual do dirigente, 2011, p. 184) 

 

O sucesso do ano escutista é, para cada agrupamento, o reflexo da 

adesão dos seus membros aos eventos propostos. Destes, fazem parte as 

“atividades escutistas de relevo”, mas também todas as outras de preparação e 

as reuniões e/ou encontros que existem nas determinadas secções ou entre os 

seus elementos para a serem discutidos assuntos relativos a algum evento. Para 

além destes é também importante que na calendarização do ano escutista de 

cada agrupamento também sejam comtemplados os planos Trienais que o 

Agrupamento, o Núcleo, a Região ou a Junta Central podem ter preparado. 

Tendo por base o documento evidenciado na citação em destaque, estes 

planos têm objetivos sequenciais com o intuito de “dar sentido ao caminho” de 

cada escuteiro e por isso, é importante que estejam todos presentes. Para além 

de fazer sentido que exista a planificação temporal das atividades, é de igual 

modo importante que haja a preocupação de se conhecer as propostas anuais 

da responsabilidade de níveis organizativos superiores. No universo escutista 

todos ganham com estes esforço e esta coerência, tal como o processo de 

ensino e aprendizagem só tem a ganhar se o seu planeamento for estruturado e 

refletido seguido de uma conceção cuidada. 

Após a compreensão das atuais exigências do ensino, do contexto atual 

da escola, dos conteúdos a lecionar e das características da turma, e partindo 

do princípio que a ação de qualquer professor de Educação Física não se limita 

a preparação das aulas e que esta deve ser não só refletida mas também 

orientada, seguiu-se a planificação do processo de ensino. No ponto de vista de 

Bento (2003) existem muitos docentes que só concebem o ensino e o seu 

planeamento em relação à aula, surgindo isoladamente no centro das suas 
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reflexões, longe de uma visão de ensino contínua e sistemática. O mesmo autor 

aufere que esta conceção isolada da aula não permite antever os seus efeitos, 

nem alcançar um resultado satisfatório global, tornando assim o processo de 

ensino ineficaz.  

Pereira (2005) refere que a sustentabilidade e implementação de uma 

organização desportiva é uma consequência lógica do seu regime de orientação, 

no que ao planeamento estratégico diz respeito. Desta forma, é fundamental a 

existência de um quadro orientador, que defina claramente objetivos, intenções 

realistas, estratégias e resultados. 

“A planificação é o elo de ligação entre as pretensões, imanentes ao sistema 

de ensino e aos programas das respetivas disciplinas, e a sua realização prática. É 

uma atividade prospetiva, diretamente situada e empenhada na realização do 

ensino, que se consuma na sequência: elaboração do plano, realização do plano, 

controlo do plano e confirmação ou alteração do plano, etc.” (Bento, 2003, p. 16)  

O planeamento do processo educativo é composto por diversos 

elementos inter-relacionados, é pluridimensional e multiforme. Engloba uma 

ação reflexiva e funciona como um guia da ação do professor, auxiliando este na 

realização das suas tarefas. Contempla ainda um conjunto de linhas 

orientadoras para que se consigam atingir os objetivos propostos, de acordo com 

uma sequência devidamente estruturada e lógica. Além disso, deve ser 

concebido como um todo harmonioso e articulado com as condições concretas 

pois só assim será eficaz. Esta é, pois, uma tarefa muito importante e complexa 

ao nível da organização, sistematização e seleção da matéria, onde se podem 

encontrar as estratégias e os objetivos que se pretendem alcançar, através do 

planeamento das componentes do processo ensino e aprendizagem nos 

diferentes níveis. Desta forma, compreende-se que comporta uma série de 

tomadas de decisão que, para serem tomadas, é necessário saber de antemão 

o que ensinar, a quem, e de acordo com que metas, condições e recursos, para 

que seja possível definir o “como”. Quero com isto dizer que, é necessário 

planificar consoante as exigências e conteúdos contidos no programa bem como 

a situação pedagógica (Bento, 2003). 
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É nesta fase que, o professor deve esgotar no papel todas as tarefas, 

estruturas, modelos e processos pedagógicos e por isso o planeamento deve ser 

visto como um azimute que o orienta na sua viagem pelo ensino. Assim, o 

professor planeia para melhorar a sua ação e, consequentemente melhorar a 

qualidade de ensino, levando-o a alcançar melhores resultados na prática, que 

no fundo se traduzem na prestação dos seus alunos nas aulas. Planear consiste 

em organizar, controlar e racionalizar o processo de ensino, segundo Bento 

(2003) através da “orientação do processo de aprendizagem”, da “apropriação 

de conhecimentos e habilidades”, da “formação e desenvolvimento de 

capacidades”, da “ativação do comportamento na aprendizagem”, da “formação 

consciente e racional dos traços característicos da personalidade”, sendo 

também um meio de motivação. 

Importa referir e salientar que, apesar de estarem contidas no 

planeamento as linhas orientadoras que o professor considerou serem 

pertinentes para a obtenção dos objetivos estipulados, o plano não pode ser 

encarado como uma receita que se deva seguir à risca, sem qualquer tipo de 

alterações. Até porque a imprevisibilidade da prática, obriga a que sejam feitos 

ajustes e a tomada de decisão seja sempre realizada face às condições atuais 

em que se desenvolvem as aprendizagens. Assim sendo, o professor deve 

encarar o planeamento como algo flexível, e por isso, passível de sofrer 

alterações sempre que necessário. Por não ser possível esta antevisão 

pormenorizada de todos os acontecimentos, o professor deve concentrar-se nos 

pontos fulcrais, sendo eles indispensáveis para qualquer planeamento. No caso 

da Educação Física, dada a sua reduzida carga horária no currículo, a 

concentração do professor no essencial irá proporcionar aos seus alunos 

situações de aprendizagem muito significativas. 

O planeamento da minha ação como professora estagiária processou-se 

em três diferentes níveis, construindo-se do mais geral para o mais específico, e 

por isso interligando-se e realizando-se de acordo com uma sequência lógica de 

ensino, sendo eles os seguintes: Planeamento Anual, Planeamento da 

Unidade Didática e Planeamento da aula. Deste modo, numa perspetiva mais 

macro, surge o planeamento anual que reflete toda a organização da Educação 
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Física ao longo do ano nas suas múltiplas categorias transdisciplinares. Por sua 

vez, numa perspetiva mais meso surge(m) a(s) Unidade(s) Didática(s), onde são 

tomadas um conjunto de decisões no sentido de permitir uma atuação no 

contexto micro da aula, ou seja, o plano de aula concretiza tudo aquilo que foi 

planeado nos dois níveis anteriores. 

Enquanto atleta eram poucas as vezes em que questionava os meus 

treinadores sobre a necessidade de realizar determinados exercícios em 

detrimento de outros ou numa determinada fase do treino. Mas, das vezes em 

que o fazia as suas respostas eram sempre dadas em função da competição que 

se aproximava ou que tinha acontecido. No fundo eram sempre tidos em conta 

os objetivos para a época desportiva e, eu pouco ou nada percebia do assunto. 

Posteriormente e quando em algumas situações me vi a colaborar com os 

treinadores comecei a interessar-me mais por estas questões e por isso a atribuir 

uma maior importância ao plano de ações. O mesmo acabou por acontecer no 

meu progresso enquanto escuteira, ainda que de uma forma não tão percetível, 

porque a responsabilidade do planeamento das atividades crescia de secção 

para secção. Durante a Licenciatura e devido à necessidade de planificação das 

aulas da metodologia, foi quando me apercebi que, planear é um processo 

extremamente complexo e que depende de inúmeros fatores e agora, enquanto 

professora estagiária compreendi melhor essa necessidade. 

É extremamente importante e necessário, quer o planeamento quer a sua 

análise no ensino, pois são estes momentos que desencadeiam a reflexão 

acerca da teoria e da prática, são eles “que proporcionam o aumento da 

competência didática e metodológica e geram segurança na ação” (Bento, 2000, p. 

10), libertando o professor de determinadas preocupações, e por isso ficar “livre” 

para a vivência de cada aula. Bento (2003, p. 58) diz-nos que planear se traduz 

numa “antecipação mental do ensino” sendo essa antecipação muito 

personalizada e consciente, uma vez que o mesmo autor também afirma que o 

planeamento em Educação Física relaciona as exigências e conteúdos do 

programa não só com a situação pedagógica concreta mas também expressa a 

personalidade, conhecimento e competência do estilo individual do professor. 

Também em foi dado o privilégio de, aquando do planeamento e sem por em 
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causas as linhas orientadoras dos diferentes documentos reguladores do ensino 

mencionados anteriormente, colocar o meu cunho pessoal no processo de 

aprendizagem dos alunos. Exemplo evidente, foram três das atividades de 

crédito que proporcionei à turma - Kickboxing, Badminton e Dança, e também a 

participação no Sarau com exercícios de ginástica de aparelhos mais 

concretamente de mini e duplo trampolim. 

 

O Planeamento Anual foi o primeiro a ser elaborado por mim no início do 

ano letivo. Caracteriza-se por ser “um plano de perspetiva global que procura situar 

e concretizar o programa de ensino no local e nas pessoas envolvidas (…) constitui, 

pois um plano sem pormenores da atuação ao longo do ano, requerendo, no 

entanto, trabalhos preparatórios de análise” (Bento, 2003, p. 59). Para a sua 

construção foi necessário que conhecesse as modalidades que tinha que 

lecionar à minha turma durante todo o ano letivo, e para isso, como já referi, 

contei com a apoio dos documentos reguladores nacional e 

escolar/departamento, o roulement das instalações que também me dava 

indicação do número de aulas por modalidade que poderia lecionar em cada um 

dos espaços e analisar o Plano Anual de Atividades uma vez que alguma delas 

poderiam coincidir com aulas de Educação Física e seria necessário dispensar 

ou preparar os alunos para as mesmas. 

De acordo com as normas do Departamento de Educação Física e 

Desporto da ESL, presentes no DOG, no Plano Anual que realizei para a minha 

turma do 10º ano, foram comtempladas todas as matérias nucleares das 

categorias A, B, C, D e pelo menos uma matéria alternativa da categoria E. De 

forma mais específica, dentro da categoria A encontramos os Desportos 

Coletivos (Basquetebol, Futebol, Andebol e Voleibol), à categoria B diz respeito 

a Ginástica (Solo, Aparelhos e Acrobática), o Atletismo e as suas diferentes 

disciplinas (Velocidade, Resistência, Saltos e Lançamentos) pertencem à 

categoria C, na categoria D insere-se a Natação e apenas três técnicas de nado 

(Crol, Costas e Bruços) e por último a categoria E, que sendo de caráter 

alternativo, optei por lecionar Dança e Judo. A organização escolhida em cada 

período pode ser consultada no Plano Anual da minha turma (Anexo II), no 
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entanto passo a clarificar algumas das minhas decisões que resultaram nessas 

escolhas. 

Sempre que no mapa de rotações o espaço disponível era no exterior as 

modalidades lecionadas foram Atletismo (pista), Futebol e Andebol (campos de 

futsal), quando as instalações disponibilizadas eram no interior lecionei: no 

pavilhão - Voleibol e Basquetebol, na sala de judo – Judo, Dança e Ginástica 

Acrobática, na sala de ginástica – Ginástica de solo, Ginástica de Aparelhos e 

Ginástica Acrobática e na piscina – Natação.  

No planeamento anual constam também as atividades de crédito que 

proporcionei aos alunos e, como a realização das mesmas, contribuiriam em 5% 

para a avaliação final dos alunos, resolvi promover uma em cada modalidade 

desportiva, nestas estavam ainda comtempladas as atividades do departamento 

que constava do Plano Anual de Atividades e ainda um workshop de Kickboxing 

e o I Torneio de Badminton Inter-Escolas de Ponta Delgada, que organizei. Ainda 

neste documento encontram-se referenciados os momentos de avaliação 

(Diagnóstica, Formativa e Sumativa), bem como os Testes de Aptidão Física 

(TAF) uma vez que foi avaliada obrigatoriamente em cada período através de 

testes previamente selecionados pelo departamento, como vem enunciado no 

DOG na página 11.  

Os TAF utilizados foram os quatro da bateria de testes Fitnessgram: Teste 

de Resistência (vai e vem ou teste da milha), Teste de Força Superior (flexões 

de braços), Teste de Força Média (abdominais) e teste de Flexibilidade (senta e 

alcança). Relativamente a estes, tinha planeado realizar dois momentos por 

período à exceção do terceiro por ser claramente mais curto, no entanto e logo 

após o primeiro momento avaliativo destas capacidades, percebi que seria mais 

vantajoso em termos de gestão de tempo de aula, fazê-lo apenas uma vez. Ainda 

assim, o objetivo da realização dos TAF foi cumprido em todas as recolhas de 

valores. No primeiro período o levantamento dos dados foi importante sobretudo 

para compreender a mancha da turma no que à condição física dizia respeito, 

no segundo período foi útil para que se tivesse a perceção da existência ou não 

de progressos num curto espaço de tempo e, depois de analisar conclui que de 

facto houve de forma geral uma melhoria dos valores de flexibilidade e força 
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média e o levantamento realizado no terceiro período, e por isso o último deste 

ano letivo, foi essencial para se fazer o balanço final.  

De facto, as capacidades dos alunos foram exercitadas em todas as aulas, 

essencialmente no período do aquecimento, no entanto para que se verificassem 

melhorias significativas e para que estas pudessem influenciar de forma positiva 

as habilidades motoras de cada modalidade, era importante que fossem 

desenvolvidas tarefas mais específicas por um período maior de tempo. Em 

algumas modalidades, como ginástica e atletismo, foram exercitadas com maior 

incidência uma vez que muitos dos exercícios da aula assim o exigiam. Nas 

restantes modalidades apesar de estarem associadas a todos os exercícios, foi 

difícil ou quase impossível dar especial atenção em momentos específicos da 

aula devido à necessidade de rentabilização do tempo para lecionar e exercitar 

os conteúdos relativos às mesmas. No entanto, ao longo do ano letivo, fui 

alertando os alunos para a necessidade de se tornarem mais autónomos e 

trabalharem a sua condição física extra aulas e ainda, aquando da avaliação 

sumativa do primeiro período pedi que todos os alunos colaborassem, 

incentivando e motivando uma colega que obteve zero pontos nesse parâmetro 

(que correspondia a 15%) para a prática de atividade e exercício físico. No final 

do ano letivo verificaram-se melhorias nomeadamente ao nível da resistência 

aeróbia e flexibilidade. 

Penso ser importante referir que os TAF acima referidos tinham que ser 

realizados de acordo com as normas descritas no DOG, no entanto e por 

considerar que a colocação das “mãos atrás da nuca” na realização dos 

abdominais não é de todo aconselhável, pedi que os meus alunos os realizassem 

colocando as “mãos cruzadas sobre os ombros” no momento da elevação do 

tronco em direção aos membros inferiores que se encontram fletidos. Informei o 

Professor Cooperante de que pretendia fazer esta alteração e ele consentiu-a, 

no entanto alertou-me para que a contemplasse sempre que os testes fossem 

aplicados, para que não existissem ambiguidades, e assim o fiz. Apesar de poder 

optar entre o Teste da milha e o Teste de vai vem, em qualquer período, decidi 

realizar sempre o teste da milha porque a comparasse de resultados faria mais 

sentido se fosse sempre o mesmo teste a ser tido em consideração, e também 
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verifiquei, por observação de um colega que utilizou o vai e vem, que em termos 

de aproveitamento de prática efetiva da aula de Educação Física era mais 

rentável, uma vez que os alunos poderiam realizar a milha todos em simultâneo 

e no vai e vem a turma teria que ser dividida. O controlo por parte do professor 

também é mais eficiente no teste da milha, enquanto no outro a contabilização 

dos percursos fica à responsabilidade dos alunos e a meu ver os alunos não 

adquirem as competências de encontrar, dominar e controlar o seu ritmo de 

corrida, uma vez que são os “Bips” que o determinam. 

 

Tal como o planeamento anual, também as Unidades Didáticas 

merecem uma considerável atenção e empenho, na sua planificação, por parte 

do docente para que seja “algo mais do que a distribuição da matéria pelas diversas 

aulas” (Bento, 2003, p. 78), e ainda, de acordo com o mesmo autor devem ter 

por base a noção da realidade relativamente à qualidade e eficácia do ensino 

perante determina turma, evidenciando e apresentando aos intervenientes do 

processo educativo as diferentes etapas do ensino e da aprendizagem. 

Construído por etapas, este foi um dos documentos que mais alicerçou a 

minha ação, uma vez que, de forma mais detalhada quando comparado com o 

Plano Anual, me forneceu informações relativas: à lecionação de cada 

modalidade em específico; ao espaço onde iria ser lecionada e os materiais que 

a escola disponibilizava para a prática; o “estado de arte” da minha obra-prima, 

que se traduz pela caracterização da turma por níveis de desempenho em cada 

uma das modalidades, visto que este planeamento só foi concebido após a 

realização da avaliação diagnóstica dos alunos; os objetivos delineados para um 

determinado período de tempo e as estratégias que pretendia utilizar para os 

alcançar; e, a configuração da avaliação dos conteúdos. Foi através da sua 

estruturação que revi e aprofundei os meus conhecimentos, analisei as 

dificuldades que poderia sentir aquando do ensino, tomei consciência exata das 

potencialidades que tinha e procurei estratégias quer para colmatar as minhas 

inseguranças no que ao conhecimento do conteúdo diz respeito, quer para fazer 

valer as minhas capacidades. Paralelamente e desde o início sempre me 
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concentrei no essencial, ajustando os conteúdos à situação pedagógica 

concreta.  

Confesso que as primeiras Unidades Didáticas foram de difícil 

estruturação e elaboração, uma vez que a determinação dos objetivos a alcançar 

ainda que tivessem que estar o mais próximo possível dos propostos no 

Programa Nacional, passavam por uma suposição daquilo que os alunos iriam 

conseguir alcançar de acordo com o desenvolvimento ou não das suas 

capacidades e habilidades motoras ao longo das sessões. Sendo, este 

parâmetro aquele que mereceu maior reflexão da minha parte. À medida que fui 

conhecendo a turma e a sua capacidade de apreensão de conhecimentos e 

execução das habilidades motoras exigidas acabou por se tornar mais fácil 

deduzir até onde os conseguiria levar. Reconheço que ainda assim, a 

planificação de algumas matérias foi mais desconfortável para mim, devendo-se 

isso em parte, por um lado ao facto de não gostar de certas modalidades, e por 

outro lado à falta de conhecimento pedagógico do conteúdo das mesmas que 

acaba por ser resultado da razão anterior. Como exemplos desta dificuldade 

foram as Unidade Didáticas de Andebol e de Futebol, e nas quais me irei 

debruçar mais adiante explicando as minhas dificuldades e a forma como as 

colmatei. Ao contrário destas houve ainda aquelas, cuja elaboração do plano de 

ações para o ano letivo fluiu de forma ritmada e sem grandes incertezas ou 

inseguranças quanto ao atingimento dos objetivos a que me tinha proposto, uma 

vez que se tratavam de matérias com que me identificava e que sempre 

chamaram a minha atenção enquanto aluna e como amante de desporto, ao 

ponto de ainda hoje acompanhar a cultura desportiva das mesmas de forma 

regular, tratando-se assim das modalidades de Ginástica, Dança, Natação e 

Judo.  

A avaliação prévia, quando realizada de forma consciente onde a 

observação incida sobre os comportamentos específicos de cada matéria a 

lecionar levando a sua análise à determinação do nível dos alunos, é essencial 

para que se consiga estruturar de forma lógica, aprofundada e organizada todo 

o trabalho a ser desenvolvido. Só assim, e a meu ver, se contribui para um 

acréscimo da qualidade tanto do ensino como da aprendizagem e 
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desenvolvimento das capacidades motoras e psíquicas dos alunos. Foi com 

base no planeamento anual e no roulement que foi definida a duração das 

Unidades Didáticas, gerindo o tipo de modalidade a lecionar conforme o espaço 

disponível. Felizmente consegui, com a ajuda também do Professor Cooperante, 

conciliar todas elas com os espaços existentes, o que permitiu fazer uma boa 

gestão dos conteúdos ao longo do ano letivo.  

Voltando ainda à necessidade de se planear a Unidade Didática, seguindo 

os indicadores que os alunos nos transmitem aquando da sua avaliação 

diagnóstica, de forma reflexiva e realista, é importante que não seja construída 

segundo um padrão restrito. Deve sim apresentar desafios, que ao serem 

sugeridos pelo professor acabam por se tornar importantes para a evolução dos 

alunos nas determinadas modalidades, mas também, para a prática docente. 

Assim, quando realizei as minhas Unidades Didáticas procurei que em cada aula 

os alunos sentissem que havia de forma eminente a possibilidade de se 

desafiarem, melhorarem e transcenderem as suas capacidades. Que havia 

sempre algo mais para acrescentar ao que já conseguiam executar, e não se 

tratavam apenas de aulas isoladas na sua função e estrutura, sem uma ordem 

crescente de objetivos a alcançar. Foi essencial quer para eles, quer para mim, 

que a estruturação seguisse esta coerência. Sempre que consultava a Unidade 

Didática, e visualizava o “teto” que tinha determinado para a modalidade em 

questão, tinha como principal foco o alcance desse objetivo e, para isso, refletia 

sobre quais seriam as melhores estratégias para o alcançar, e não, sobre a 

possibilidade de o alterar, se a determinado momento a turma não estivesse a 

dar respostas no sentido de o atingir. Diminuir as expectativas foi sempre a 

minha última opção até porque, apesar de nem todos os elementos da turma as 

conseguirem alcançar, grande parte deles o fizeram. Para dar resposta a estas 

situações, o planeamento das aulas foi sempre feito com base em níveis de 

aprendizagem, não deixando nenhuma aluno esquecido no que respeita à 

possibilidade de dar cada vez mais o seu melhor e evoluir.  

Recuperando o assunto relativo às capacidades condicionais dos alunos, 

estas à semelhança das coordenativas, pertencem à condição física que por sua 

vez se insere nos Conceitos Fisiológicos, uma das quatro categorias 
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transdisciplinares – Cultura Desportiva, Conceitos Fisiológicos, Conceitos 

Psicossociais e Habilidades Motoras. O Professor Cooperante chamou a nossa 

atenção para uma planificação que contemplasse todas elas de forma refletida, 

e não apenas e não apenas a das Habilidades Motoras, uma vez que, só através 

de uma planificação que contemple todas elas se consegue desenvolver de 

forma holística os conteúdos apresentados no plano atual. A tendência é indicar 

na “grelha de planificação”, que todos os componentes das três categorias 

transdisciplinares, à exceção da Habilidades Motoras, “Estão contemplados em 

todas as sessões”. De facto, acaba por ser verdade esta referência, mas há 

sempre um ponto ou outro que pode ser especificado. Na minha opinião, acabou 

por fazer mais sentido planear dessa forma nas modalidades individuais do que 

nas coletivas. 

 

“Quanto as três categorias transdisciplinares que restam (…) para 

a ginástica, e apesar de serem transversais em todas as aulas é 

necessário dar maior ênfase a alguns conteúdos comparativamente a 

outros em determinadas áreas. 

(…) No que respeita a cultura desportiva, a caracterização será feita 

aquando das introduções, à exceção do salto encarpado porque farei a 

alusão a este na mesma aula do salto engrupado, quanto ao regulamento 

apenas assinalei na primeira aula pois foi quando expliquei à turma as 

regras de segurança a ter em conta nas aulas de ginástica. No entanto, 

sempre que forem introduzidos elementos ou conteúdos novos também 

farei um reforço, mas ficou vincada a ideia de que, não podem 

desrespeitar qualquer indicação dada por mim, principalmente quando 

põem em causa a própria segurança ou dos colegas. 

Relativamente aos conceitos fisiológicos (condicionais e 

coordenativos), foram assinalados em todas as aulas, porque em todas 

elas tenciono realizar no aquecimento geral exercícios que promovam o 

aumento da condição física e que sejam específicos para a aula 

subsequente. 

Por último, a categoria dos conceitos psicossociais encontra-se 

também dividida em dois e cada um deles subdivididos em outras 

categorias que não se encontram especificadas na Unidade Didática, 

para que esta não ficasse demasiado extensa.  

As categorias relativas aos aspetos sócio afetivos, como por 

exemplo, o espírito de grupos, a união, respeito pelos colegas e pelo 

professor, fairplay (ainda que seja mais visível em desportos coletivos), 

etc., vão ser desenvolvidos ao longo das aulas. 

Já nos conceitos psicossociais (…) é minha intenção fazer um 

reforço da motivação, superação e empenho nas aulas onde há 

introdução de elementos onde normalmente os alunos têm mais receio 
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como o mortal engrupado, o barani e a acrobática (por dependerem de 

outros colegas – questão de confiança). Na primeira aula também se 

encontra assinalado porque falei um pouco sobre motivação e espírito de 

sacrifício para o longo do ano.” (Justificação da Unidade Didática de 

Ginástica) (Anexo III) 

 

“Clarificando, a caracterização e os regulamentos (Cultura 

desportiva), farão parte de todas as aulas onde se introduzem conteúdos, 

farei uma apresentação da técnicas e explicarei as principais regras a ter 

em conta nas provas oficiais. Os conceitos fisiológicos condicionais e 

coordenativos estarão presentes nas aulas que se destinam à 

consolidação e avaliação dos conteúdos, pois para uma melhor 

consolidação é importante que os alunos sejam mais minuciosos nos seus 

movimentos e se preparem fisicamente para a carga que irão suportar no 

dia da avaliação. É indispensável uma boa condição física para o 

aperfeiçoamento técnico. Por último, e no que respeita aos conceitos 

psicossociais e sócio-afetivos, serão mais visíveis nas aulas onde há 

introdução de conteúdos e nas de avaliação, para que os alunos 

percebam que são capazes de concretizar os seus objetivos, que têm que 

ser exigentes com eles mesmos, que o professor está disposto a 

colaborar com tudo e acima de tudo para provarem a eles mesmo que 

com determinação e persistência são capazes de superarem obstáculos. 

Na primeira aula, proferi um discurso motivacional daí estar assinalado na 

grelha o quadrado correspondente.” (Justificação da Unidade Didática de 

Natação)  

 

“ (…) encontra-se dividida nas 4 categorias transdisciplinares, 

nomeadamente: as Habilidades Motoras, Cultura Desportiva, Conceitos 

Fisiológicos e Conceitos Psicossociais.  

As duas últimas categorias referidas serão desenvolvidas ao longo 

de todas as aulas. A primeira tendo em conta a necessidade de se 

trabalharem determinadas características condicionais e coordenativas 

inerentes ao voleibol e que os alunos apresentam pouco desenvolvidas. 

Estas componentes poderão ser trabalhadas em todas as partes que 

constituem a aula (parte inicial, fundamental e final) através de exercícios 

mais específicos. Já a segunda categoria, será desenvolvidas em todas 

as aulas através da relação e contacto diário com os alunos quer durante 

as aulas quer fora destas. 

Relativamente à cultura desportiva, a caracterização da modalidade 

será feita logo desde o início das aulas e estender-se-á ao longo do 

período, tendo em conta as introduções que forem sendo feitas ao jogo e 

a evolução dos alunos de acordo com o mesmo. Da mesma forma, o 

regulamento e as sinaléticas de arbitragem, estarão implícitos em todas 

as aulas no entanto será necessário fazer-se uma abordagem pontual e 

mais incisiva em algumas aulas de acordo com os conteúdos que são 

introduzidos.” (Justificação da Unidade Didática de Voleibol) 
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Por último, mas não menos importante, temos o planeamento ao nível da 

aula – o Plano de Aula. Este também se apoia nos planeamentos a longo prazo 

acima referenciados e, é este nível que representa a ponte entre a planificação 

e a realização.  

“Tendo em atenção a matéria, os pressupostos dos alunos e as condições 

de ensino, bem como os dados fornecidos pela análise das etapas anteriores, na 

preparação da aula tem lugar uma precisão dos seus objetivos (já estabelecidos no 

plano da unidade); é planificado o seu decurso metodológico e temporal” (Bento, 

2003, p.63). Deverá ser um nível de planeamento de caráter mais pessoal, 

servindo de guia condutor da aula para o professor de Educação Física.  

A elaboração da estrutura do Plano de Aula “ideal” para este ano letivo, 

foi pensada em conjunto com os meus colegas de núcleo e o Professor 

Cooperante. No passado ano letivo, antes de iniciarmos a nossa prática 

pedagógica, como estudantes das Unidades Específicas do segundo semestre 

do Mestrado em Ensino da Educação Física e Desporto, aprendemos várias 

formas de elaborar Planos de Aula. Uns professores concordavam que deveria 

ser de uma forma, outros de outra, e essas opiniões divergentes deixavam-me 

um pouco confusa. Por outro lado, todos concordavam quanto aos conteúdos 

que deveriam constar, dos quais destaco os objetivos globais e específicos, as 

situações de aprendizagem e as componentes críticas, sendo esse aspeto, sem 

dúvida, o mais importante. Da mesma forma, todos eram apologistas de que, um 

Plano de Aula deveria ser pensado e redigido para que qualquer professor que 

lhe pegasse o conseguisse interpretar e aplicar em contexto de sala de aula – 

caso o docente que o tivesse feito não pudesse, por algum motivo lecionar a 

respetiva sessão. Concordo com esta visão, e agora percebo o porquê de 

existirem as ditas diferenças nas estruturas que aconselhavam. Apesar de no 

plano existirem pontos fundamentais para auxiliarem o docente a administrar a 

sessão, é também nele que se encontram algumas indicações, que só o 

professor que o elaborou irá compreender, mas que, no entanto, se a aula for 

lecionada por um outro colega, a não interpretação dessas “dicas” não irá 

influenciar negativamente a aula. Isso acontece porque à medida que o docente 

evolui na sua carreira, as suas estratégias, formas de planificação e lecionação, 
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vão se moldando e tornando-se cada vez mais organizadas e de fácil leitura para 

o próprio, a ponto de conter exatamente tudo aquilo que ele sabe que vai precisar 

de observar, rever, estudar para cada aula. O professor vai aperfeiçoando os 

seus métodos, no sentido de cada vez mais se identificar com os documentos 

que utiliza, tornando-se fulcral para que a aula seja produtiva na aprendizagem 

dos alunos. 

Se o Plano de Aula apresentar uma boa divisão e ordenamento, irá 

permitir que os alunos avancem de forma contínua de um objetivo para outro, e 

o processo de ensino e aprendizagem levará uma direção mais consciente se, o 

mesmo documento, encaminhar o professor para os pontos fulcrais da 

aprendizagem e da exercitação (Bento, 2003). Esta era a intenção que pretendia 

para as minhas aulas, que os alunos sentissem satisfação e entusiasmo na 

realização de cada uma delas baseado, sobretudo, na sensação e certeza de 

que evoluíam constantemente, que atingiam os seus objetivos e, que sentissem 

que já os estavam a ultrapassar, a partir do momento em que sonhavam e se 

comprometiam comigo e com eles mesmos, a atingir o seguinte. Que confiassem 

em mim e na minha planificação para cada uma das aulas e que nunca 

duvidassem que tudo foi planeado para o sucesso de todos e não só de alguns. 

Assim como Vieira (1993), admito que a decisão sobre o objetivo geral e os 

objetivos intermédios, sobre a escolha e ordem da matéria em questão, sobre os 

pontos fulcrais da aula, principais tarefas didáticas e procedimentos 

metodológicos, conduzem à realização de um bom plano, que permite a sua 

monitorização de forma eficaz, por confronto com o que se pensou fazer. 

Sempre tive consciência de que o Plano de Aula é isso mesmo, um plano 

e não algo rígido que tem que ser seguido sem possam existir alterações a ele. 

O Professor Cooperante lembrava-nos várias vezes de que não havia problema 

algum em alterar quando necessário fosse, que não nos tínhamos que preocupar 

com o facto de estarmos a ser observados por ele e ele ter em mãos a 

planificação. Se a adaptação que fizéssemos fosse adequada, seria até um 

ponto positivo na sua observação e nunca o contrário. “Esse é o risco que se 

corre quando existe um plano, e ainda bem que ele existe”, dizia ele. Ainda 

assim, era importante que a planificação não fosse alterada na sua totalidade. 
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Isso significaria que não tinha sido feita de forma cuidada, de acordo com a 

análise de todas as condicionantes, e além de se tornar desmotivante para o 

professor contornar este tipo de situações de forma frequente, acabava por 

influenciar a motivação dos alunos sempre que havia quebra dos exercícios em 

contexto de sala de aula.  

Esta preocupação também é tida em consideração no decorrer da terceira 

fase do Empreendimento da Comunidade, “Pese embora alguma adaptação ou 

alteração, deve procurar-se que as atividades de um Empreendimento sejam 

realizadas e vividas o mais próximo possível do que foi idealizado e organizado. 

Assim sendo, e mesmo que, na hora da verdade, se pense que se poderia ter feito 

tudo de modo diferente, é importante que se realize o que foi planeado e organizado, 

para que não haja desmotivação por parte dos pioneiros que certamente prepararam 

tudo com entusiasmo.“ (CNE- Secretaria Nacional Pedagógica– Manual do 

Dirigente, 2011, p.191) 

A planificação das primeiras aulas foi uma tarefa trabalhosa, na medida 

em que demorava várias horas, tardes inteiras a prepará-las pensando nelas ao 

mais ínfimo pormenor para que nada falhasse. Fazia questão de “recitar” o plano 

vezes sem conta e pelo menos numa dessas vezes que algum dos meus colegas 

ouvisse e me questionasse sobre as estratégias e exercícios que tinha decidido 

utilizar. Confesso que as primeiras modalidades que lecionei foram uma grande 

ajuda neste parâmetro, uma vez que sempre foram da minha eleição e quanto 

ao conhecimento pedagógico do conteúdo das mesmas, não tive qualquer 

dificuldade. Se por um lado, o facto de estar tão à vontade com a matéria me 

permitia ter uma maior audácia na seleção e organização da sequência dos 

exercícios, facilitadores e impulsionadores da aprendizagem dos alunos, por 

outro, esse conhecimento pedagógico do conteúdo apurado deixava-me mais 

nervosa e inquieta, e mesmo depois de já ter elaborado o plano, de ter tomado 

todas as decisões para determinada aula, surgiam sempre outras opção que me 

deixavam pensativa e a ponderar alterar. 

 

“Confesso que fui um pouco ambiciosa aquando do seu 

planeamento, mas tenho consciência que isso acabou por acontecer por 

se tratar de uma modalidade onde me sinto relativamente confortável. A 

esse à vontade somam-se as excelentes condições da sala de ginástica 
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e a quantidade e qualidade do material didático para as aulas.” (Reflexão 

das aulas números 93 e 94 de Ginástica) 

 

Aos poucos, o tempo investido na realização dos Planos de Aula foi 

reduzindo, mas os níveis e o grau de reflexão mantiveram-se. Ora, nas matérias 

em que não me sentia tão confiante, que foram lecionadas no 2º Período, o 

tempo de planificação era semelhante ao despendido inicialmente, devido à 

escassez do conhecimento pedagógico que detinha sobre as mesmas. A minha 

insegurança intensificava-se quando existiam níveis de desempenho distintos 

entre os alunos, que obrigava à implementação de tarefas mais complexas quer 

técnica quer taticamente e, por isso, se exigia uma intervenção mais específica 

da minha parte. Identificava com alguma facilidade os erros, mas intervir de 

forma eficaz sobre eles é que já não conseguia ser tão precisa. Quando pensava 

neste assunto, antes de começar a lecionar essas modalidades, quase que dei 

por mim a desejar que os alunos estivessem no nível mais elementar e que, 

pouco ou nada evoluíssem. NEM PENSAR! Não, não era assim que me queria 

sentir. Se não permitisse que os meus alunos aprendessem, porque me sentia 

insegura relativamente às matérias não seria sequer professora, muito menos 

aquela que sempre desejei ser.  

As inseguranças têm que ser encaradas como pontos de progressão, 

desafios que precisam ser superados. Se o meu objetivo sempre foi ensinar, 

claro que este desconforto determinou um maior investimento ao nível do estudo 

das matérias. Queria otimizar as aulas no sentido de promover nos alunos uma 

aprendizagem eficiente, mas também procurei aproximar-me das modalidades 

em si, tentando melhorar a opinião e o meu grau de interesse em relação às 

mesmas. No meu ponto de vista, tornava-se fundamental que essa minha 

afinidade com as matérias fosse sincera, para que a minha ação também 

adquirisse essa característica. Ao agir em conformidade com aquilo que sentia, 

principalmente a lecionar, seria determinante para a motivação dos alunos nas 

aulas. Todas estas inquietações formam um ponto que mereceu a minha reflexão 

durante o ano letivo e ao qual voltarei a fazer referência mais à frente. 

A insatisfação depois do planeamento estar realizado já não se 

manifestava de forma tão continuada, e cada vez tinha mais certeza de que os 
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exercícios selecionados eram adequados aos conteúdos que pretendia que 

fossem desenvolvidos pelos alunos. Mas, a constante imaginação da 

operacionalização da aula, o “recitar” (individual) da estrutura e gestão que 

queria que ela tomasse, no fundo o estudo do Plano de Aula, foram essenciais 

na melhoria da minha capacidade de antecipação. Não se conseguem prever 

todas as variáveis que possam surgir na aula, mas se durante o planeamento o 

professor for capaz de se questionar sobre várias possibilidades, e refletir sobre 

a melhor forma de as contornar, com certeza atuará mais rápido quanto possível 

e provavelmente mais acertado também. Desta forma, importa associar à 

capacidade de antecipação a de reformulação, aproveitando os imprevistos 

como oportunidades de aprendizagem para os alunos. 

A situação mais evidente de prevenção para uma possível alteração da 

aula, onde iria condicionar e obrigar à alteração de grande parte da organização 

da mesma, verificou-se na existência de um Plano de Aula Alternativo, sempre 

que tinha que lecionar nas instalações exteriores. Apesar das condições 

climatéricas no Arquipélago dos Açores estarem associadas a um clima tropical, 

e por isso se caracterizarem pela sua imprevisibilidade, verifiquei que de facto é 

verdade, mas das dezassete aulas lecionadas no exterior, utilizei apenas três 

vezes o plano alternativo. 

 

“Tendo em conta o roulement (…) a aula deveria ter sido lecionada 

na pista de atletismo, (…) tendo em conta as condições temporais (…) 

optei por realizá-la no espaço alternativo (Sala de Musculação) e, por isso, 

pus em prática o plano alternativo que realizei previamente. 

A aula destinava-se à introdução e exercitação da noção de tempo, 

espaço, ritmo e gestão do esforço, relacionadas com os conteúdos da 

resistência aeróbia, introdução e exercitação dos aspetos técnicos 

fundamentais do lançamento do peso e desenvolvimento da união, 

empenho motor e motivacional dos alunos e desenvolvimento da 

coordenação e força. 

Os objetivos (…)foram cumpridos, no entanto foi necessário ainda 

fazer pequenas alterações ao plano alternativo. (…) incidiram na 

utilização de bolas de andebol ao invés dos pesos, como havia previsto, 

de forma a não danificar as instalações da sala de musculação. A ideia 

inicial seria lançarem o peso para cima de um colchão, no entanto em 

conversa com o professor cooperante, consideramos que talvez se 

continuasse a correr o risco destas saírem foram do espaço pretendido 

danificando o solo, por isso a alteração. Tive a necessidade, (…) de 
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recorrer ao uso de bolas medicinais para que os exercícios de 

manuseamento (que funcionariam também como aquecimento das 

articulações do pulso, ombro e cotovelo) continuassem a ter o impacto 

desejado, visto que se o realizasse com as bolas de andebol – 

posteriormente representavam o peso, o efeito não seria o mesmo.” 

(Reflexão das aulas números 55 e 56 de Atletismo) 

 

“Tendo em conta as condições climatéricas, senti necessidade de 

realizar um plano alternativo (para 1/3 de pavilhão), (…) recorri a esta 

planificação no último exercício. (…) 

Para o último exercício (jogo formal 5x5) era necessário criar equipas, 

como tive três baixas na aula (…) optei então por selecionar três alunos 

que as constituíssem de forma equilibrada. Assim o jogo aconteceu entre 

duas equipas de 6 elementos, e não de 5 cada uma como havia sido 

planeado (um aluno era árbitro).(…) 

As condicionantes e componentes críticas utilizadas, para que se 

imprimisse um maior ritmo ao jogo foram aquelas sugeridas pelo plano 

alternativo e assim a equipa que estava de fora, em tempo de espera, 

realizava alguns exercícios de condição física indicados por mim bem 

como recebia indicações importantes para melhorar as situações de 

jogo.” (Reflexão das aulas números 91 e 92 de Futebol) 

 

“As condições climatéricas foram piorando na fase final da aula, (…) 

dei por terminados os dois jogos antes do tempo e indiquei aos alunos 

para se deslocarem para o pavilhão. Depois de entrar no pavilhão 

verifiquei que tinha o pavilhão totalmente disponível, em vez de 1/3 como 

seria suposto. (…)A funcionária da instalação disse que a turma que o 

deveria ocupar esteve a realizar a ficha de avaliação e já tinham sido 

dispensados pelo seu professor. (…) 

Reduzi apenas o campo, e as duas equipas que se encontravam 

em espera realizavam exercícios de condição física enquanto me iam 

respondendo a algumas questões sobre os conteúdos da modalidade.” 

(Reflexão das aulas números 37 e 38 de Andebol) 

 

Não seria verdade se eu dissesse que a minha atenção recaiu sobre 

assuntos diferentes em cada um dos períodos, apesar da avaliação da prestação 

do professor estagiário ser mais direcionada para uns parâmetros do que para 

outros ao longo do ano letivo. Em concordância com as dimensões de 

intervenção pedagógica do professor, sugeridas por Siedentop e Tannehill 

(2000), o estudante estagiário é avaliado em três fases interligadas ao longo da 

sua Prática de Ensino Supervisionada - Controlo e Disciplina da Turma, Gestão 

e Organização da Aula, Instrução e Feedback – que durante o ano de estágio, 

vão sendo desenvolvidas e aprimoradas por essa ordem.  
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Só se consegue ser um bom gestor e organizador das tarefas da aula, 

quando já temos a turma controlada e disciplinada. Quando os alunos se sentem 

motivados e interessados pelo processo de ensino e aprendizagem. Os mesmos 

acabam por participar no processo de gestão e organização, quando já existem 

determinadas rotinas criadas entre eles que tenham surgido pela intervenção do 

professor. A forma como o professor planeia a aula e como distribui os alunos 

pelas determinadas tarefas também só é possível depois de os conhecer e de 

perceber a dinâmica da turma, ou aquela que pretende que a turma alcance. A 

instrução e feedback tornam-se alvo de maior atenção por parte do professor, 

quando os alunos percebem que o sucesso da turma é o seu foco principal, e 

esperam do docente o seu melhor para que o alcancem, para que contribuam 

também nesse sentido. 

Tal como procedi no nível de planeamento anterior (Unidade Didática), 

tenho vindo a explicar alguns aspetos da Realização da Prática Profissional que 

foram considerados ao nível do Plano de Aula e até ao final deste capítulo vou 

continuar a fazê-lo. No entanto, alguns assuntos, e devido à importância que 

tiveram no decorrer da minha ação enquanto professora estagiária, merecerão 

uma nova abordagem nos pontos referentes ao capítulo 5. 

 

No que respeita à dimensão de intervenção pedagógica associada ao 

primeiro período escolar – Controlo e disciplina da turma, não precisei de todo 

esse tempo para o alcançar, no entanto foi necessário ao longo das sessões não 

me desligar dele. Se não o contemplasse durante a minha planificação das 

tarefas, muito provavelmente a turma deixaria de estar empenhada, motivada, 

concentrada, interessada e por isso perderia a valência que já tinha conquistado. 

O mesmo aconteceria se, numa determinada situação em que fosse preciso 

atuar para restabelecer a ordem da turma. Se não o fizesse, se não interviesse, 

talvez a minha liderança fosse desacreditada pelos alunos. Quero com isto dizer 

que, não houve um momento em que me dediquei mais a este ou àquele aspeto, 

mas compreendo a necessidade desta linha condutora de ações, como já 

expliquei em cima. 
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Recordo uma vez mais a reunião de núcleo que antecedeu a primeira 

aula. Nela para além do Professor Cooperante nos incitar a refletir em casa sobre 

aquilo que seria importante dizer no primeiro contacto com os alunos, deixou 

também no ar a questão de como nos deveríamos comportar – se muito 

intransigentes, se liberais. Não aconselhou que tomássemos qualquer posição 

em relação a estas duas visões, mas lembrou-nos de que o primeiro contacto 

com a turma é fundamental. Nada que nas aulas de Psicologia da Educação, no 

ano anterior, já não tivesse sido debatido vezes sem conta. 

Pessoalmente preocupava-me a impressão que deixaria neste primeiro 

momento aos alunos, mas não estava disposta a criar uma espécie de máscara, 

nem de uma professora demasiado rígida, nem demasiado generosa. Estava 

disposta a mostrar-me tal e qual aquilo que era. Evidentemente que essa 

postura, natural, no decorrer das sessões iria alterar-se de acordo também com 

as primeiras ilações retiradas da turma. A minha caracterização já foi feita e não 

o tenciono repetir, mas é relevante salientar que o meu objetivo foi que os alunos 

percebessem que eu seria exigente com eles, mas que não exigiria mais do que 

aquilo que tivesse a certeza que eles conseguiriam alcançar, que estava disposta 

a fazer tudo para que aprendessem e vivessem as aulas de Educação Física 

como nunca o tinham feito até então, mas que para isso fosse possível precisaria 

da colaboração de cada um. Funcionaríamos como uma equipa, desde o 

primeiro dia e por isso, eu iria confiar neles e era importante que eles também 

confiassem em mim e que dessem sempre o seu melhor.  

Resolvi nesse primeiro contacto expor e esclarecer à partida algumas 

regras de conduta para o bom funcionamento das aulas, e informei que o seu 

cumprimento seria fundamental para que juntos conseguíssemos alcançar o 

sucesso. Esclareci ainda que à medida que seriam lecionadas as diferentes 

modalidades, eu enunciaria regras de segurança específicas de cada uma delas 

e que teriam que ser cumpridas à risca da mesma forma como as anteriores. 

 

 

“Eles sabem que podem contar com a minha ajuda e que irá existir 

sempre uma forma para se chegar ao objetivo pretendido. Já perceberam 

que eu não desisto dos alunos que se mostram empenhados, motivados 
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e que acreditam que são capazes.” (Reflexão das aulas números 77 e 78 

de Natação) 

 

“(…) expus e esclarecia algumas regras para o bom funcionamento 

da disciplina ao longo do ano (…), fiz também questão de lhes mostrar 

que como eles queria que as aulas fossem interessantes, divertidas e 

acima de tudo produtivas. É do interesse de todos vir para as aulas 

motivados e com vontade de trabalhar e evoluir. (…) serei uma professora 

preocupada com a disciplina, com as regras de conduta e acima de tudo 

com a aprendizagem dos conteúdos pela turma e por cada um deles.” 

(Reflexão das aulas números 1 e 2 – Apresentação) 

 

“(…) não utilizar os materiais que se encontram no ginásio sem 

autorização do professor, e não realizar os exercícios sem ajuda quando 

assim é exigido, não atravessar o corredor de chamada dos aparelhos de 

saltos, devendo sim contornar a fila, os saltos no mini e no duplo 

trampolim realizam-se com meias, fazer mortais sem ajuda só quando o 

professor autorizar, os exercícios nas traves fazem-se descalços (sem 

meias) (…) não podem troçar dos colegas quando eles não conseguem 

realizar qualquer exercício, devendo sim auxiliá-los, pedir a ajuda do 

professor sempre que tiverem dúvidas na realização de algum elemento 

- “Não inventem, podem correr o risco de se magoarem!” (…)” (Reflexão 

das aulas números 7 e 8 de Ginástica). 

 

“Relativamente aos aspetos de segurança da aula, (…) foram 

garantidos tanto da minha parte como da parte dos alunos, quer na 

arrumação do material, quer na montagem de algumas estações. (…) é 

importante referir que os alunos já têm certas rotinas de boa conduta e 

segurança bem presentes. São raras as vezes em que se atravessam no 

corredor de chamada para os aparelhos, e cada vez executam mais e 

melhor as ajudas.” (Reflexão das aulas números 17 e 18 de Ginástica) 

 

“(…) depois de entrarem pela porta da piscina não voltam a sair, por 

isso não há autorização para irem à casa de banho (salvo raras exceções) 

e já devem trazer a touca colocada, só entram na água quando passarem 

pelo chuveiro, e dirigem-se logo para as vossas pistas dando início aos 

exercícios propostos, devem trazer para o bordo da piscina uma prancha 

e arrumá-la no final, ninguém corre, durante os exercícios circulam 

sempre pelo lado direito da pista, só há saltos para a água com a 

autorização do professor, não há desculpas para não realizar a aula (…). 

“ (Reflexão das aulas números 9 e 10 de Natação) 

 

“(…) antes de subirem para a pista devem perguntar à funcionária 

se existe ou não algum material que seja necessário trazer, a pedido da 

professora, nenhum aluno lança o engenho sem autorização do 

professor, nem sem antes verificar se existe algum colega na zona para 

onde tenciona lançar, só quando todos lançarem é que se recolhem os 

engenhos (…).” (Reflexão das aulas números 55 e 56 de Atletismo) 
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“(…), só pegam nas bolas ou no material do carrinho quando o 

professor autorizar, sempre que o professor estiver a explicar algum 

exercício para toda a turma as bola mantem-se parada debaixo do braço 

(à exceção da bola de futebol que fica no chão), não se pontapeiam bolas 

na direção dos colegas com a intenção de os chamar, as bolas colocam-

se no carrinho, não são atiradas, ninguém pontapeia bolas que não sejam 

de modalidades jogadas com os pés, um dos alunos por indicação do 

professor contabiliza o número de bolas ou outro material no final da aula.” 

(Exemplos de regras das modalidades coletivas) 

 

“(…) não desistir de tentar realizar qualquer exercício proposto pelo 

professor, se existir algum problema de autoconfiança o professor ajudará 

o aluno e irá adequar ou encontrar um exercício alternativo, em caso de 

má disposição ou lesão avisar imediatamente, auxiliar na arrumação do 

material em todas as aulas, os alunos só saem do espaço da aula quando 

o professor o indicar e a aula só termina depois de tomarem banho.” 

(Exemplos de regras criadas por mim transversais a todas as 

modalidades) 

 

 

Os meus alunos sempre foram respeitadores e disciplinados, nunca 

observei nem me relataram qualquer tipo de falta de educação entre eles e os 

colegas da escola ou outros docentes. Como se tratavam de adolescentes, havia 

sim a necessidade de em algumas aulas repor a ordem e chamar a sua atenção 

para que diminuíssem o ‘alarido’, uma vez que acabavam por se desconcentrar 

e importunar o bom funcionamento da sessão. Por norma, estas situações 

sucediam quando se entusiasmavam com as tarefas, ou por serem novidade e 

por isso despertasse o interesse e a motivação de todos querem passar pela sua 

realização no mesmo instante, ou por se tratarem de exercícios que apreciavam 

e já não realizavam há algum tempo.  

No início ficava um pouco aborrecida quando tinha que os alertar 

repetidamente para estas situações de entusiasmo exagerado, e mostrava o 

meu desagrado pedindo-lhes que me acompanhassem numa espécie de “treino 

militar”, como eles lhe chamavam. Fi-los perceber que não queria de todo, que 

o clima da aula fosse demasiado sério e rígido, e que era benéfico que eles se 

comportassem dessa forma (animadora e entusiasta) na aula de Educação 

Física, estranho seria se acontecesse o contrário. Expliquei-lhes que havia 

sempre tempo para tudo, como já tinham vindo a perceber, mas quando 
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chamasse a atenção a segunda vez é porque era urgente que fizessem um 

esforço maior e se contivessem, que não dispersassem nem se distraíssem 

mais. 

 

“Desta vez, o tempo estipulado para a realização de ambos os 

exercícios foi cumprido porque perante a exercitação do exercício que na 

aula passada tinha despoletado a agitação e brincadeira na turma, desta 

vez não aconteceu. Antes da sua execução chamei os alunos à atenção 

nesse sentido.” (Reflexão das aulas números 15 e 16 de Ginástica) 

 

“O comportamento dos alunos foi (…). Mostraram-se sempre 

motivados, atentos, dinâmicos e cumpridores das tarefas. Mais uma vez, 

e por estarem empolgados com a aula, quando dei ordem de arrumação 

de material, ficaram surpreendidos com o passar do tempo.” (Reflexão 

das aulas números 25 e 26 de Ginástica) 

 

“A próxima sessão será lecionada pela minha colega Ana Paiva (…) 

A turma demonstrou ser responsável e organizada (…) e tenho a certeza 

que vão colaborar e manter o mesmo entusiasmo e empenho com uma 

outra professora.” (Reflexão das aulas números 109 e 110 de Atletismo) 

 

“Ter alunos instruídos e disciplinados desde o início, foi um dos 

meus objetivos e vejo agora, como já seria de esperar, uma recompensa 

de todo o trabalho desenvolvido nesse sentido. Aceito que as 

características da turma ajudem a este bom funcionamento, no entanto a 

cultura da mesma neste sentido, foi influenciada positivamente pela 

minha atuação. Os mesmos métodos com outros alunos, talvez não 

surtissem os mesmos efeitos, mas haver-se-ia de arranjar uma outra 

estratégia para levar a turma a bom porto.” (Reflexão das aulas números 

93 e 94 de Ginástica)  

 

Quanto à Gestão e Organização da Aula, a segunda dimensão 

pedagógica, foi na segunda aula de Ginástica que pela primeira vez me deparei 

com esse problema e me preocupei em colmatá-lo. 

 

“A aula não correu de acordo com o que tinha planeado visto que, 

por falta de gestão do tempo não consegui concluir os objetivos a que me 

tinha proposto. (…) Os alunos rodavam de estação ao meu sinal e houve 

um descontrolo no tempo de exercitação em cada rotação. 

Esta má gestão do tempo fez com que a parte da aula destinada para os 

saltos não fosse lecionada e os alunos não rodaram por todas as 

estações. Terei que ter mais atenção a esta condicionante (tempo) (…) 

optando por tempos de exercitação mais curtos em cada estação e um 

maior número de rotações. Os alunos que estiverem de fora podem 
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ajudar-me a controlar o tempo.” (Reflexão das aulas números 7 e 8 de 

Ginástica) 

 

“Não cometi o mesmo erro que na aula passada e por isso melhorei 

a minha gestão do tempo. Os alunos não só realizaram o circuito todo, 

como o repetiram. E assim, não pus em causa a última parte da aula. (…)” 

(Reflexão das aulas números 11 e 12 de Ginástica) 

 

Apesar de estar já a fazer um esforço nesse sentido, foi de facto, o 

Professor Cooperante que me alertou para essa necessidade no segundo 

período, uma vez que era o ponto em que mais se focava nas minhas aulas 

nessa altura. Apercebeu-se disso quando verificou com o apoio do cronómetro, 

que eu tinha excedido o tempo extipulado para a realização da ativação geral 

que constava no plano de aula. Muito provavelmente tinha sido esse o motivo 

que acabou por influenciar o tempo de exercitação dos alunos nas diferentes 

estações. 

 

“Uma das dificuldades mais sentidas por mim durante a aula foi na 

gestão do tempo de exercitação em cada uma das estações. (Reflexão 

das aulas números 79 e 80 de Ginástica) 

 

No segundo período lecionei também Natação, Voleibol, Atletismo e 

Futebol mas estes problemas foram mais evidentes e de mais difícil resolução 

na modalidade de Ginástica. 

 

“(…) fiz uma boa gestão do tempo de aula, havia tempo para uma 

repetição da estafeta.” (Reflexão das aulas números 63 e 64 de Atletismo) 

 

“(…) os alunos acabaram por realizar apenas uma vez esta 

intenção por falta de tempo que adveio da minha má gestão do mesmo, 

no exercício anterior.” (Reflexão das aulas números 69 e 70 de Natação) 

 

Na aula seguinte já se verificaram melhorias: 

“O tempo de exercitação da técnica completa com viragens foi 

maior em relação à aula passada e consegui melhorar a gestão do mesmo 

no período que disponibilizei para os saltos para a água. (…) assim 

assegurei uma maior unidade e interligação dos exercícios e verifiquei 

uma melhoria por parte de todos os alunos.” (Reflexão das aulas números 

73 e 74 de Natação) 

 



105 

“Uma das dificuldades sentidas foi na gestão do tempo de 

exercitação em cada uma das estações. (…) Terei que ter mais atenção 

nas próximas sessões, para que isto não se volte a repetir. (…) Esta 

minha dificuldade em gerir o tempo de aula prejudica não só os alunos, 

visto que nem todos eles conseguem rodar duas vezes por cada estação 

como o planeado, mas também a aula seguinte, tendo em conta que os 

alunos têm ainda que tomar banho e acabam por se atrasar para a 

mesma. (…) Na próxima aula vou optar por prolongar o tempo de 

exercitação em cada uma das estações, e os alunos rodam apenas uma 

vez por cada uma delas.” (Reflexão das aulas números 81 e 82 de 

Ginástica) 

 

Era de facto um problema que se ia arrastando e com o qual eu não estava 

de todo a conseguir lidar com ele. Quando se tratava da última aula da manhã 

(terça-feira) até que não havia grande problema em terminar depois da hora 

marcada, e muitas vezes eram os próprios alunos que pediam para ficar a 

exercitar durante mais uns minutos. Mesmo assim, o Professor Cooperante 

insistia com a necessidade de gerir melhor os noventa minutos (75’ de tempo 

útil) mesmo que no final ficasse mais um pouco com os alunos. O problema era 

acrescido quando a aula de Educação Física era no primeiro tempo da manhã 

(sexta-feira), pois os alunos tinham apenas um intervalo entre aulas. 

Os professores de Educação Física ficam sempre com uma redução do 

tempo útil das suas aulas porque têm que dispensar os alunos mais cedo para 

que tenham tempo de realizarem a sua higiene pessoal depois da sessão. 

Acontece que, me fui apercebendo e posteriormente quando questionei a turma 

sobre o assunto, de que nem todos os alunos tinham esses cuidados, mesmo 

tendo tempo para o fazer. Decidi ter uma conversa com a turma, no final do 

primeiro período, onde alertei para a importância de o fazerem e que saíam mais 

cedo da minha aula para esse fim, caso contrário passava a sair só quem 

usufruísse do tempo dessa forma e os restantes ficariam a arrumar o material. 

Houve um aumento de alunos que tomava banho depois da aula, no entanto 

mais de metade da turma continuava a não o fazer. Ainda assim, e mesmo 

quando terminava a aula a tempo, os alunos atrasavam-se para Matemática 

(bloco seguinte). Por duas vezes fui interpolada pela docente da disciplina que 

me pediu para os deixar sair ainda mais cedo, porque estes entravam “às 

pinguinhas” na sala e ela não conseguia lecionar.  
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“Isto não pode mesmo voltar a acontecer.” – pensei e disse à professora na 

segunda vez que ela pediu a minha colaboração nesse sentido. “Qual é a base 

deste problema?”, “Onde é que perco tempo?”… Era urgente dar respostas a 

estas questões. Nas minhas reflexões apontava apenas uma justificação que 

não se pretendia nem com a quantidade de conteúdos que me propunha lecionar 

para cada aula, nem com a falta de rotinas e organização da turma. A razão 

encontrava-se na minha monitorização, no entusiasmo com que me entregava 

em cada aula e em particular aos alunos. 

 

“ (…) vou circulando pelos grupos de forma a dar o meu apoio a 

todos os alunos, e empolgo-me nessa missão. É por essa razão que o 

tempo estipulado para cada rotação se excede sempre. (…)  

Não consigo “desistir de insistir” com um aluno quando ele está prestes a 

conseguir realizar um determinado exercício.” (Reflexão das aulas 

números 81 e 82 de Ginástica) 

 

No entanto, não me conformei até que encontrei duas possíveis soluções 

que implementei nas aulas seguintes. A primeira passava pela utilização da 

função “Alarme” quer do relógio que utilizava, quer do cronómetro que usava 

normalmente ao pescoço, retirando sempre que necessário para demonstrações 

ou ajudas. Caso existissem alunos que não realizassem a aula, atribuía-lhes, em 

último recurso, a função de me informarem quando faltassem “X” minutos para 

terminar a aula, ou que me alertassem do tempo de rotação das estações. Se 

todos os alunos realizassem a aula, como por norma acontecia, poderia pedir a 

ajuda ao Professor Cooperante, mas esta seria uma hipótese pouco 

aconselhada para a resolução deste problema, uma vez que a presença deste 

interveniente só acontece no ano de estágio. Antes destas duas soluções, numa 

das aulas pedi que o professor anotasse o tempo de exercitação dos alunos em 

cada estação, para que depois pudesse comparar com aquele que eu tinha 

determinado. 

“Tendo em conta que a gestão do tempo era um dos problemas que 

me propus resolver definitivamente nesta aula, a estratégia que utilizei 

(…) foi a ativação do alarme do cronómetro que me acompanha em todas 

as aulas.  

Terminei a aula no tempo previsto para esse fim, incluindo a 

arrumação e um pequeno diálogo com os alunos (…) o Professor 

Cooperante contabilizou os minutos em que os alunos permaneciam em 
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cada uma das estações e pude constatar, depois da análise, que 

poderiam ter sido mais homogéneos. (…) terei que aprimorar a noção 

temporal (visto que não tenho o hábito de estar constantemente a olhar 

para o relógio) ou então terei mesmo que me suportar da ajuda de um 

aluno que não faça aula para dar ordem de rotação (isto se algum não 

fizer aula). A hipótese de pedir a colaboração ao professor cooperante, 

não pode ser tida em conta porque numa situação normal da prática 

docente, não terei alguém que o substitua nesse papel.” (Reflexão das 

aulas números 87 e 88 de Ginástica) 

 

“Relativamente às questões de gestão do tempo de aula, houve 

progressos, no entanto, pedi que o Professor Cooperante voltasse a 

contabilizar os períodos de instrução e de exercitação dos alunos por 

cada uma das estações e, (…) posso constatar que na aula anterior fui 

bem mais regular do que nesta. Aqui talvez o fator “Avaliação” tenha 

influenciado” (Reflexão das aulas números 93 e 94 de Ginástica) 

 

“ (…) importa ainda, continuar a trabalhar a gestão do tempo nas 

modalidades coletivas, (…) concentrar-me em melhorá-la no último 

exercício, que será sempre o jogo formal.” (Reflexão das aulas números 

95 e 96 de Futebol) 

 

A segunda visita da Professora Orientadora à escola é que me levou a 

refletir sobre este assunto e a procurar as verdadeiras causas. Penso que, esta 

situação não se teria arrastado por tanto tempo, se eu lhe tivesse reportado a 

situação mais cedo ou se tivesse pedido ajuda ao Professor Cooperante. O alerta 

deste último surgiu apenas depois de uma constatação no segundo período, pois 

foi talvez a mais flagrante até então, no entanto já tinha revelado alguns indícios 

de que “iria perder a noção das horas” nessa modalidade. 

Relativamente às rotinas e estratégias que utilizava para rentabilizar o 

tempo de aula, prendiam-se muito na distribuição prévia dos alunos pelos 

diferentes níveis de aprendizagem ou pelas equipas (assim também assegurava 

uma maior homogeneidade ou heterogeneidade dentro de cada uma, consoante 

o objetivo que pretendia alcançar), evitar modificar, nas mudanças de exercícios, 

o número de elementos que constituem os grupos. Um hábito, no meu ponto de 

vista, fundamental para uma boa gestão e organização da aula prendeu-se com 

a preparação do espaço antes dos alunos chegarem ao local. Se havia a 

possibilidade de deixar tudo pronto, ou o mais próximo possível das condições 

que considerava ideais para iniciar a aula, fazia questão de me dirigir mais cedo 
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uns minutos para a instalação preparando-a para a minha aula. Se por algum 

motivo, normalmente por excesso de peso do material ou falta de tempo, não o 

conseguia fazer sozinha, pedia ajuda aos alunos (oferecerem-se para ajudar 

passou também a ser rotina) mal entrassem no espaço. Quando era necessário 

modificar, ou reformular a organização para o exercício seguinte, optava por 

fazê-lo enquanto os alunos descansavam, se se tratassem de mudanças 

rápidas, ou então selecionava alguns para a recolha do material “a mais” e outros 

para seguirem as minhas indicações. 

 

“(…) foi necessário realizar um planeamento por níveis, de forma a 

ir ao encontro das carências e expectativas de cada um dos alunos. 

Quer a planificação, quer a distribuição dos alunos pelas pistas foi feita 

de forma cuidada. (…) em cada grupo (por pista) havia um aluno mais 

expedito que os restantes. Assim, além de impor ritmo na pista poderia 

ser um fator de motivação.” (Reflexão das aulas números 9 e 10 de 

Natação) 

 

“Tendo em conta a análise que fiz na última aula (a primeira após a 

avaliação diagnóstica), era necessário fazer uma divisão por grupos. 

Desta forma, planeei os grupos com antecedência para que o tempo de 

aprendizagem motora fosse bem aproveitado na aula.” (Reflexão das 

aulas números 27 e 28 de Andebol) 

 

“À medida que fui introduzindo novos exercícios fui aumentando 

quer o número de jogadores da defesa quer o número de jogadores do 

ataque procurando manter sempre os mesmos dois grupos organizados 

por níveis e mudar o menos possível a estrutura da aula. Esta estratégia 

também se irá manter nas restantes sessões uma vez que se o meu 

trabalho de gestão e organização da aula saí beneficiado.” (Reflexão das 

aulas números 91 e 92 de Futebol) 

 

“Como acontece em todas as aulas que leciono, vou mais cedo para 

as instalações e começo a organizar o espaço de aula. (…) estratégia de 

rentabilização do tempo da prática que para mim faz todo o sentido e não 

custa nada. Quando estou sozinha organizo apenas o que se torna mais 

fácil, e transporto aparelhos de pequenas dimensões (…) à medida que 

os alunos vão chegando ajudam.” (Reflexão das aulas números 85 e 86 

de Ginástica) 

 

Esta tarefa, apesar de não ser vista com muito bons olhos por parte de 

alguns alunos e professores de outras turmas traz, quer para os meus alunos, 

quer para mim, alguma satisfação. 
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“É mais um momento de descontração e de diálogo que têm 

comigo, onde me fazem questões sobre a aula, sobre outras 

modalidades, onde de certa forma eu também tenho oportunidade de os 

conhecer melhor e de os questionar sobre a sua vida escolar e desportiva. 

(…) conversarmos um pouco sobre a interrupção letiva do Carnaval, onde 

pude partilhar a experiência de ter assistido pela primeira vez aos festejos 

desta época longe dos meus costumes e perto dos deles.” (Reflexão das 

aulas números 87 e 88 de Ginástica) 

 

No meu entender, o ponto forte do planeamento neste último nível, foi 

como tenho vindo a relatar ao longo do documento, a planificação por níveis de 

aprendizagem. Em todas as modalidades, essa estratégia determinou a 

motivação, interesse e evolução das competências dos alunos ao longo das 

sessões, propiciando um clima de aprendizagem favorável ao seu 

desenvolvimento integral. 

De seguida apresento alguns exemplos de planificação por níveis propostos no 

plano de aula (Figuras 8, 9 e 10) e que efetivamente foram cumpridos na 

realização. 

 

 

Figura 8 – Plano das aulas números 7 e 8 de Ginástica 

 

 “Preocupei-me em incluir em cada uma das estações mais do que 

um elemento evitando assim que a tarefa se tornasse demasiado 
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repetitiva e fácil. De forma a tornar as estações mais desafiantes e ao 

mesmo tempo acessíveis para todos os alunos, estipulei níveis de 

execução em quatro delas. 

Desta forma, os alunos com maiores dificuldades optavam por 

exercitar no nível mais baixo podendo progredir, e os restantes podiam 

desafiar-se no nível superior.” (Reflexão das aulas números 7 e 8 da 

modalidade de Ginástica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Plano das aulas números 29 e 30 da modalidade de Andebol 

 

“Nesta aula, e por ter verificado que na aula anterior que a formação 

de grupos homogéneos não funcionou como o pretendido, decidi que os 

exercícios de jogo reduzido iriam ser feitos por níveis.” (Reflexão das 

aulas números 29 e 30 da modalidade de Andebol) 

 

“Infelizmente não foi possível introduzir a ação dos MI da técnica de 

nado Bruços (este conteúdo não fazia parte do plano de aula mas tinha 

dito às alunas que se fosse possível ensinaria), ficará então para a 

próxima aula e aí sim já fará parte dos conteúdos da mesma.” (Reflexão 

das aulas números 77 e 78 da modalidade de Natação), como se pode 

confirmar pelo excerto do plano da aula seguinte: 
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Figura 10 – Plano das aulas números 79 e 80 da modalidade de Natação 

 

“Prevejo um desenvolvimento uniforme das capacidades e 

habilidades do grupo, no entanto se alguma alteração significativa se 

verificar, a lecionação por níveis irá com certeza ser uma mais-valia a ser 

utilizada para dar resposta a essas possíveis diferenças de 

aprendizagem.” (Reflexão das aulas números 31 e 32 da modalidade de 

Judo). 

 

As modalidades de Judo e Dança foram as únicas nas quais não estipulei 

a exercitação por níveis, uma vez que a aprendizagem dos alunos foi uniforme. 

 

“Tive a preocupação de planificar cada estação por níveis de 

aprendizagem, dando assim a oportunidade de evolução aos alunos que 

se encontram numa fase mais avançada do processo ensino-

aprendizagem, não descorando aqueles que ao contrário, estão num nível 

inferior. (…) os alunos realizaram as tarefas pretendidas com agrado e 

entusiasmo, mostrando que têm vontade de continuar a trabalhar e então 

evoluir. Desta forma, verificou-se uma boa gestão do esforço (…) permitiu 

que todos os alunos realizassem o que era pedido, se entreajudassem e 

mantivessem a dinâmica da aula.” (Reflexão das aulas números 11 e 12) 

 

Os diferentes níveis de planeamento (macro, meso e micro) foram 

elaborados de acordo com as categorias transdisciplinares evidenciadas no 

modelo de planeamento de Vickers (1990) que se denomina de Modelo e 
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Estrutura do Conhecimento (MEC). Assim, procurei uma sequência lógica de 

conteúdos ajustados e adaptados, quer ao número de aulas, quer ao nível das 

necessidades, dificuldades e potencialidades dos meus alunos. Este modelo de 

planeamento processou-se em três fases – Análise, Decisão e Aplicação, e 

dentro destas estão agregados oito módulos. Desta forma, a fase de Análise 

compreende os três primeiros módulos, que tal como a denominação da fase, 

consiste na análise de um desporto ou modalidade através do conhecimento 

estrutural hierarquizado, na análise dos alunos e do ambiente de ensino e de 

treino. A fase de tomada de Decisão consiste em quatro módulos que, 

sucintamente vão permitir decidir, estruturar e programar os conteúdos da 

modalidade, mais especificamente determinar a extensão e sequências 

apropriadas, traçar objetivos, estruturar um sistema de avaliação e preparação 

de progressões no ensino e treino. E, finalmente a fase de aplicação, tratada no 

módulo final, que introduz os instrumentos de planificação básicos usados em 

todo o ensino e treino. Ensina as técnicas, capacidades para a planificação de 

aulas e unidades, planificação sazonal, anual, currículo completo, programas de 

desenvolvimento, e técnicas para o ensino individualizado. A construção dos 

módulos um e dois dos MEC das várias matérias que foram lecionadas ao longo 

deste ano letivo, foi da responsabilidade do núcleo de estágio, os restantes 

módulos devido à especificidade de cada turma foram realizados por cada um 

de nós (estagiários).  

Apesar de ser um modelo que abrange todas as áreas essenciais para a 

prática do ensino, não é sinónimo de quantidade de informação. Deverá sim, ser 

um documento pessoal e simplificado o mais possível de forma a funcionar 

eficazmente como um guião, que se pretende que seja. Desta forma, desde a 

elaboração do primeiro MEC que o Professor Cooperante apelou para a criação 

o de MEC mais simples e úteis que orientassem a prática de ensino eficazmente. 

Ainda assim, não posso deixar de referir, que apesar da elaboração de todos 

eles ter aumentado o meu nível de segurança na instrução, gestão e feedback, 

ao lecionar, foi uma tarefa muito morosa, devido à quantidade de informação 

envolvente passível de tratamento e organização. Foi investido muito tempo 

neste processo no início da prática pedagógica, altura em que tudo é novidade, 
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em que estamos numa fase de adaptação e precisamos também de elaborar 

outros documentos, como foi o caso do PFI, do Plano Anual de Atividades e 

ainda, colaborar no planeamento e organização das Atividades Desportivas 

Escolares (ADE), que decorreram durante todo o ano letivo e das atividades do 

DEFD que se realizam, por norma no primeiro período, como o Corta-Mato, o 

Mega-Salto e o Mega-Sprinter, fase escolar. 

Futuramente, será uma base fundamental para a minha ação enquanto 

docente de Educação Física, no entanto, acredito que a rotina de realização 

deste documento me irá ajudar a ser cada vez mais concisa e específica, ao 

ponto de talvez conseguir fazer aos poucos uma espécie de “triagem” e 

aproveitamento quer da sua estrutura quer de estratégias utilizadas em anos 

anteriores, melhorando e aperfeiçoando a sua feitura, sem que nunca me 

esqueça da necessidade de pesquisa que é primordial para me manter 

atualizada. 
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4.3. Celebração, um momento refletido.  

 

“4ª Fase: Avaliação 

Esta é uma fase importantíssima, em que se procura ‘extrair o sumo’ ao que se 

viveu. (…) Consiste na análise do que foi realizado, procurando perceber como 

correram as diversas actividades e o que se atingiu, em termos educativos (o 

que se adquiriu).” 

(CNE- Secretaria Nacional Pedagógica – Manual do Dirigente, 2011, p. 160) 

 

A Celebração16 ou Avaliação é fundamental para que se perceba se os 

objetivos foram ou não alcançados. Em primeira instância é importante celebrar 

o final do Projeto/Empreendimento procedendo-se a análise do que sucedeu e 

posteriormente procede-se à Avaliação. Esta pode ser realizada individualmente 

ou em grupo (equipa) e, de inúmeras perguntas, a obrigatória é aquela que 

colocamos a nós mesmos - “Repetiria?”. Até hoje, nunca houve uma única 

atividade em que tenha participado e que a resposta não fosse - “Claro que sim!”, 

mesmo que as metas propostas não tivessem sido todas alcançadas.  

É quando se dá por terminada a aventura, que somos chamados a refletir 

sobre ela e a tomarmos consciência dos verdadeiros desafios que tivemos pela 

frente, e acima de tudo, quando nos perguntamos se as decisões tomadas foram, 

ou não, as mais acertadas, se haviam outras opções, e ainda se fomos ou não 

demasiado ambiciosos durante a fase de planeamento. A sensação de “dever 

cumprido”, pelo simples facto de se ter levado até ao fim um projeto que, na 

primeira instância foi, muito bem concebido e planeado pelo grupo, é inexplicável 

e a expressão facial de todos no regresso à sede comprova que há sempre a 

esperança de um dia “lá” voltar e reencontrar tantas caras que se tornaram 

conhecidas. 

De acordo com o documento referido acima, na frase que se encontra 

destacada no início do subcapítulo, a Celebração ou Avaliação deve ser feita em 

vários momentos – ‘a quente’ (logo no fim do Empreendimento) e algum tempo 

mais tarde (para proporcionar uma reflexão mais detalhada e menos emotiva); 

                                            

16 Celebração: Nome pelo qual também é conhecida a quarta fase do Empreendimento da 
Comunidade – Avaliação. 
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ser criativa, para que todos se sintam motivados em participar; conter propostas 

de alteração/correção dos aspetos menos positivos para que não se repitam na 

próxima Aventura; deve proceder-se à verificação dos objetivos alcançados a 

nível do Empreendimento e a nível do processo pessoal de cada elemento assim 

como deve ser feita a verificação dos níveis de participação; devem ser 

encontradas sugestões quanto aos próximos objetivos educativos a serem 

alcançados no futuro e ainda e o momento em que se deve dar o reconhecimento 

de progresso a nível dos objetivos educativos e das especialidades alcançadas 

por cada elementos. A Equipa de Animação, em conjunto com o grupo, lança 

pontos da atividade para debate, faz o balanço do Empreendimento e os 

objetivos alcançados. 

A celebração só faz sentido porque à priori se determinaram objetivos a 

serem cumpridos, e é a sua formulação que dita também o sucesso e o 

entusiasmo com que se parte para a aventura. Tal acontece quando 

pretendemos determinar o êxito do ensino. “Um ensino sem objetivos seria um 

ensino ‘cego’ e ao caso, sem avaliação seria um ensino pouco empenhado na 

melhoria da qualidade da educação” (Gonçalves et al., 2010). 

Para Bento (2003, p. 174), “conjuntamente com a planificação e 

realização do ensino, a análise e a avaliação são apresentadas como tarefas 

centrais de cada professor”. Dada a sua relação indissociável, nenhuma destas 

tarefas é indispensável. É pela avaliação, controlo e análise do processo de 

ensino e do rendimento dos alunos que o professor examina a sua planificação 

e realização e posteriormente a consegue melhorar e, aperfeiçoar os seus 

métodos. Segundo Carrasco (1989, pp. 13 - 16) “(…) A avaliação dos resultados 

da aprendizagem proporciona-nos o conhecimento do rendimento do aluno (…) se 

cada aluno vai superando os objetivos (…) se eram ou não adequados.”, “A 

avaliação ajuda-nos a aprender com a experiência e a não incorrer futuramente nos 

mesmos erros.”, “ contribui para a constante reelaboração da estratégia docente”. 

De acordo com o mesmo autor, são as características do rendimento escolar que 

tornam difícil a sua avaliação, mas os seus principais objetivos não podem ser 

descurados, sendo eles os seguintes: diagnosticar os diferentes aspetos e 

facetas da estrutura do processo e do produto educativo, que são a base para a 
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adaptação do ensino às características e exigências concretas de cada situação 

de aprendizagem, realizar o prognóstico ou previsão das possibilidades dos 

alunos, que se tornam a base para a sua orientação pessoal, escolar e 

profissional e para o controlo permanente do progresso quer educativo quer dos 

mesmos, e assim ser possível informar a família de forma sustentada, e, por 

último, ser o mais objetivo possível aquando da atribuição de diplomas e títulos. 

Esta última fase do processo de ensino e aprendizagem, comparativamente com 

as anteriores, foi certamente, a mais árdua durante a minha prática pedagógica, 

devido à sua complexidade e principalmente devido à responsabilidade de 

quantificar o desempenho dos alunos. O principal receio prendeu-se com a 

justiça desta tarefa - Seria capaz de observar todos os critérios de avaliação de 

cada modalidade, certificar-me que há aprendizagem e que as competências são 

desenvolvidas em todos os alunos? Será que a minha noção de justiça é a 

mesma que a dos alunos? Será a comparação entre alunos um fator justo de 

desempate?  

Apesar das minhas inseguranças classifico o ato de avaliar como crucial 

para a ação educativa, pois é por seu intermédio que o docente consegue 

identificar as dificuldades que sentiu durante a sua prática ao longo do processo 

de ensino e aprendizagem, bem como as oportunidades para “fazer diferente”, a 

avaliação na educação justifica-se assim, simples facto de permitir que o 

professor reformule constantemente as suas estratégias tendo como indicador 

de sucesso ou insucesso a aplicação das mesmas e os resultados que 

posteriormente também influenciarão a reformulação e aperfeiçoamento dos 

objetivos (Carrasco, 1989).  

Apresenta-se uma ferramenta fundamental para o docente, e também o é 

para o aluno, uma vez que é ao ser avaliado que toma consciência do seu 

percurso, e onde faz um confronto entre as suas expectativas e o trabalho que 

efetivamente desenvolveu. 

Para que este processo fosse feito de forma consciente e coerente 

precisei de saber como, quando e porquê avaliar. Em primeiro lugar importa 

salientar que “A avaliação educativa deve ser sistemática, contínua e integral” 

(Carrasco, 1989, p. 10), uma vez que deve ser planeada e realizada de forma 
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continuada, incidindo sobre todos os aspetos da educação institucional. É 

possível encontrar nos três níveis de planeamento, referência aos vários 

elementos que são avaliados ao longo do ano letivo, como por exemplo as 

instalações, os programas, a comunidade educativa… No entanto, quando nos 

reportamos ao processo avaliativo referimo-nos mais concretamente à forma 

como olhamos e nos interessamos pelos resultados dos alunos, uma vez que 

segundo a referência acima apresentada “é a que exige maior continuidade e 

preocupação aos professores.”. Através deste processo pretende-se verificar se 

os objetivos propostos pelos educadores foram ou não alcançados pelos alunos, 

comprovando com o máximo rigor em que medida o conseguiram fazer. A 

avaliação dos alunos associa-se então, ao alcance dos objetivos propostos e, 

por isso, a uma relação de causa-efeito que forçosamente se associa à fase de 

planeamento, funcionando como um meio regulador e deste último. 

A avaliação exige um trabalho de reflexão, pois sem este tipo de trabalho 

“aprofundado não é possível avaliar os alunos e a atividade pedagógica do 

professor. E sem controlo permanente da qualidade do ensino nenhum professor 

consegue garantir a eficácia e a melhoria da sua prática pessoal” (Bento, 2006, p. 

175). Assim sendo avaliar é muito mais do que construir uma grelha e preenchê-

la à medida que observamos os alunos.  

Ao ser considerada o elemento regulador e promotor da qualidade do 

ensino e da aprendizagem do aluno, surgiu da minha parte a necessidade e 

procurar utilizar as diferentes modalidades de avaliação. Desta forma, ao longo 

deste ano letivo, considerei três momentos de avaliação (inicial, intermédia e 

final) em todas as modalidades que lecionei, que se classificam de Avaliação 

Diagnóstica (AD), Avaliação Formativa (AF) e Avaliação Sumativa (AS). Porém, 

se a avaliação é entendida com esta visão reguladora e orientadora do processo 

de ensino, mais do que a diferença entre o ponto final em que se encontra o 

discente comparado com o seu ponto inicial, é o processo que os mediou, e por 

isso faz todo o sentido que se fale na avaliação contínua. A avaliação contínua 

constitui uma etapa do processo educativo, pelo que este deve ser avaliado de 

momento a momento, ao longo do seu desenvolvimento e não apenas no final 

do mesmo.  



118 

Embora a regulação eficaz da aprendizagem exija a regularidade 

avaliativa, devem ser distinguidas AF e a avaliação contínua (Rosado, 2008). A 

AF caracteriza-se através de duas formas de regularidade: permanente ou 

pontual, intercalar e final, todas fundamentais na sua concretização. A avaliação 

contínua, sendo permanente, existe muitas vezes, de forma implícita, com um 

caráter informal e não de forma instituída, isto é, não organizada de forma 

deliberada e sem critérios explícitos, pelo que a avaliação formativa pontual, 

formalmente organizada, é um modo decisivo de recolha de informação para a 

regulação do processo de ensino e aprendizagem. 

Esta avaliação decorre durante todo o processo de ensino e está presente 

em todos os domínios (cognitivo, afetivo e psicomotor), sendo sentido e vivida 

pelos próprios alunos, não só pelo seu desempenho motor, mas também pela 

sua forma de estar, bem como os conhecimentos adquiridos ao longo das aulas 

(Rosado et al., 2002). 

Fiz questão que ao longo do ano letivo, os meus alunos entendessem que 

na minha disciplina, apesar de existirem os momentos específicos de avaliação, 

cujos objetivos a atingir e datas eram do seu conhecimento, esta função didática 

não seria pontual, mas sim realizada de forma contínua e não o dizia da “boca 

para fora”, como suspeitavam. A maioria dos professores que relembravam esta 

condição da avaliação ano após ano, não agiam em conformidade, daí o 

descrédito. “Na avaliação temos que conseguir fazer isto?” era uma questão que 

no primeiro período me faziam com frequência, à qual eu respondia 

invariavelmente que “A avaliação começa a partir do momento em que entram 

na aula, todas as aulas.”. Não foi fácil levá-los a acreditar no que dizia, mas no 

decorrer das aulas e em algumas conversas informais, nos corredores da escola, 

consegui que encarassem as aulas como mais uma oportunidade para 

melhorarem e superarem as suas capacidades. De certa forma, estariam a ser 

exigentes e rigorosos em todas as sessões, o que resultaria no aperfeiçoamento 

das suas habilidades e consequentemente, não precisavam de se sentir 

pressionados no dia da Avaliação Final, encarando esse momento como “mais 

uma aula”. 
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O meu objetivo foi sempre valorizar o esforço, dedicação e entrega que 

cada um dos alunos mostrava ter nas aulas de Educação Física, contribuindo 

assim para o seu desenvolvimento e crescimento pessoal, não o motivando 

apenas para fins quantitativos. Estes resultados também são importantes, mas 

não se alcançam sem um trabalho contínuo, e por isso, seriam acompanhados 

e orientados em todas as aulas para potenciar as suas aprendizagens. Este 

acompanhamento permitiu-me conhecer os limites de cada um, e por isso exigir 

e reconhecer as suas potencialidades ao longo de todo o processo, não ficando 

essa análise (avaliação) dependente do último momento em que os alunos 

tinham oportunidade de o demonstrar. A forma holística com que tentei regrar a 

minha ação pedagógica, foi benéfica não só para mim, como também para os 

alunos, e neste ponto saliento a importância do acompanhamento dos alunos em 

todas as aulas e não apenas na avaliação sumativa, que assegurava a certeza 

das verdadeiras capacidades dos alunos se estes fossem atraiçoados pelo 

“nervoso miudinho” ou possível lesão no “temível dia D”.  

O aluno deve terminar o ano escolar com a consciência de que o esforço 

contínuo para a aprendizagem que fez resultou num êxito, que conseguiu chegar 

até onde seria capaz (rendimento satisfatório) e não o contrário (Carrasco, 1989). 

Se assim for, o risco de desmotivação para o ciclo seguinte será maior e 

influenciará novas aquisições ou, na pior situação a incapacidade de reproduzir 

o aprendido.  

Relativamente às três principais modalidades de avaliação mencionadas, 

irei fazer uma breve explicação do que se pretende com cada uma delas assim 

como a forma como utilizadas no desenrolar da minha ação enquanto professora 

estagiária. 

O professor deve procurar identificar as competências dos alunos no início 

de cada Unidade Didática e situá-los num grupo ou nível de aprendizagem 

adequado, é através de uma AD saber em que patamar de aprendizagem se 

encontram os seus alunos, assim como conhecer as suas aptidões e 

características, para que consiga estipular e planificar de forma adequada os 

objetivos que pretende que estes atinjam. A avaliação diagnóstica não tem como 

objetivo “…‘formular um juízo’ mas recolher informação para estabelecer 



120 

prioridades e ajustar a atividade dos alunos ao sentido do seu desenvolvimento” 

(Gonçalves et. al., 2010, p. 47) e ainda “Verifica se o aluno possui as 

aprendizagens anteriores necessárias para que as novas aprendizagens tenham 

lugar (…) que aprendizagens das que se pretendem iniciar (e que se assumem não-

conhecidas) são, na realidade, já dominadas pelos alunos” (Rosado & Colaço, 

2002, p.70).  

Procedi à realização da AD dos alunos no início de cada Unidade Didática, 

à exceção da de Judo, pois só alguns alunos da turma tinham tido contacto com 

a modalidade e em apenas duas aulas nos anos letivos anteriores. 

 

“Para o primeiro bloco de aulas estava prevista uma avaliação 

diagnóstica, no entanto, como os alunos não tiveram contato com a 

modalidade nos últimos anos o conhecimento não era o suficiente para 

que os pudesse avaliar. Como tal, optei por começar de imediato com 

introdução a alguns conceitos teóricos e regras de arbitragem mais 

básicas do Judo, a alguns exercícios lúdicos introdutórios à modalidade e 

luta no solo.” (Justificação da Unidade Didática de Judo) 

 

Elaborar as grelhas de avaliação não foi uma tarefa muito complicada, 

pelo menos foi isso que pensei depois de ter realizado a primeira. Depois de ter 

consultado alguns exemplos de anos anteriores, principalmente aqueles 

utilizados nas unidades curriculares de didática, lá consegui elaborar a primeira, 

adequada ao programa nacional de Educação Física e supostamente ao nível 

em os alunos se encontravam. Este “supostamente” deve-se ao facto de eu não 

os conhecer aquando da sua realização e por isso não saber se no ano transato 

o programa teria sido ou não cumprido. Tudo pronto. Todos os conteúdos 

comtemplados e… grelha impressa! Já desconfiava que avaliar todos os alunos, 

sozinha, iria ser mais difícil do que no ano anterior, mas nunca imaginei que fosse 

tanto.  

A primeira Unidade Didática em que realizei a AD foi a Ginástica, e o 

primeiro entrave para o preenchimento da grelha foi lembrar-me do nome de 

todos os alunos, uma vez que se tratava do segundo contacto que tinha com a 

turma e por isso ainda não tinha conseguido fixar e/ou associar as suas caras 

aos nomes. O segundo e, mais importante desafio, foi o de “observar tudo em 

todos”. Assim sendo, resolvi esquecer a grelha. Tratava-se da primeira aula de 
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todas, e o mais importante para mim, naquele momento, não era auferir o nível 

de aprendizagem dos alunos, mas sim, proporcionar um bom clima de 

aprendizagem a todos os alunos. 

 

“Preferi arrumar a pasta e dedicar-me aos alunos (observando-os 

sem a preocupação de determinar de forma concreta os seus perfis (…) 

A avaliação diagnóstica acabou por ser feita no final da aula, num 

momento reflexivo, em casa e de forma geral, agrupando os alunos que 

se destacaram pela positiva e, aqueles que demonstraram ter mais 

dificuldades nos elementos gímnicos básicos.” (Reflexão do Diário de 

bordo de 29 de setembro) 

 

Seguiu-se a Natação e, o primeiro desafio da aula anterior manteve-se 

(identificação dos alunos), visto que todos se encontravam devidamente 

equipados com touca e por isso tornar essa tarefa ainda mais difícil. No que 

respeita à AD dos alunos através do preenchimento da “grelha ideal”, visto que 

pela experiência anterior, percebi que era necessário elaborar esta de uma forma 

menos específica quando comparada com a referida, no entanto a sua utilização 

também não foi possível. Previa a existência de dois níveis de aprendizagem e, 

parti do princípio, que apenas uma aluna (por não frequentar a ESL no ano 

anterior) estaria na Adaptação ao Meio Aquático (AMA), no que ao nível 

elementar diz respeito. No entanto resolvi criar situações no início da aula que 

me permitissem confirmar a minha suposição. 

 

“Após ter analisado as fichas individuais dos alunos entregues na 

aula de apresentação, fiquei com uma ideia de quantos se sentiam à 

vontade na natação e aqueles que se poderiam recusar a entrar na água. 

Assim, e de forma a certificar-me quais os alunos que se encontravam 

ainda na fase de adaptação ao meio aquático resolvi iniciar a minha aula 

com conteúdos dessa etapa (AMA) com toda a turma. 

Evitei assim um constrangimento inicial ao não perguntar ‘Quem é 

que tem medo de entrar na piscina?’ ou ‘Quem é que não sabe nadar?’ e 

proporcionei um momento mais lúdico entre todos. 

Estes exercícios iniciais também me permitiram perceber quem, apesar 

de se encontrar no nível elementar estava mais próximo do nível seguinte 

(introdutório).” (Reflexão das aulas números 5 e 6 de Natação) 
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O número de alunos de AMA acabou por ser superior ao esperado e 

durante a aula tive dificuldades em acompanhar todos os alunos para conseguir 

realizar, mais uma vez, o preenchimento da grelha. 

 

“Por não ter feito um acompanhamento ao longo das pistas 

enquanto estes nadavam o que lhes havia sido pedido, não consegui 

verificar se realmente cumpriram todas as tarefas e por isso o 

preenchimento da ficha de AD ficou comprometido.” (Reflexão das aulas 

números 5 e 6 de Natação) 

 

Assim, e à semelhança do que aconteceu da primeira vez, desisti de a 

completar e fui tirando notas, quer mentais quer escritas de forma aleatória no 

verso da folha, sobre o desempenho da turma.  

Posteriormente e com o auxílio do professor cooperante, que por não ter 

que se concentrar a lecionar a aula, conseguiu observar de forma mais atenta 

todos os alunos, tirando algumas notas relativamente aos problemas 

específicos, defini o nível geral da turma e assinalei ainda os alunos com mais 

dificuldades. 

À medida que o estágio foi avançando e tendo em conta que todos os 

períodos foi necessário realizar AD aos alunos, por se dar início a novas 

matérias, “a necessidade fez o engenho” e fui conseguindo afinar a capacidade 

de criar grelhas, de preenchimento cada vez mais eficaz. 

Acima, faço referência a modalidades individuais, mas o mesmo acabou 

por acontecer nas coletivas. Apesar de, nestes casos, a AD dos alunos ser feita 

preferencialmente em contexto de jogo, tendo como base a execução das ações 

técnicas, a concretização do objetivo do jogo através das ações táticas 

individuais ou coletivas também foram preponderantes nessa análise e, como é 

natural, também existiam critérios relativos a elas. Importa referir que, apesar de 

não estar focada no preenchimento das ditas grelhas, foi necessário, em todas 

as modalidades tomar notas individuais do desempenho de cada aluno. Avaliar 

diagnosticamente, recorrendo a esta estratégia (observação do desempenho da 

turma sob o ponto de vista geral) implica também um conhecimento do conteúdo 

com o mínimo de insegurança possível. Assim, nas modalidades coletivas onde 

sentia que talvez não estivesse tão “à vontade”, procurei “especializar-me” mais 
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e apesar de contar com a colaboração preciosa do Professor Cooperante, que 

dada a sua experiência conseguia focar-se em critérios que revelavam ser 

pertinentes para essa avaliação, pedia a colaboração de um colega de estágio. 

No que respeita à AF, ou avaliação intermédia, devo dizer que à exceção 

de três momentos, foi realizada por mim ao longo de todas as aulas de forma 

informal. Esses três momentos coincidiram com às últimas aulas de Ginástica, 

Natação e Atletismo, a serem lecionadas nos primeiro e segundo períodos. Não 

fazia sentido realizar uma AS pois as Unidades Didáticas não tinham terminado. 

No ponto de vista de Abrecht (cit. por Rosado, 2008), a avaliação 

formativa não é vista como um método, mas sim como uma atitude onde os seus 

grandes objetivos são, de facto, a consciencialização, por parte do aluno, da 

dinâmica do processo de aprendizagem (objetivo, dificuldades e critérios), a luta 

contra a passividade. 

O registo diário de dados sobre o desempenho dos alunos nos diferentes 

domínios da avaliação permitiu-me também recolher feedbacks, para o processo 

de instrução, e relativos ao progresso dos alunos e direção aos objetivos 

propostos. Assim, vi cumpridos os objetivos da avaliação formativa que 

Siedentop (2000) apresenta como importantes para: fornecer feedback[s] para o 

professor e aluno de modo a identificarem eventuais dificuldades de 

aprendizagem; rever a prática docente; permitir a manutenção de um registo do 

progresso do aluno identificando as suas principais fraquezas. 

Neste tipo de avaliação, excetuando o caso das três modalidades já 

referidas onde utilizei grelhas semelhantes às posteriormente utilizadas na AF, 

os meus registos foram essencialmente tópicos descritivos sobre os alunos que 

registava durante as sessões ou aquando da reflexão de cada uma delas. 

 

“Esta sessão teve como principal objetivo avaliar formativamente a 

turma. Tendo em conta que os alunos estão divididos por níveis de 

aprendizagem foi também necessário, (…) definir objetivos diferentes 

dentro de cada nível. Assim, para o nível 1 foi meu objetivo avaliar 

formativamente a ação dos MI da técnica de nado Crol coordenada com 

a respiração unilateral e a ação dos MI da técnica de nado Costas 

coordenada com a ação unilateral dos MS e para os nível 2 e 3 para além 

de ter confirmado os níveis atribuídos aquando da avaliação do primeiro 
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período na técnica de nado Crol, preocupei-me em avaliar a técnica 

completa de nado costas após salto com viragem aberta e em rolamento.  

(…) posso concluir que se verificam melhorias significativas na 

aprendizagem dos alunos dos vários níveis. As alunas do primeiro nível 

encontram-se então na iniciação do nível 1 demonstrando já uma total 

adaptação ao meio aquático e por isso uma predisposição para avançar. 

À semelhança do que aconteceu na aula passada, quando lhes pedi que 

realizassem saltos do bloco, mostraram-se um pouco apreensivas e com 

algum receio.” (Reflexão das aulas números 83 e 84 de Natação) 

 

Por fim, chegou o momento da AS, no fundo aquele que me levava a todas 

as questões que me incomodavam, relativamente à justiça que seria, ou não, 

realizada. Esta modalidade de avaliação ocorre na conclusão de uma UD ou do 

ano letivo, resumindo o progresso do aluno, quer qualitativa, quer 

quantitativamente. Como referi, sou apologista de uma avaliação sobretudo do 

processo do aluno e não apenas do produto final, e esta era a mesma opinião 

do Professor Cooperante, o que me deixou bastante satisfeita. Não obstante era 

necessário classificar os alunos devidamente, de acordo com as suas 

particularidades individuais, através do seu desempenho.  

Um exemplo deste tipo de avaliação individualizada, de um só momento, 

foi a realização de “Um teste escrito obrigatório em cada período letivo” (DOG, 

2013-2014, p. 14). Para que os alunos se preparassem devidamente para o 

questionário/teste escrito, realizei em cada período documentos simplificados e 

apenas com o essencial, que serviam de apoio ao estudo, enviados também por 

correio eletrónico. Quando os alunos não podiam realizar a aula por alguma 

razão, optava por pedir que realizassem fichas de trabalho, cedidas pelo 

Professor Cooperante. Eram retiradas de livros de Educação Física, cujos 

assuntos implicavam uma reflexão acerca de temáticas relacionadas com 

aspetos psicossociais como a motivação, o fairplay, o espírito de equipa… e 

outros relacionados com a saúde e o bem-estar físico e mental, como por 

exemplo, temáticas que permitiam aos alunos dar a sua opinião depois de ser 

analisado um texto que falasse sobre os malefícios do tabaco, ou de uma 

alimentação rica em fast-food. Houve ainda o caso de uma aluna, que não 

estando autorizada pelo seu médico de família a frequentar as aulas de natação, 

por muita pena dela dado que era nadadora antes de ter um problema de otites. 
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Nesta modalidade não era avaliada, no entanto acompanhava a aula do 

bordo da piscina sendo minha auxiliar, principalmente, no acompanhamento das 

alunas da Adaptação ao Meio Aquático. Ao longo das sessões e a meu pedido 

transmitia algumas indicações aos colegas, assim além de se manter ligada a 

aula de uma forma mais dinâmica, também ia aprendendo a nomenclatura exata 

da matéria e ainda, tinha oportunidade de aprender a observar e a detetar 

algumas incorreções mais grosseiras aquando da realização das técnicas de 

nado pelos seus colegas. Por vezes, pedia-lhe que observasse um determinado 

aluno durante um percurso de nado e que no final identificasse o erro mais 

evidente. Quando confirmava a sua observação, ficava feliz e curiosa por saber 

qual o feedback exigido e que daria nessa situação, preocupava-se também em 

verificar se o determinado colega melhorava ou não a sua execução. A referida 

aluna apresentou também, no primeiro período um trabalho de exposição oral 

sobre Natação, onde falou sobre a sua experiência enquanto atleta e referiu 

alguns dados relativos a atletas olímpicos da modalidade.  

Quer a avaliação teórica, quer a avaliação prática, incidiram sempre sobre 

os conteúdos lecionados nas aulas e a AS foi feita sempre de acordo com os 

critérios que constavam no DOG, onde teriam que ser atribuídas no ensino 

secundário (10º ano) as seguintes percentagens: Domínio cognitivo operatório 

75%, que se divide em Atividades Física- 50%, Aptidão Física – 15%, 

Conhecimentos – 10; Domínio atitudinal comportamental 25%, onde se atribui 

igual percentagem à Participação Efetiva, Postura, Comportamento e Atividades 

de Crédito (6.25%).  

Em qualquer um dos domínios a avaliação dos alunos é feita pela 

atribuição de uma pontuação, e posteriormente convertida em valores que 

determinarão a classificação final do ano letivo. Assim para o primeiro domínio e 

“De acordo com os programas, a referência para definição de sucesso em educação 

física afere-se pelo número de níveis do programa (Introdutório, Elementar ou 

Avançado), que o aluno consegue atingir em cada uma das matérias lecionadas” 

(DOG, 2013-2014, P. 8). Desta forma existe uma escala de pontuação (0, 1, 2 e 

3) atribuída aos níveis do programa de acordo com o nível em que o aluno se 

encontra (Não introdutório, Introdutório, Elementar e Avançado); o segundo 
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domínio é pontuado (0,1 e 2) de acordo com o nível de aptidão física (Baixo nível, 

Zona Saudável e Zona de excelência) - estas zonas são determinadas em função 

da tabela de referência da Zona Saudável de Aptidão Física apresentada em 

anexo (Anexo IV); no último domínio a escala (1, 2, 3, 4 e 5) relaciona-se a 

presença nas atividades (Nunca, Raramente Algumas vezes, A maioria das 

vezes, Quase sempre e Sempre). 

Confesso que, no domínio cognitivo operatório, não foi fácil atribuir 

apenas os pontos indicados. Assim, do 0 (zero) ao 3 (três) considerei ainda a 

possibilidade de atribuir os meios pontos 0,5; 1,5 e 2,5, até porque foi uma 

sugestão colocada pelo Professor Cooperante. Mesmo assim, discordei em 

algumas situações com a sua opinião, e por isso verifiquei que a definição exata 

do nível em que os alunos se encontram não é assim tão linear e que, 

infelizmente em algumas situações, apesar de existirem critérios exatos, acaba 

por sofrer pequenas variações, de professor para professor. Se, no decorrer das 

aulas, criei níveis adaptados dos propostos no programa, a avaliação final tinha 

que ser coerente. 

 

“(…) alunos do nível 1(2x2) … serão avaliados entre o 1 e o 1,5, 

havendo com certeza mais alunos de nível 1,5 do que de 1. 

Relativamente ao nível 2 (4x4) (…) Estes alunos estão sem sombra de 

dúvida num nível superior ao referido anteriormente, no entanto à partida 

apenas uma ou duas alunas serão avaliadas com o nível 3, os restantes 

estarão entre os 2 e o 2,5. Ao contrário do nível 1, aqui são mais os alunos 

a quem lhes será atribuído o nível 2 do que 2,5.” (Reflexão das aulas 

números 75 e 76 de Voleibol) 

 

Quanto à Aptidão Física, enviei no início do ano letivo, através de correio 

eletrónico, a tabela de referência da zona saudável de aptidão física para que os 

alunos tivessem conhecimento dos valores indicados para a sua faixa etária. 

Criei uma grelha onde anotava os valores de cada aluno, de todas as vezes em 

que estes testes eram realizados, e no final de cada aula, enviava-a também por 

e-mail para os manter informados acerca da sua evolução. No segundo período, 

aquando da realização dos referidos testes já traziam um objetivo em mente 

“Fazer mais repetições que no período anterior”, “Fazer a milha no menor tempo 

possível” ou “Melhorar a flexibilidade nem que fosse em apenas um cm”. Nessa 
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mesma aula levava a tabela e antes mesmo de dar início aos testes permitia que 

a consultassem. 

“Boa tarde turma, 

Em anexo envio os resultados dos testes de aptidão física e os critérios 

de pontuação que se encontram no regulamento adotado pela escola. 

Neste período será feito um segundo registo (que irá completar a tabela 

B) e espero que haja uma melhoria significativa. Toca a treinar!!” (E-mail 

enviado à turma no dia 18 de outubro de 2013). 

 

Relativamente ao processo de avaliação nesta turma, e tendo em conta 

que a disciplina de Educação Física deixou de contar para fins de cálculo da 

média para acesso ao Ensino Superior, em alguns momentos antes de a 

conhecer, julguei que iria encontrar alunos pouco interessados em obter bons 

resultados. Fui de certa forma surpreendida, pois nunca senti da parte da turma 

um desleixo nas aulas, ou desinteresse pela avaliação, muito pelo contrário. 

Ainda assim, houve um aluno que sempre se preocupou, na minha opinião em 

demasia com este assunto. É legítimo que se queria ser cada vez melhor, e foi 

nesse sentido que os eduquei, mas mais do que ser melhor que os outros, é 

darmos o nosso melhor para nos superarmos a nós mesmos e depois conseguir 

competir com os outros, de forma consciente. 

A dada altura, percebi que o aluno, por estar no patamar da excelência 

nas restantes disciplinas, acabou por ser inflacionado nas notas da disciplina de 

Educação Física, durante a frequência no terceiro ciclo. Correndo o risco de estar 

a ser um pouco precipitada em dize-lo, arrisco-me a afirmar que talvez os seus 

professores de Educação Física tenham sido um pouco pressionados nesse 

sentido (como aconteceu comigo), uma vez que o aluno sempre fez parte do 

quadro de mérito da escola.  

De facto, o aluno em questão não apresentava no início do ano um 

desenvolvimento das suas habilidades motoras que justificassem as notas que 

constavam no seu processo individual. No entanto, a sua capacidade por ter 

vindo a diminuir por diversas razões e também por isso, de acordo com a 

avaliação feita por mim em concordância com a do Professor Cooperante, a nota 

que lhe foi atribuída foi debatida em conselho de turma. O aluno tinha sido 

avaliado no primeiro período com 14 valores e, apesar de alguns professores 

considerarem que a nota deveria ser alterada para pelo menos dois valores 
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acima, situando o aluno nos 16 valores. A Diretora de Turma interrogou o 

Professor Cooperante sobre essa possibilidade, mas a decisão foi-me delegada 

uma vez que eu é que tinha acompanhado a turma e realizado a avaliação dos 

alunos, por isso ser também a pessoa indicada para decidir e justificar a situação. 

Não consenti a alteração justificando que de facto, à semelhança dos colegas, o 

referido aluno tinha sido avaliado em consciência e de forma justa e que depois 

de ter sido informado da possível avaliação tinha concordado. Sabia que não iria 

pertencer ao quadro de mérito, mas que tinha possibilidades de progredir até à 

nota desejada, bastava que trabalhasse e se empenhasse um pouco mais para 

esse desfecho, tal como acontecia nas restantes disciplinas.  

O Professor Cooperante e a Diretora de Turma, no final da reunião 

alertaram-me para a possibilidade dos pais me confrontarem com a situação. 

Efetivamente, e apesar de uma atitude um pouco altiva do Encarregado de 

Educação do aluno, quando tentou menosprezar e desacreditar a disciplina de 

Educação Física dizendo que não se justificava que o filho tivesse uma nota tão 

baixa numa disciplina que nem contava para a média. Ninguém consegue ficar 

indiferente quando põem em causa a sua profissão, e neste caso a sua 

disciplina, assim de forma calma e educada enunciei as mesmas razões que na 

reunião de Conselho de Turma, apresentando a avaliação feita ao aluno durante 

todo o período. Acrescentei ainda a ideia de que, se é uma disciplina que “não 

serve para nada, ao contrário da Matemática e do Português” (declarações 

proferidas pelo pai) então era um contrassenso discutir a nota do seu educando. 

Nada se consegue sem trabalho, dedicação, empenho e força de vontade, 

e quer o aluno, quer o seu encarregado de educação perceberam essa 

mensagem. Prova disso, foi a mudança de atitude e de postura do aluno nos 

restantes períodos, que influenciou notoriamente o seu desempenho e melhoria 

das suas capacidades e posteriormente a sua avaliação. O pai, no terceiro 

período, numa atividade extracurricular em que o filho participou sob a minha 

responsabilidade, reconsiderou a atitude que tivera outrora e reconheceu que o 

seu educando tinha de facto evoluído por mérito próprio além de que, a sua 

atitude perante algumas situações no dia-a-dia também se tornaram favoráveis. 

Passou a ser mais confiante e acreditar mais nas suas capacidades, e os níveis 
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de motivação para a prática aumentaram consideravelmente, e já não se 

preocupava tanto em ser melhor do que alguém mas em “Dar sempre o seu 

melhor!”. 

Duas das vantagens atribuídas a este momento de avaliação centram-se 

na possibilidade que o professor tem em esclarecer algumas dúvidas em relação 

ao desempenho dos alunos em determinados conteúdos e relativamente às 

outras aulas, em poder assumir uma posição menos interventiva. Apesar de 

referir no início de cada aula destinada à avaliação sumativa dos alunos, que 

não esclarecia dúvidas, nem ensinava nada nessa aula, não conseguia deixar 

de dar alguns feedbacks. O Professor Cooperante tranquilizou-me dizendo que 

não havia qualquer problema em dar instruções aos alunos nesta aula, até 

porque, tal como a AD é mais um momento que deve ser aproveitado como 

aprendizagem dos alunos. No entanto, era importante não fazer qualquer tipo de 

comentário relativamente à prestação dos alunos em algumas situações, a ponto 

de auferir a sua capacidade de tomada de decisões, autonomia, sensibilidade, 

etc.. 

Se queria que encarassem a aula de AS como uma outra qualquer, apesar 

de terem que adotar uma postura mais séria e responsável (caso não o fizessem 

nas restantes sessões), não podia de todo ser eu a contrariar essa minha 

intenção, adquirindo uma postura totalmente diferente daquela que conheciam. 

 

“A aula aconteceu nos mesmos contornos que as aulas passadas, 

no entanto estive mais atenta à estação onde se realizavam as 

sequências (na primeira parte da aula) e posteriormente à estação dos 

saltos no cavalo/boque e no mini-trampolim, onde tentei controlar a minha 

intervenção direta com os alunos. 

O facto de ter organizado a aula da mesma forma, vai ao encontro do que 

referi na reflexão passada, permite que os alunos não sintam tanta 

pressão por parte dos colegas que observam e ao mesmo tempo vão 

exercitando os elementos de forma isolada, onde posteriormente vão ser 

avaliados.” (Reflexão das aulas números 25 e 26 de Ginástica) 

 

Agora à distância, e depois ter tomado tantas decisões e ter confrontado, 

uma e outra vez, os resultados obtidos pelos alunos com a sua prática efetiva, 

posso garantir que, apesar de a avaliação ser realmente uma tarefa muito difícil, 

e ainda não estar totalmente certa de que fui SEMPRE justa, dei o meu melhor. 
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Talvez mais do que atribuir uma nota, boa ou menos boa a um aluno, 

tendo em conta o seu desempenho nos diferentes domínios, não devemos ir 

contra a nossa consciência e por isso é preciso ponderarmos, refletirmos e acima 

tudo para que isso não aconteça é necessário que o acompanhamento dos 

alunos seja melhorado de dia para dia. Para finalizar e se preciso for, comparar 

alunos, pois que se comparem, mas que se consiga da mesma forma colocá-los 

em igual patamar, não nos deixando influenciar pelo Efeito Pigmalião17. 

 

                                            

17  Efeito Pigmalião: Transmite a ideia de que o desempenho do aluno é proporcional às 
expectativas do professor. Professores com pouca expectativa em relação aos seus alunos 
podem comprometer o seu processo de aprendizagem e em contrapartida, o inverso também 
acontece, pelo facto de atuarem de acordo com essas expectativas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               5. CAMINHEIROS
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5.1. O caminho pela vara bifurcada 

 

 “A Vara Bifurcada é, antes de tudo, companhia e apoio no caminho. E, 

como B.-P. tão bem sabia, muitas vezes na vida temos diante de nós dois 

caminhos para seguir: o egoísmo e o serviço… A vara bifurcada torna-se, 

assim, o símbolo da necessidade de o caminheiro fazer ou renovar a cada 

passo as suas opções, as suas decisões e a rota que entende seguir nas 

encruzilhadas do caminho, tendo sempre presente o compromisso que 

assumiu de aderir continuamente ao projeto das Bem-Aventuranças.” 

(CNE – Secretaria Nacional Pedagógica – Manual do Dirigente, 2011, p. 122) 

 

Os interesses, perspetivas, ideias e valores dos jovens da faixa etária dos 

Caminheiros (18 aos 22 anos), variam de acordo com o quadro de axiológico em 

que cresceram e claro, dos grupos sociais em que se inserem. Pela idade que 

apresentam são jovens que, ou estão prestes a entrar (ou já entraram) no 

mercado de trabalho, apresentando-se mais maduros na sua forma de ser, estar 

e agir, evidenciando uma capacidade de assumir compromissos mais vincada, 

ou estudantes do Ensino Superior, que apresentam de forma geral um espírito 

mais aberto à mudança e também um pouco mais egocêntricos. De acordo com 

esta heterogeneidade de comportamentos, o Chefe de Clã 18 , deve ter a 

capacidade de perceber que para além de ter à sua frente jovens adultos o seu 

apoio e suporte são fundamentais para o seu desenvolvimento. Encontram-se 

na fase inicial da vida que começam a aprender a viver com mais liberdade e 

autonomia e começam a caminhar com os seus próprios pés, por isso podem 

ficar “perdidos perante o admirável mundo novo que se abre à sua frente”, tal 

como vem enunciado no Manual do Dirigente (2011, p.19). 

“O fim da educação Caminheira é auxiliar os jovens a tornarem-se cidadãos 

felizes, saudáveis e úteis e dar a cada um a possibilidade de se preparar para uma 

carreira que lhe seja útil. 

Permite ao rapaz mais velho continuar sujeito a influências benéficas no 

período difícil da transição para a idade adulta.” (Baden-Powell). 

Para que de facto se consiga orientar o Caminheiro neste sentido, a 

Mística da Secção é vivida em torno de quatro dimensões que adquirem um valor 

                                            

18 Clã: Unidade formada por Equipas de Caminheiros. 
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simbólico, sendo elas as seguintes: Caminho, Comunidade, Serviço e Partida. É 

um trajeto de progressão pessoal, percorrido quer em Clã quer na vida do dia-a-

dia e que resultará numa abertura de portas para a vida adulta de forma livre e 

responsável. Apesar de ser um caminho individual, é também comunitário, 

voltado para o serviço aos outros e para o desafio do desconhecido. Assim o 

Caminheiro é chamado a crescer sobre quatro dimensões: O percurso individual 

– o Caminho; O percurso em grupo – a Comunidade; Um percurso com sentido 

– o Serviço e Um percurso para a vida – a Partida, onde as três primeiras servirão 

de mote para o desenvolvimento deste capítulo e no capítulo 6 farei alusão à 

última. 

O percurso como dimensão individual apresenta-se como Caminho, 

representa, de acordo com o Manual do Dirigente do CNE (2011, p. 331) “a 

abertura, a largueza de vistas, o apelo do horizonte, a capacidade de aceitar a 

mudança, de viver na própria mudança. (…) é um lugar de perseverança, de 

experiência de uma lenta e paciente construção de si mesmo, de aprendizagem de 

se comprometer para além do imediato.”  

Todas as secções do CNE têm inerente uma enorme carga simbólica, e 

na IV não é não é exceção. Pede-se ao jovem Caminheiro que escolha o seu 

percurso, mas que este seja de descoberta e ação, levando-o a ser construtor 

de um Mundo Novo. 

A Vara Bifurcada é, um dos seis símbolos que se associam aos 

Caminheiros. Relacionado com a necessidade de tomar decisões, posso dizer 

que me acompanhou ao longo do meu Estágio Profissional uma vez que me 

predispus a ser Caminheira durante este ano letivo. Quando iniciei a minha 

prática pedagógica, deparei-me logo com a necessidade de fazer escolhas. A 

primeira de todas elas esteve relacionada com a forma como eu deveria 

comportar-me no primeiro contacto com a turma e se esse comportamento 

deveria manter-se ao longo do ano letivo ou não – Deveria adotar uma postura 

específica na relação que queria estabelecer com os meus alunos, ou assumir a 

minha personalidade, com todas as suas características do princípio ao fim do 

ano letivo?  
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“Ser dirigente não é ser nem general nem amigalhaço 

(…) sensível à necessidade de ‘dar’ mais ou menos espaço, mais ou menos 

liberdade, à Comunidade e aos pioneiros, sabendo gerir formas diferentes de 

companheirismo e de partilha de cumplicidades. É importante que a sua presença 

transmita segurança e seja garante de que ‘ele está lá sempre que preciso e para o 

que for preciso’.” (CNE- Secretaria Nacional Pedagógica – Manual do Dirigente, 

2011, p. 391) 

 

No escutismo, o chefe é o pilar fundamental na relação educativa, uma 

vez que é o elemento com mais experiência e em quem os jovens depositam 

total confiança. Tal acontece quando, o nível de proximidade entres estes 

agentes educativos, assim o permite. E, para que o chefe seja digno de tal 

confiança por parte dos elementos que orienta, deve ter em consideração que 

representa uma espécie de “modelo a seguir”. Assim, a sua forma de estar na 

vida, o modo como lida com os assuntos que dizem respeito à sociedade em que 

se insere e, acima de tudo, como age com as pessoas, representam 

comportamentos que são alvo de atenção e registo por parte dos mais novos. 

Tal como nos disse o nosso fundador Baden-Powell, “Não existe ensino que se 

compare ao exemplo!”. 

Tendo o Chefe consciência de que é visto como um exemplo, deve querer 

sê-lo pelos aspetos positivos que a essa missão está destinado e, procurar 

perceber em que medida e em que área a sua ajuda se torna fundamental para 

o crescimento dos seus elementos, porque como vem referenciado no mesmo 

manual de onde transcrevi a citação em destaque “O êxito na educação do rapaz 

depende em grande parte do próprio ‘exemplo pessoal’ do Chefe Escuta.” (p.372). 

Enquanto professora estagiária de Educação Física queria ser, para os 

meus alunos, esse exemplo a seguir. Talvez possa ser mal interpretada, mas de 

facto, eu queria que gostassem de mim. Era meio caminho andado para que tudo 

desse certo, apesar de saber que, a minha função era ensinar e não agradar os 

alunos. No entanto, se conseguisse as duas coisas melhor ainda, mais fácil se 

tornaria conquistá-los para a disciplina. E afinal, quem não gosta de ser gostado? 

Quem não gosta de sentir que é querido? Corro o risco de generalizar em afirmar 

que todos, no fundo, acabam por ter este desejo, seja qual for a profissão que 

exerce. Não quero com isto dizer que esta intenção deva ser feita a todo o custo, 
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a ponto de fingir ser-se aquilo que não se é, só para ser mais facilmente 

integrado. Todos aqueles que se dispõem a abraçar o mundo, que comunicam 

seja de que forma for, conhecendo e dando-se a conhecer ao Outro, conseguem 

moldar, repito, moldar e não modificar, as suas características aos diversos 

contextos, percebendo qual o seu papel em cada um, fazendo sobressair as suas 

virtudes. 

De facto nunca tentei ser aquilo que não sou para conseguir alcançar os 

meus objetivos e o mesmo aconteceu no controlo e disciplina da turma. Os 

alunos da turma que lecionei, no final do ano letivo teciam alguns comentários 

curiosos sobre a forma como me julgaram ser na primeira aula em que tiveram 

contacto comigo. Frases como “Pensei que ia deixar de gostar de Educação 

Física logo na primeira aula deste ano.”, “Não estávamos habituados a 

professores assim exigentes.”; “Parecia a tropa!”… Não quis, na primeira aula, 

ser muito rígida, ou muito descontraída. Nunca quis ter que assumir uma posição 

e, por isso, decidi ser eu mesma desde o primeiro dia e depois, se necessário 

fosse, teria ou não que mudar de atitude. Fui, desde a primeira aula, muito 

exigente…comigo e com eles. Sou muito “terra a terra” e, quando é para 

trabalhar é para trabalhar. Podemos faze-lo de forma descontraída, desde que 

se trabalhe efetivamente, e no meu ponto de vista foi assim que funcionou quer 

nas aulas quer nos treinos que lecionei. 

Compreendo e defendo que a exigência e profissionalismo, não invalidam 

que o professor não seja uma pessoa afável, acessível, próxima e disponível. 

Admito até, que estas características são uma mais-valia para a relação 

educativa, e na minha ação pedagógica tive sempre presente todas elas. No 

entanto, foi minha responsabilidade saber dosear estes atributos, uma vez que, 

ao lidar com jovens eles podiam não ser capazes de o fazer. 

Na minha opinião, um professor ao atuar de forma rígida, intolerante e 

autoritária, acaba por limitar a ação dos seus alunos principalmente quando 

pretende que sejam eles mesmos a tomar decisões. Por outro lado, não deve 

ser demasiado liberal uma vez que, a relação educativa depende de referências, 

que se estabeleçam regras. Tal como vem mencionado no Manual do Dirigente 

Escutista do CNE (2011, p. 382) “… o estilo democrático não representa nem 
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implica assim, para o dirigente, qualquer demissão da sua dimensão adulta e 

educativa: o dirigente não é o amigalhaço do escuteiro, o amigo da sua idade. É, 

sim, o seu amigo adulto, que sabe misturar-se com ele, mas nunca se confunde no 

seu papel de educador.” 

O professor é quem serve de mediador na aprendizagem dos alunos, no 

entanto não tem que estar, nem é efetivamente possível que esteja, sempre 

presente em todos esses momentos. Quero com isto dizer, que esta ausência 

pedagógica é importante para os tornar mais autónomos, mais responsáveis, 

mais crescidos – Mais liberdade, mais responsabilidade! Refiro-me à “ausência 

física” em contexto de sala de aula, na medida em que, se torna impossível para 

o professor acompanhar em todos os momentos, todos os alunos. Apesar disso 

não deixa de fazer um acompanhamento individualizado do processo de cada 

um deles. O facto de o professor não estar presente, não invalida que não tenha 

conhecimento dos ganhos dos seus alunos na aprendizagem. Tal acabou por 

acontecer, na troca de turmas dentro do meu núcleo de estágio, ou seja, ter 

lecionado às turmas dos meus colegas e vice-versa.  

 

“A substituição resulta de uma sugestão feita pelo nosso Professor 

Cooperante e tem como objetivo que cada um de nós tome consciência e 

reflita sobre a sua atuação enquanto professor perante a presença de 

uma outra turma, composta por alunos diferentes daqueles a que estamos 

habituados, com outro tipo de organização, logo um ambiente com 

características distintas.” (Reflexão das aulas números 3 e 4 de 10 da 

modalidade de Voleibol, lecionadas por mim à turma do meu colega de 

estágio) 

 

Na primeira ausência física efetiva, da minha função como professora da 

minha turma, adotei o papel de observadora enquanto o meu colega, lecionou a 

aula aos meus alunos. Nesta situação foi-me possível retirar algumas notas 

relativamente ao comportamento, atitude e aprendizagem dos mesmos e, por 

isso, no final da sessão apenas o questionei sobre a sensação sentida por 

“comandar outras tropas”. O mesmo não aconteceu, num segundo momento, 

pois por me encontrar no continente não tive oportunidade de estar presente na 

referida troca de turmas. Desta forma, e para que não se quebrasse a 

continuidade no acompanhamento, senti necessidade de me informar após o 
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final da sessão, por contacto telefónico interrogando a colega sobre o 

desenvolvimento da sessão.  

À medida que a relação entre professor aluno se vai estreitando, acabam 

também por ser criadas rotinas de aula que se tornam uma mais-valia para o 

processo de ensino e aprendizagem. A experiência de troca de turma, acaba 

também por ser benéfica no sentido de se perceber se estas rotinas funcionam 

com outros professores, ou se os alunos, pura e simplesmente, demonstram que 

não são capazes de as manter quando não estou sob a orientação do professor 

habitual da disciplina. Informei a minha turma da existência destes momentos e 

eles encararam também essa prática como um voto de confiança da minha parte. 

Corresponderam a todas as expectativas, no entanto, e como seria de esperar, 

por relato do Professor Cooperante, o empenho nas atividades pedagógicas não 

foi tão visível.  

Assim como nós nos temos que adaptar à turma e à individualidade dos 

alunos, acontece o mesmo com eles embora de forma menos significativa. 

 

“Há sempre a probabilidade de o seu desempenho motor se alterar devido 

à presença de um ‘agente estranho’ à turma, no entanto essa alteração 

não significa que seja negativa. Os métodos e o trato utlizado pelo ‘novo’ 

professor pode ser mais ‘compatível’ com alguns alunos.” (Reflexão das 

aulas números 3 e 4 de 10 da modalidade de Voleibol, lecionadas por mim 

à turma do meu colega de estágio) 

 

Na mesma reflexão refiro o nervosismo que senti antes de estar na 

posição desse “agente estranho”, e que apesar de ser acrescido pelo facto de 

estar a ser filmada, ainda que de forma informal, pelo Professor Cooperante, não 

era muito diferente daquele que sentia antes de cada aula lecionada à minha 

turma. Mesmo assim abstrai-me facilmente desta condicionante assim que dei 

início à aula. Tal como aconteceu com os meus colegas, levava já uma ideia 

daquilo que podia esperar dos alunos tendo em conta as aulas que observei e 

algumas conversas com o professor estagiário da respetiva turma. Apresentava 

características bem diferentes da minha, caracterizava-se por ter um número 

reduzido de alunos que realizavam prática efetiva, pouco motivados, 

empenhados e interessados.  
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De acordo com o que referi anteriormente, as rotinas que cada professor 

cria com os seus alunos nas aulas condicionam a sua aprendizagem, por isso 

tentei adaptar-me às da turma e não que ela assumisse as minhas, dado que se 

tratava de uma situação pontual. Como a postura adotada por mim era um pouco 

diferente da do meu colega, refiro na reflexão da aula que lecionei aos alunos do 

outro professor, que “…decidi não ser tão intransigente com eles e apesar de os 

por à vontade mantive o meu grau de exigência e pedi a colaboração dos mesmos 

para o sucesso da aula.” Progressivamente “os alunos perceberam que eu era uma 

professora exigente, atenta e que estava ali para, de certa forma, impor alguma 

ordem.”.  

Os exercícios e objetivos propostos para a aula foram definidos pelo meu 

colega e eram semelhantes aqueles que os alunos estavam acostumados a 

realizar. Assim, não demonstraram dificuldades na sua exercitação nem na 

compreensão da sua finalidade. Senti que a aula estava bem encaminhada logo 

após a ativação geral e nada fazia prever a ocorrência de algum incidente, mas 

(in)felizmente acabou por acontecer. 

 

“Um dos alunos, e de forma continuada socou a bola contra o solo 

e após a minha chamada de atenção voltou a faze-lo. Quando tentei 

retomar o raciocínio e prosseguir com a instrução a mesma situação 

voltou a acontecer. Não podia deixar passar em branco o acontecimento, 

pois além da minha autoridade enquanto professora estar a ser posta em 

causa em frente da turma, ignorar o tal facto (impossível pois ia de 

encontro com os meus princípios) só abria precedentes para outras 

situações. 

Assim, e de forma a travar a situação pedi que o aluno realizasse 

quinze flexões de braços como forma de o punir pela desobediência e 

este recusou faze-lo alegando que eu era apenas uma estagiária e que 

não me devia respeito, que não representava nada e que esse papel era 

o de um professor. De imediato exigi que o aluno se sentasse e que 

refletisse sobre o que tinha acabado de referir e alertei-o para o facto de 

ter que assumir as suas responsabilidades perante uma situação grave 

como esta. Revoltado dirigiu-se para o banco e ali permaneceu até ao 

final da aula.” (Reflexão das aulas números 3 e 4 de 10 da Modalidade de 

Voleibol lecionadas por mim há turma do meu colega de estágio) 

 

Por ser, ao que tudo indicava o único momento em que iria assumir a 

turma e também porque a aula se encontrava praticamente no início, não queria 
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passar uma imagem muito negativa. Por um lado, até considero que foi positivo 

que esta situação tenha acontecido logo numa fase inicial, servindo assim como 

(mau) exemplo para os restantes alunos, por outro a minha atitude intimidou-os 

podendo influenciar negativamente o seu desempenho. 

Assim, “A decisão que tomei foi aquela que considerei mais conveniente no 

momento e posteriormente em conversa com o professor, fiquei mais tranquila 

quando ele a aprovou. Caso não acontecesse e tendo em conta que “Eu sou eu, e 

as minhas circunstâncias” (José Ortega Y Gasset, 1967) iria explicar o porquê de o 

ter feito assumindo o risco e as responsabilidades. Com algum receio de ter tomado 

uma atitude desapropriada continuei a aula e senti da parte da turma um ambiente 

mais sobrecarregado devido ao sucedido. Com o decorrer da aula os alunos 

voltaram a ficar mais descontraídos e, claro, mais atentos às chamadas de 

atenção.”. 

 

No final da aula o Professor Cooperante, como já seria de esperar tomou 

a palavra e alertou a turma para a necessidade de se cumprirem as ordens dadas 

pelos professores e acima de tudo, para a importância do respeito que é 

necessário ter quer com “… os professores que são autoridade máxima, quer 

com os colegas” dizendo ainda para terminar que deviam o mesmo respeito e 

obediência aos professores estagiários como a qualquer outro professor da 

escola. 

Considero que a troca de turmas foi uma experiência interessante e trouxe 

ganhos importantes para a minha ação enquanto professora estagiária. A 

necessidade de recolher o máximo de informação possível sobre uma turma com 

a qual só iremos ter um contacto esporádico, bem como identificar através da 

observação e reflexão, as maiores dificuldades de cada um dos meus colegas 

na sua ação pedagógica e antever possíveis estratégias para que as aulas 

resultassem, não foi tarefa fácil. Ainda assim, e como referi, as adaptações ou 

alterações que consideramos ser necessárias para que se consiga ter sucesso 

com a referida turma, podem não funcionar devido à utilização dos diferentes 

métodos de ensino que variam entre professores. 

No meu caso, o que mais influenciou a minha intervenção juntos das 

turmas que não acompanhava diariamente, foram os fatores “motivação” e 

“entusiasmo” dos alunos. O meu ritmo de trabalho era distinto dos outros meus 

colegas estagiários representando assim uma dificuldade, pois os 
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comportamentos dos alunos estavam moldados a outra dinâmica de aula. Com 

isto pretendo explicitar que, estas duas atitudes estavam presentes na minha 

turma e, apesar de estar consciente que em apenas uma aula não iria surtir 

grandes efeitos, tentei transferi-las ao máximo para essa duas turmas.  

Quando verificava que as minhas estratégias resultavam também com 

outros alunos que não os meus, considerando assim que havia a possibilidade 

de existirem melhorias significativas na sua aprendizagem caso fossem 

adotadas pelos meus colegas, sentia uma espécie de “revolta” quando eles não 

o faziam (quando não as utilizavam). Considerando que cada professor é 

responsável pela sua identidade profissional, e por isso, tem a liberdade de criar 

os seus próprios métodos de ensino baseados na sua pessoalidade, não fazia 

sentido algum esta minha posição, não me sentia confortável por pensar assim.  

De alguma forma, estava a descredibilizar o trabalho que eles 

desenvolviam e não tinha esse direito, muito menos julgando que o meu método 

seria “infalível”. Refleti algumas vezes sobre esta minha forma de estar no que 

respeita aos problemas que os outros identificavam nas suas aulas (e que no 

meu entender seriam ultrapassados, deixando de o ser, caso adotassem alguma 

das estratégias diferentes) e cheguei à conclusão, em todas elas, de que talvez 

eu estivesse a ser demasiado exigente com os meus alunos e comigo mesma, 

e a solução talvez fosse “baixar a fasquia”. 

No entanto, em conversas com o Professor Cooperante ele fez-me 

perceber, que não devemos ter medo de continuar a trabalhar e a dar o nosso 

melhor na profissão, mesmo quando pensamos que somos os únicos a fazê-lo - 

não devemos “sofrer por diferenciação”, o nome que ele chamava a esta minha 

angústia. Se o fizéssemos, se baixássemos os braços ou deixássemos de seguir 

o caminho que considerávamos mais correto, apenas porque sentimos que havia 

quem não o fazia, aí sim colocaríamos a aprendizagem dos alunos em causa. 

Se queremos as coisas bem-feitas, se queremos que a Educação Física seja 

mais valorizada então tem que partir de nós essa atitude. Não podia estar mais 

de acordo com as suas palavras e assim imprimir um maior significado à 

premissa que “Sê a mudança que queres no mundo!” que Mahatma Gandhi 

sugere. 
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Cada professor tem o seu próprio estilo e relação com os seus alunos e, 

a partir do momento, que seja criado um ambiente de aprendizagem onde todos 

se sintam bem e não se confundam os papéis, a probabilidade de sucesso 

aumenta exponencialmente. 

O professor fez-me compreender que, a incerteza da possibilidade de 

lecionar num futuro próximo, obrigava-nos a aproveitar ao máximo o Estágio 

Profissional. Por isso, ao me ser dada a oportunidade de formar Seres Humanos, 

de me descobrir e reinventar enquanto docente (no início de carreira), não tinha 

o direito de desistir de o ser, de alcançar o que no meu entender se considerava 

ser, uma boa professora -“NADA PODE SER MAIS FORTE DO QUE NÓS, OU 

SEJA, NÃO SÃO AS CONTRARIEDADES QUE NOS VÃO VERGAR. SEGUE EM 

FRENTE…” (E-mail enviado pelo Professor Cooperante no dia 14 de fevereiro de 

2014). 

Na minha opinião, e tratando-se de uma experiência bastante positiva, 

deixo apenas a ressalva de que a troca de turmas deveria ser posta em prática 

de forma mais regular, não caindo no exagero de sobrecarregar o professor 

estagiário que, encontrando-se num processo inicial de formação, deve forcar-

se essencialmente nos seus alunos para que consiga dar a melhor resposta 

possível a todas as exigências que lhe são feitas ao longo do ano letivo. 

Os professores devem ser preparados de forma a dar respostas a 

problemas como a diversificação cultural e étnica do público escolar e rápida 

renovação de saberes. Desta forma o modelo de “professor como prático 

reflexivo” surge com o objetivo de desenvolver profissionais capazes de se 

envolverem num processo de construção e desconstrução de saberes onde vão 

elaborando a sua própria conceção profissional. 

No seguimento da conceção do “professor como prático reflexivo”, advém 

uma interpretação constante do processo-produto presente na educação. A 

necessidade de adotar estratégias de ensino é precedente a uma análise 

específica do resultado da intervenção pedagógica. São vários os modelos de 

ensino que vão ao encontro das melhores estratégias de acordo com os diversos 

contextos e que poderia ter aplicado durante o ano de Estágio Profissional. 
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À luz de Graça (2006), os modelos não são mais do que propostas para 

uma interação pedagógica no processo de ensino e aprendizagem entre 

professor-aluno-matéria.  

Há modelos mais centrados na direção do professor e modelos que 

concedem mais espaço à descoberta e à iniciativa dos alunos. No entanto, na 

minha opinião, não há nenhum modelo que esteja adequado a todas e quaisquer 

situações de aprendizagem, por isso, neste ano de aplicação de conhecimentos 

teóricos desenvolvidos ao longo da minha formação enquanto professora de 

Educação Física, dei mais ênfase a três: Modelo de Instrução Direta (MID), 

Modelo Desenvolvimental (MD) de Rink e Modelo de Educação Desportiva 

(MED). Todos eles fornecem uma estrutura global e coerente para o ensino das 

diversas modalidades e a conjugação de todos revelou-se também uma das 

minhas melhores tomadas de decisão.  

Segundo Mesquita e Graça (2011), no MID é o professor que toma 

praticamente todas as decisões relativas ao processo de ensino e 

aprendizagem. De acordo com este modelo, o docente detém todo o controlo 

administrativo da aula, determinando as regras e as rotinas de gestão e ação 

dos alunos. Como existe a necessidade de utilizar o tempo de aula de forma 

eficaz, convertendo-se num tempo de empenhamento motor elevado as 

atividades são realizadas por segmentos de tempo controlados. Desta forma, e 

como as tarefas são geridas em função do tempo predefinido pelo professor é 

crucial que os alunos tenham um grande sentido de responsabilidade e 

compromisso para que a exercitação não saia comprometida por “falta de 

tempo”. Foram várias as situações enunciadas por mim ao longo do documento 

que evidenciam esta caraterísticas nos meus alunos, e de facto, a minha ação 

enquanto professora-estagiária de educação física segundo este modelo 

funcionou como esperado.  

Senti que a utilização deste modelo seria vantajosa, na medida em que 

me permitia uma abordagem passo a passo, importantíssima para a 

aprendizagem de habilidades motoras em contextos fechados, por isso a sua 

utilização foi mais evidente nas modalidades de Ginástica, Natação e Judo. No 

entanto, e por considerar que é o modelo que melhor se adequa às minhas 
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qualidades enquanto líder, foi também contemplado nas modalidades coletivas. 

Por ser eu quem iniciava quase todas as interações, dirigindo e monitorizando 

as tarefas e os movimentos dos alunos, e de acordo com o meu passado 

desportivo, sentia-me bem mais segura e confiante a lecionar. 

Como refere Rosenshine (cit. por Mesquita e Graça, 2011) durante as 

aulas de Educação Física, existem algumas tarefas que o professor tem de 

realizar obrigatoriamente como a revisão da matéria lecionada anteriormente, 

apresentar a nova habilidade motora ou conteúdo em geral, monitorizar 

afincadamente a atividade motora dos alunos e avaliar de forma sistemática 

tendo como referência os objetivos traçados. Assim, o professor certifica-se que 

os alunos retiveram e compreenderam os objetivos lecionados anteriormente, 

permitindo que adquiram a capacidade de relacionar a matéria de ensino anterior 

com a nova que lhe é apresentada; emite feedbacks, predominantemente 

corretivos, de forma constante assegurando que possuem as competências 

básicas e por isso pode perspetivar uma prática progressivamente mais 

autónoma dos mesmos.  

“Quando a participação na tarefa é garantida e já se adquiriu uma rotina, os 

alunos concentram-se na aprendizagem dos conteúdos, promovendo a manutenção 

de taxas elevadas de resposta motora. Como o professor monitoriza de forma 

sistemática a actividade dos alunos, colocando desafios realistas, materializados em 

critérios de êxito, a taxa de sucesso é incrementada, sendo este o indicador que 

orienta o professor na transição para uma nova tarefa.” (Mesquita e Graça, 2011, 

p.50). A minha prática pedagógica desenvolveu-se fundamentalmente sob esta 

forma, pois tive por hábito, antes de todas as aulas, rever as matérias lecionadas 

focando, essencialmente, conceitos, conteúdos e habilidades da sessão anterior. 

Este tipo de ação, permitia-me aceder à memória dos alunos, questionando-os 

sobre a matéria de ensino e, se necessário fosse completando e corrigindo as 

eventuais respostas, para que compreendessem claramente a matéria de 

ensino, sendo esta avaliada continuamente e, de uma forma mais formal e 

pontual, através da realização dos questionários.  

Quando introduzia uma nova habilidade, explicava os seus principais 

fundamentos e enunciava os critérios de êxito inerentes recorrendo à 
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demonstração da mesma, tendo assim como objetivo que por observação, os 

alunos tivessem um modelo correto de execução ou “como não deve ser feito” o 

exercício. Muitas vezes, era eu própria que demonstrava as habilidades motoras, 

no entanto, e para me certificar que os alunos prestavam atenção a 

determinados pormenores, pedia também a sua colaboração. Assim, além de 

auxiliar tinha também a possibilidade de manipular o “aluno modelo” certificando-

me que a turma direcionava toda a sua atenção para o que eu pretendia. 

Dependendo do que pretendia mostrar (erro ou sucesso), selecionava os alunos 

de forma cuidada, ou seja, em algumas situações queria detetassem o erro que 

realizavam com maior evidência e que se concentrassem no sentido de não o 

cometer, por outro, pretendia que visualizassem um exemplo de sucesso, onde 

as componentes críticas exigidas eram cumpridas. 

Depois de introduzidas as novas habilidades motoras (técnicas e táticas), 

seguia-se o período de exercitação das mesmas. Estruturei esta ação, do 

simples para o complexo, do menos para o mais difícil, e desta forma os alunos 

davam os seus próprios passos na busca da proficiência que desejavam. 

Preparei cuidadosamente todas as aulas por forma a conduzir os alunos ao 

desempenho final desejado, idealizado por mim, tendo como base, claro está, 

as indicações iniciais transmitidas por eles inicialmente. Para que tal fosse 

possível, procurava emitir um elevado número de feedbacks e correções aos 

alunos durante a prática ou entre cada exercício. O feedback positivo e corretivo 

assumiu extrema importância nas minhas aulas, tal como o reforço positivo. No 

meu ponto de vista, é fundamental que um aluno se sinta concretizado e 

motivado para que, mesmo depois de uma má prestação, não desista e volte a 

tentar realizar de forma mais correta possível o que lhe foi pedido, querendo 

sempre melhorar e avançar na aprendizagem. Criar progressões de ensino 

adequadas ao alunos, traçar objetivos alcançáveis e realistas foram 

contemplados nos três níveis de planeamento. 

Acerca desta temática, Mesquita e Graça (2011), afirmam que a avaliação 

positiva serve de um duplo propósito de reforçar as respostas motoras corretas 

e motivar o aluno no compromisso assumido para a conquista efetiva da tarefa. 

Na minha opinião, um aluno motivado, já percorreu metade do caminho 



146 

necessário para alcançar o sucesso da aprendizagem, uma vez que “O reforço é 

particularmente valorizado com o intuito de motivar o aluno para desempenhos 

superiores e promover o incremento da atenção, do esforço e da persistência na 

tarefa.” (Mesquita e Graça, 2011, p.50). 

Se reforço a ideia de que criei sempre progressões pedagógicas de 

acordo com o nível em que os alunos se encontravam, dando-lhes a hipótese de 

melhoria dessas e consequente passagem para o nível de aprendizagem 

seguinte, fica evidente a minha preocupação em pautar a minha prática docente 

também, pela associação a este modelo instrucional o MD de Rink, pois este 

último, defende a ideia de que a matéria de ensino exige um tratamento didático, 

materializado na manipulação do desenvolvimento e complexidade das 

situações de aprendizagem e na estruturação do desenvolvimento do trabalho 

do aluno. 

Rink (cit. por Mesquita e Graça, 2011) inspira este modelo no MID e 

subentende que a prática por si só, não proporciona aprendizagens consistentes. 

Assim o modelo que idealizou torna-se coerente e lógico, pois reflete sobre os 

resultados finais pretendidos, tentando contextualizar matérias de ensino, para 

que o aluno entenda a importância das mesmas, não esquecendo a 

responsabilidade do professor em estruturar de forma eficaz o seu processo de 

instrução. 

Como afirma Famose (cit. por Mesquita e Rink, 2011), o ajustamento da 

dificuldade das tarefas ao nível de desempenho dos praticantes pressupõe que 

se considerem as particularidades de cada aluno, sem deixar de ter em conta o 

nível de aprendizagem em que se encontra. Neste contexto, quando o aluno se 

confronta com um problema por resolver (desafio) tem que ter a solução ao seu 

alcance para que se estabeleça uma relação entre a zona de desenvolvimento 

em que o aluno se encontra e aquela que pretendemos que atinga (Bento, 1987). 

A passagem de uma zona de desenvolvimento para a outra, obriga à utilização 

de tarefas com exigências crescentes, mas passíveis de concretização, pois a 

prática de atividades descontextualizadas das capacidades dos alunos, 

demasiado fáceis ou demasiado difíceis, não facilita a progressão da 

aprendizagem. 
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O MD assenta numa tríade de conceitos (Progressão- Refinamento- 

Aplicação), uma vez que existe a necessidade de imprimir uma sequência de 

desenvolvimento do conteúdo e estruturação dos exercícios. Assim, Rink (1993) 

defende que, o professor facilita o progresso dos alunos se: estabelecer 

prioridades nos conteúdos de aprendizagem e os estruturar, conferindo-lhes 

determinada lógica, e os sequenciar criteriosamente (progressão); visar o seu 

aperfeiçoamento através da sua exercitação e consolidação (refinamento); e 

proporcionar oportunidades para a sua utilização em condições inabituais 

(aplicação). 

Uma progressão para o objetivo final da tarefa só é feita de forma correta 

quando o aluno, antes de exercitar determinada habilidade motora em situações 

mais exigente, a dominar completamente numa fase inicial. Concordo que assim 

seja, e de facto é possível verificar a credibilidade do que afirmei na prática, mas 

na escola, em contexto de sala de aula, mais propriamente nas aulas de 

Educação Física, nem sempre é possível “limpar” completamente a habilidade 

mais simples antes de avançar para a seguinte.  

Este tipo de organização do conteúdo segue uma articulação vertical (da 

base para o topo), na qual se vão adicionando elementos, no sentido de alcançar 

o resultado desejado, como também uma articulação horizontal (variantes com 

níveis de dificuldade semelhante). Por exemplo, no andebol a passagem do 

remate em apoio para o remate em suspensão segue uma articulação vertical, 

uma vez que as tarefas integram variantes de nível de dificuldade distinto. Agora 

se queremos desenvolver a bilateralidade do aluno nos membros superiores 

passando do remate em apoio com mão direita, para o mesmo tipo de remate 

com a mão esquerda, estamos perante uma articulação horizontal, uma vez que 

para a mesma tarefa existem níveis de dificuldades semelhantes. É através da 

conjugação destas duas articulações, que a progressão adquire um efeito em 

hélice, fazendo-se uma analogia ao dinamismo característico da progressão. 

O professor deve ter a capacidade de criar exercícios variados, que 

permitam ao aluno exercitar em contextos diferentes o que aprendeu, para que 

depois consiga adequar as suas ações de forma mais eficiente e eficaz no jogo. 

Princípios do Refinamento e Aplicação. Ao contrário do que acontece no treino, 
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por falta de tempo (carga horária letiva de Educação Física) esta fase não 

merece tanto cuidado como o desejado por parte do professor. Por exemplo, nas 

aulas de Natação, esta foi, inicialmente uma das minha principais preocupações. 

Não queria que os meus alunos avançassem para habilidades motoras acima do 

nível em que se encontravam. O Professor Cooperante chamava a nossa 

atenção para a necessidade de avançar nos conteúdos, e apesar de não aceitar 

de muito bom grado que era imperioso faze-lo, correndo o risco de não cumprir 

com os objetivos delineados no Programa Nacional de Educação Física para o 

10º ano com as respetivas adaptações, tive que o fazer. Percebi, que se levasse 

avante a minha ideia de perfecionismo das habilidades, no final do ano letivo, os 

alunos da Adaptação ao Meio Aquático (AMA) continuariam nesse nível sem que 

tivessem ainda aprendido a ação básica dos membros inferiores das técnicas de 

nado Crol e Costas, e os restantes não teriam a oportunidade de conhecerem e 

experimentarem se quer, a técnica de nado Bruços. A turma beneficiou desta 

minha mudança de opinião e de atitude, e isso verificou-se na evolução que se 

constatou no final da Unidade Didática. Deixei de lecionar AMA e não só 

introduzi, como permiti a exercitação da técnica de nado Bruços em alguns 

alunos, e confesso que o seu desempenho acabou por ser melhor que o 

esperado. 

Por último, apresento o MED, é um modelo que expõe aos alunos 

experiências mais enriquecedoras e autênticas do que a tradicional Educação 

Física (Siedentop, 2000). Não se foca, apenas, na aprendizagem dos conteúdos 

e habilidades motoras de forma isolada, como também lhes possibilita vivenciar 

diversas experiências desportivas, desenvolvendo conceitos psicossociais 

importantes como a responsabilidade individual e o sentido de pertença a um 

grupo. O mesmo autor diz-nos que o objetivo deste modelo é formar alunos 

desportivamente competentes, cultos e entusiastas. Competentes, na medida 

em que se pretende que os participantes dominem as habilidades de forma a 

poder participar na competição; cultos, pois os alunos passam a conhecer e a 

valorizar as tradições e os rituais associados ao desporto, distinguindo práticas 

dignas de práticas prejudiciais; entusiasta, porque se pretende que os indivíduos 

promovam a qualidade e a autenticidade da prática desportiva. 
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É indiscutível que este modelo traga uma dinâmica diferente ao contexto 

de ensino e aprendizagem, que enfatiza a socialização desportiva, incentive os 

alunos para a distribuição de tarefas e atribua responsabilidade dos seus papéis 

aos alunos durante a prática das modalidades, mas por não considerar que fosse 

necessário aplicá-lo nas minhas aulas, uma vez que os meus alunos reuniam 

essas qualidades. Resolvi implementar as suas características de uma forma 

menos metódica e sistemática comparativamente com o ano anterior, onde 

passei pela experiência de viver o MED na didática específica de Atletismo. 

Assim, o modelo esteve implícito em todas as aulas de modalidades 

coletivas, onde estipulei desde o início do ano letivo a existência de um torneio 

no final da Unidade Didática, mas foi na de Atletismo em que dei início a esta 

prática. Em primeiro lugar por ter sido aquela em que tinha já referência da sua 

utilização, em segundo por ser uma modalidade em que facilmente se encontram 

os alunos a tentar competir uns com os outros uma vez que o podem fazer a 

título individual e por último por ser a primeira modalidade lecionada no exterior 

e estava com um certo receio que os alunos dispersassem e me fosse mais difícil 

controlar a turma. 

Siedentop (2008) integrou seis caraterísticas do desporto 

institucionalizado no MED: a época desportiva, a filiação, a competição formal, o 

registo estatístico, a festividade e os eventos culminantes. 

Os alunos integravam uma equipa formada por mim, com base nas suas 

características onde procurei o equilíbrio competitivo das mesmas, registavam 

as suas pontuações e arbitravam e orientavam a competição. Apesar de não ter 

existido em todos os torneios finais a magnitude de um evento culminante, a 

competição aliada à satisfação da realização das atividades com qualidade era 

notória entre todos os alunos, o mesmo acontecia durante as aulas em que 

tinham a possibilidade de cumprir funções como arbitrar jogos, liderar os colegas, 

registar resultados…e sentirem-se como pertencentes a um grupo. Não foi 

criada a ideia de filiação, unicamente associada a uma equipa no início de 

alguma modalidade em específico, no entanto assegurei o desenvolvimento das 

relações de cooperação e entreajuda na aprendizagem, entre todos os alunos 

aproveitando todas as potencialidades inclusivas do MED.  
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Ainda assim, fiz questão de que essa união entre a turma existisse (se 

mantivesse) e propus que criassem um lema ou grito identificativo e que todos 

os alunos se orientassem por ele daí em diante. 

 

“Aproveitando a pontualidade dos alunos, resolvi iniciar a aula com 

um desafio para a turma – Criação de um grito de identificação. Os alunos 

ficaram um pouco surpresos e mostraram, de início, algum desagrado 

para cumprirem esta tarefa, mas à medida que lhes fui explicando a 

importância de um grito de equipa nos desportos coletivos, foram-se 

empolgando (…) A aula terminou com o grito de turma improvisado para 

o momento, mas ficou decidido que na próxima aula seria melhorado.”. 

(Reflexão das aulas números 23 e 24 da modalidade de Andebol)  

 

Recebi, no final do dia um e-mail da Delegada de Turma, onde me 

informava que já tinham decidido qual o lema (que também seria o grito da turma) 

e que na aula seguinte me iria recordar que lhes tinha dado essa tarefa. Fiquei 

muito satisfeita por saber que os alunos foram realmente pensar no assunto para 

casa e que estavam entusiasmados com a ideia de o apresentar.  

O lema que tinham escolhido, acabou por ser alterado na terceira aula de 

Atletismo do segundo período por decisão de toda a turma. Foi sem dúvida a 

aula em que senti que os alunos funcionaram como “UM”, como equipa, onde 

aprenderam que devem apoiar-se sempre uns aos outros, que ao fazer parte de 

uma equipa os resultados do coletivo se sobrepõem aos interesses individuais. 

Apresento de seguida, um excerto da reflexão dessa mesma aula: 

 

“… o espírito de equipa que se fez sentir durante toda a competição, 

bem como o fairplay. Uma das equipas tinha menos um elemento e sem 

que fosse necessário lembrar desse pequeno grande pormenor, os 

alunos resolveram a situação de forma autónoma e consciente, colocando 

um dos colegas a repetir. Todos os alunos, sem exceção, se empenharam 

na tarefa e até aqueles com níveis mais baixos de condição física 

cumpriram com correção todas as fases da estafeta (…) Certa de que os 

alunos iriam querer repetir o exercício, decidi dar-lhes a oportunidade de 

serem os próprios a escolher. Pretendi com isto, mais uma vez, 

intensificar o espírito de união, de equipa e de cooperação entre todos os 

alunos e de certa forma intensificar o sentido de pertença a um grupo 

(equipa), colocando-lhes o seguinte dilema: “Vamos voltar a fazer a 

estafeta, no entanto podem escolher três alunos apenas de cada equipa 

para a realizar ou a equipa toda.” (…) concluíram dizendo “Somos uma 

equipa por isso fazemos todos” (…) aproveitando a reunião das equipas 
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mostrei-lhes o agrado que senti com essa decisão e felicitei-os pela 

atitude que tiveram. 

No final da estafeta alguns alunos mostraram interesse em dar o 

grito da turma (o que davam nas aulas de andebol) e outros disseram que 

podia ser alterado para uma das frases que lhes costumo dizer e escrever 

nos e-mails enviados à turma, e assim foi, o grito de turma agora é: 

«SEPARADOS CAIREMOS, JUNTOS VENCEREMOS!».” (Reflexão das 

aulas números 63 e 64 da modalidade de Atletismo). 
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5.2. O trilho em comunidade  

 

“Um percurso em grupo: a Comunidade. 

Durante o Caminho, és interpelado a avançar lado a lado com o outro. O 

Caminho ajuda-te a desenvolver a tua capacidade de acolher o outro, de o 

ajudar a avançar e de te deixares ajudar, de partilhar com ele as alegrias e as 

tristezas da jornada.(…) Ser caminheiro é ser com (participar na Caminhada 

com os outros)...”  

(CNE – Secretaria Nacional Pedagógica – Manual do Dirigente, 2011, p. 120) 

 

Enquanto alunos, estudantes e pessoas estamos envolvidos numa 

sociedade que desenvolve uma simbiose constante na procura de deixar um 

mundo sempre um pouco melhor. E foi nesse sentido, que encarei o meu Estágio 

Profissional. Através do caminho lado a lado com os alunos, lado a lado com o 

Professor Cooperante, lado a lado com os meus colegas do núcleo e lado a lado 

com a restante comunidade escolar e educativa, preenchi os meus dias e 

encontrei uma harmonia e satisfação que me permitiram evoluir com os outros e 

deixar a comunidade com pedacinhos de mim. 

A legitimação da disciplina de Educação Física, foi um assunto que 

acompanhou o meu primeiro ano de mestrado e, no meu entender foi importante 

aproveitar o Estágio Profissional para, junto dos meus colegas docentes de 

outras disciplinas e junto dos alunos da escola “defender” a disciplina pela qual 

tenho vindo a batalhar, demonstrando-lhes de diversas formas que a Educação 

Física tem objetivos muito mais alargados que apenas o desenvolvimento físico. 

Foi meu objetivo, enquanto professora estagiária, educar jovens alunos, 

estimular o seu desenvolvimento harmonioso no âmbito das suas atitudes e 

valores e não apenas no que diz respeito às habilidades motoras, aliás como 

referi anteriormente aquando das expetativas em relação aos alunos. 

Tal como um dia a minha Professora Orientadora o disse numa aula de 

Pedagogia do Desporto, estou prestes a “cortar o cordão umbilical que me liga à 

mãe que me formou”, e a ser a principal responsável pelas minhas ações e, essa 

sensação de liberdade chega a ser assustadora, mas ao mesmo tempo muito 

reconfortante porque fica implícito um sentimento de dever cumprido, bem como 

me é conferida a responsabilidade de responder pelas minhas ações. 
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Esta etapa da minha formação inicial foi de extrema importância na 

construção da minha identidade profissional e na aquisição da cultura de um 

grupo a que sempre quis pertencer. Pautar o meu percurso pela competência do 

meu trabalho e pela minha efetividade enquanto professora, sempre foram os 

princípios orientadores desta jornada. Para além disto, este ano obrigou a um 

esforço de integração do conhecimento, pois a realidade surgiu como um todo e 

não como unidades simplificadas. O saber da experiência foi valorizado em 

detrimento do saber teórico, como fator que forma o professor. 

Efetivamente o Estágio Profissional foi um momento muito importante, de 

autoconhecimento, autocritica e descoberta, em que cada sentimento e 

frustração foram usados para reajustar os meus comportamentos. E, agora a 

esta distância do início chego à conclusão de que o nervosismo inicial, apesar 

de fazer parte dos sentimentos de um professor em início de carreira, agora não 

faz muito sentido. É certo que no início de cada ano letivo em que tiver 

oportunidade de lecionar, sentirei algo muito semelhante, mas a segurança e a 

confiança de que farei um bom trabalho não me vão abandonar. Para que tudo 

resulte de acordo com as nossas expetativas temos que acreditar que somos 

capazes de nos transcender a cada dia, e na minha opinião que, a disciplina, o 

respeito e a afetividade positiva consegue conquistar os alunos e levar as suas 

capacidades o mais longe possível, contribuindo assim de dia ara dia para a 

aprendizagem efetiva dos alunos. 

Uma vez descobertas as minhas principais limitações na ação 

pedagógica, e depois, de escolhidos/criados os modelos de ensino que 

funcionavam como melhor estratégia para as suprir, verificou-se de facto uma 

eficácia no ensino. Esta foi também influenciada pelas adaptações do 

planeamento de algumas Unidades Didáticas e Planos de Aulas, tendo como 

mote as características dos alunos.  

A caracterização inicial da turma revelou-se fulcral para o êxito de todo o 

processo de ensino e aprendizagem. Esta foi feita com base na análise do 

inquérito por questionário que apliquei aos alunos no início do ano, como já referi 

no ponto 3.4, deste documento, bem como através da opinião dos docentes da 

turma deste e dos anos letivos anteriores. No então foi possível construir e 
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aperfeiçoar esta caracterização ao longo do ano tendo como principal recolha de 

informação os encontros semanais com a Diretora de Turma, no horário de 

atendimento aos encarregados de educação onde colaborei com ela na 

realização das diversas funções inerentes a este cargo e as reuniões de 

Conselho de Turma. Perceber que os meus primeiros alunos eram 

caracterizados como alunos detentores de poucos hábitos de estudo e às vezes 

um pouco desconcentrados, no entanto serem esforçados, empenhados, 

disciplinados e com uma taxa de sucesso escolar positiva foi para mim motivo 

de grande tranquilidade. Também havia um outro aluno mais ‘reguila’ ou 

irrequieto, mas tendo em conta que se tratam de adolescentes não era nada que 

não fosse de esperar, e não eram de todo alunos mal-educados. 

 

“Apenas um grupo de três alunos se mostrou mais irrequieto e 

conversador nesta o que me vai fazer prestar mais atenção nas seguintes 

sessões, na tentativa de perceber se adotam comportamentos 

desviantes.” (Reflexão das aulas números 1 e 2 – Apresentação) 

 

“Os três alunos que tinha sinalizado com um possível 

comportamento desviante, mostraram-me que são apenas miúdos 

reguilas e muito enérgicos. Quando alertados de que estão a proceder 

mal em alguma situação, corrigem-na de seguida e não voltam a fazer.” 

(Reflexão das aulas números 3 e 4 de Ginástica) 

 

É fundamental para a ação pedagógica do professor, conhecer os seus 

alunos, os seus interesses e hábitos, ou seja, conhecer o verdadeiro “eu” do 

aluno e como este lida com o mundo que o rodeia. E, depois deste longo 

percurso, não poderia deixar de refletir um pouco sobre aquilo que, de facto, 

encontrei em cada um deles. Mais do que a faceta de aluno que apresentam na 

aula de Educação Física, existe uma pessoa com particularidades que fazem 

dele muito mais do que “mais um aluno”. Decidida a conhecer a essência de 

cada um, a sua história de vida, que em muito influencia a sua forma de ser e de 

estar no mundo, para que conseguisse de forma mais eficaz adaptar o meu 

modelo de ensino às características que apresentam e às próprias da faixa 

etária, procurei aproximar-me deles fora da sala de aula. Fui para o recreio, o 

local onde tudo acontece, onde existia uma maior liberdade de comportamentos 
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e até um maior à vontade da parte deles para a conversa com o professor e, 

descobri aos poucos os seus hobbies, partilhei experiências e vivências, conheci 

e deixei que me conhecessem, ensinei e aconselhei, mas também aprendi muito.  

Restava saber se seriam ou não empenhados, esforçados, interessados 

e acima de tudo motivados para e nas aulas de Educação Física. Algo me dizia 

que sim, e que se por ventura alguns deles não estivessem ou não se sentissem 

motivados, eu tinha a certeza que iria conseguir mudar isso. Persistência, 

empenho e dedicação não me iriam faltar e faria o impossível, com a colaboração 

dos restantes colegas (empenhados), para conseguir inverter essa situação. Era 

importante para mim sentir que estava a conseguir desenvolver o meu trabalho 

de forma satisfatória e que os objetivos propostos estavam a ser alcançados e, 

nada melhor do que “ganhar” os alunos e conhecer a sua opinião para isso. Criei 

um hábito, a partir do segundo período, que considerei ser relevante para a 

minha perceção do que acabo de referir. No final, através do questionamento ou 

de uma escala de 0 a 3, os alunos relembravam os conteúdos aprendidos e a 

sua finalidade, ou o nível de motivação com que estiveram na aula, sendo 0 nada 

motivado e o 3 muito motivado. Assim, consegui compreender as principais 

dificuldades da turma, o nível de apreensão de conteúdo que conseguiram reter 

e ainda se a aula em si era motivante em termos de exercícios propostos. No 

início de cada sessão também fazia questão de, durante os alongamentos ou no 

tempo de espera entre o aquecimento e a parte fundamental da aula em explicar 

qual ou quais o(s) conteúdo(s) que seriam lecionados e a sua finalidade, 

relembrando os da sessão anterior. 

Ao contrário de alguns professores, e porque de facto fiz por me aproximar 

dos alunos e conhecê-los para além da sala de aula não avaliando a sua 

condição de aluno apenas pelos resultados obtidos mas também pelas suas 

vivências, dei por mim durante o ano letivo e ainda agora quando reflito sobre 

cada um deles, a compreender perfeitamente algumas das suas atitudes em 

determinados momentos, fossem elas boas ou más. Infelizmente sou da opinião 

de que enfrentamos uma crise de valores tremenda mas que pouco ou nada se 

faz para a combater efetivamente. Apesar disso, se a estrutura familiar for 

realmente forte e segura a sociedade sobrevive. 
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No entanto, se o papel de educar e ensinar acabam por se interligar, e se 

o professor também educa para além de ensinar, é importante que as escolas, 

e os alunos tenham professores que cada vez mais saibam Ser, que se 

preocupem com estas questões e não sejam apenas meros transmissores de 

conhecimento. É importante que os alunos saibam fazer equações, escrever um 

texto sem erros e com coerência, que a atmosfera é composta por diversas 

camadas e que por exemplo o Hélio é um gás nobre, mas importa também que 

saibam viver em comunidade, fazer parte de um grupo e aceitar e cumprir as 

suas regras, que respeitem decisões e que sejam capazes também de não se 

acomodarem e lutarem pelos seus interesses. Professores cansados de ensinar, 

com muitos anos de experiência, talvez não tenham “paciência” ou tato 

pedagógico suficientes para esta realidade, até porque os seus valores e a sua 

realidade enquanto estudantes era bem mais rígida que a atual, por isso talvez 

seja fundamental que os docentes que se entregam a esta paixão do ensino 

dediquem um pouco mais do seu tempo à vertente humana, que encarem esta 

profissão com a força e confiança suficientes de que conseguem mudar os 

alunos, o contexto escolar, a região e o mundo. “Começa por fazer o que é 

necessário, depois o que é possível e de repente estarás a fazer o impossível” 

(São Francisco de Assis). 

Os meus alunos foram sem dúvida a minha motivação de cada dia. Vivi 

este não de estágio longe da família e dos amigos, dos lugares que são meus e 

não foi fácil percorrer todo esse caminho quando a saudade chegava e o ânimo 

se perdia por uma ou outra razão. No entanto, esperava ansiosa por cada 

momento em que pudesse estar na companhia dos meus alunos/atletas, poder 

conversar sobre as suas conquistas na aprendizagem, sobre os seus hobbies, 

aguçar-lhes a curiosidade sobre os conteúdos das próximas aulas/treinos, 

responder-lhes a algumas questões… Sempre que tinha essa oportunidade, eles 

representavam o momento alto do meu dia. Não fossem eles e, o meu ano de 

estágio não teria sido tão completo, tao atarefado e tão desportivamente ativo. 

Sempre fiz questão de ir ao encontro deles bem-disposta, bem-humorada 

e feliz, apesar de como refiro, em algumas situações não ser esse o meu estado 

de espírito. Mais do que estar alegre em todos os momentos eu sou alegre, pois 
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tenho a consciência tranquila de que ir ao seu encontro me fazia sentir bem 

comigo mesma e com o mundo que me rodeava. Era dessa alegria que chegava 

a minha força interior. Como vem referenciado no Manual do Dirigente do CNE 

(2011, p. 57) “Vivendo assim, o Escuteiro opta por viver a vida com otimismo, 

preferindo a esperança à preocupação e ao medo.”. Baden-Powell transmitiu aos 

seus rapazes aquando da formação do escutismo que, quando se trabalha de 

bom humor, o trabalho transforma-se em prazer, e essa alegre disposição, além 

de ser um dos deveres do Escuteiro promovia a felicidade e a alegria junto de 

todos aqueles que consigo trabalhavam - “A melhor maneira de se ser feliz é 

contribuir para a felicidade dos outros!”. 

 Talvez o meu subconsciente tenha feito uma antecipação do quão só me 

acabaria por sentir naquela magnífica ilha, apesar de até então me caracterizar 

por uma pessoa de aventuras e experiências longe da sua zona de conforto, e 

por isso consiga justificar a minha necessidade de me envolver em todos os 

possíveis projetos e atividades desportivas. 

Em algumas situações sentia-me cansada da vida agitada que tinha, era 

necessário gerir muito bem as horas livres para que nada fosse descurado, 

principalmente as tarefas inerentes ao Estágio Profissional. As oportunidades 

surgiam, as propostas eram constantes e, enquanto as atividades não se 

sobrepusessem aceitava todos os desafios. “Como é que consegues fazer tudo 

isso?!” – perguntavam-me alguns colegas do continente e estágio. Respondia-

lhes dizendo que era possível fazer tudo desde que soubéssemos gerir muito 

bem prioridades e depois o nosso tempo disponível. Manter a cabeça e o 

coração ocupados com o que me faz feliz era também uma justificação para essa 

agitação toda no meu dia-a-dia, mas guardava-a só para mim. 

Sou uma pessoa bastante racional, mas o meu lado emocional e 

sentimental tem despertado nos últimos tempos. Desde a experiência de 

Mobilidade que realizei no Brasil, que sinto o meu lado sentimental a querer 

sobressair mais do que o habitual. Não tenho medo de o demonstrar, e não o 

inibo. Deixo-me aproximar e aproximo-me de todas as pessoas que me cercam. 

Acredito muito no poder das pessoas, na capacidade que têm de se transformar 
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todos os dias e serem cada vez melhores… Acreditarei sempre na possibilidade 

de se (re)construir um mundo melhor e, por isso me afeiçoo tão facilmente a elas.  

O mesmo aconteceu com os meus alunos. Acreditei que eles iriam ser 

muito bem-sucedidos e a vontade que senti de acompanhar esse crescimento 

pessoal e profissional durante todo o ano foi uma crescente. Como professora 

da turma, e com a responsabilidade que a profissão docente me permite ter na 

formação integral de Seres Humanos, esforcei-me por dar sempre o meu melhor 

para que eles se desenvolvessem da forma mais holística e cuidada possível. O 

facto de a minha turma ser composta por um maior número de elementos 

comparativamente com as dos meus colegas de núcleo, trouxe-me alguma 

insegurança precisamente nesse aspeto. Teria que conseguir chegar a todos de 

forma equitativa em todas as vertentes, queria que se tornassem 

verdadeiramente numa equipa, que percebessem que o sucesso da turma 

dependeria da conjugação dos sucessos individuais de cada um, que o facto de 

serem todos diferentes uns dos outros tornava-se numa mais-valia para alcançar 

esse fim. 

No primeiro período denotei por parte de alguns alunos, uma certa 

necessidade de se sentirem sobrevalorizados em relação aos colegas. 

Questionavam-me sobre a qualidade do seu desempenho nas tarefas tomando 

como comparação aqueles alunos que julgavam estar num nível inferior ao 

deles. O meu desagrado continuava quando a sua preocupação se centrava 

apenas na classificação final e não na evolução contínua e permanente que eu 

sempre me esforcei por lhes possibilitar. A melhor forma de alcançarem quer os 

resultados mais elevados quer aqueles que cada um desejava, era sem dúvida 

através das situações que lhes propunha aula a aula. Não deixei passar 

nenhuma dessas situações sem que os chamasse à razão, e lhes mostrasse que 

não estavam a ser corretos nem com os seus colegas nem com eles próprios. 

Durante esse período fi-los perceber que, por estarem a ser avaliados de 

forma contínua, não interessavam apenas os resultados que eram capazes de 

alcançar, mas também e, em grande escala todo o processo de aprendizagem. 

Cada vitória, cada degrau que conseguiam dar para além das suas capacidades 

anteriores, representava com certeza, uma melhor classificação. Lembrava-lhe 
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que associadas ao desempenho das habilidades motoras existiam sempre as 

restantes categorias transdisciplinares que, apesar de terem um peso inferior ao 

da anterior na classificação final disciplina, podiam fazer toda a diferença. 

No que respeita aos alunos que, em alguns momentos, pudessem sentir-

se mais desanimados pelo progresso lento que eventualmente estivessem a ter 

comparativamente com os seus colegas, a minha ação passava pela sua 

motivação e incentivo, lembrando-lhes que com esforço, dedicação e empenho 

acabariam por sentir e verificar melhorias quer a curto quer a longo prazo, e que 

podiam sempre contar com a minha ajuda para esse processo. Enquanto líder e 

merecedora da sua confiança, faria sempre o meu melhor para que tal 

acontecesse.  

A minha liderança não foi imposta. De aula para aula, os alunos 

assumiram-me como a sua líder sem que fosse necessário eu impor essa 

necessidade. Tal como vem enunciado no Manual do Dirigente do CNE (2011), 

um bom líder não precisa ser ditador. Ter autoridade é muito diferente de 

“mandar”. Os demais, neste caso os meus alunos, seguiam as minhas ideias 

porque me reconheciam essa autoridade, sabiam que estavam a ser bem 

liderados e ainda que o grupo teria a possibilidade de aprender muito. Eu 

também nunca os incentivei à obediência de uma forma inconsciente. Nunca 

lhes quis impor uma ideia ou uma exigência sem lhes explicar os fundamentos, 

e me certificar que eles as seguiam porque percebiam e acreditavam nelas. 

Assim sendo, todos tinham consciência de que ao confiarem em mim e 

nas minhas propostas para o desenvolvimento das suas capacidades e 

consequente aprendizagem, seriam capazes sempre de se transcenderem. 

Estavam proibidos de desistir de tentar e, todo e qualquer tipo de palavras ou 

atitudes que indicassem essa atitude da sua parte foram reprovadas e proibidas 

por mim, a partir da primeira aula. Expliquei-lhes que a partir do momento em 

que eu deixasse de os “chatear” durante as aulas para o sucesso das 

aprendizagens, significava que tinha desistido deles e, se isso acontecesse o 

meu papel enquanto professora não estaria a ser cumprido. Ao assumir o 

compromisso de os ensinar assumi também o compromisso comigo mesma de 

nunca desistir de dar o meu melhor para que a turma aprendesse, e deles 
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esperava exatamente o mesmo, que não desistissem de ser alunos, de 

aprenderem. 

Foram notórios os progressos no sentido de melhorarem esse 

individualismo. Perceberam que esse tipo de comparações não era correto, que 

ao compararem-se ou ao competirem por cada vez melhores resultados 

deveriam faze-lo em primeira instância consigo mesmos, e só depois com os 

colegas. Ressalvando que o mais justo possível passava sempre por 

competirem com colegas que se encontravam próximo da sua zona de 

desenvolvimento pessoal. Aí sim, tinham a possibilidade de aprender a lidar com 

a derrota, sabendo que teriam que se esforçar e trabalhar um pouco mais, e 

ainda com a vitória, de forma meritória. 

Quando enviava e-mails à turma fazia questão de deixar palavras de 

motivação e salientar a importância do trabalho de equipa. Apresento de seguida 

um excerto de uma dessas situações. 

 

“(…)Deixo-vos um vídeo que não é obrigatório verem, mas que eu 

gostaria que o fizessem e refletissem sobre ele. 

"...o momento mais difícil das vossas vidas..." NAQUELE momento 

será a avaliação de andebol, por isso lembrem-se que a turma é a vossa 

"família" (eu sou a chefe de família) e "O importante não é a posição em 

que jogas mas o esforço de cada jogada". Lembrem-se que a colaboração 

e trabalho em equipa, é a melhor forma para se alcançar o sucesso da 

turma.” (E-mail enviado à turma no dia 12 de novembro de 2013) 

 

A união da turma tornou-se mais evidente à medida que o ano letivo foi 

decorrendo. Houve um momento em que essa relação entre eles se fez notar de 

forma mais vincada, na aula de atletismo, como já enunciei. Fiquei extremamente 

satisfeita por verificar que realmente toda a minha dedicação e esforço nesse 

sentido surtiam efeitos positivos. Mais realizada me sentia quando em conversa 

com a Diretora de Turma, tinha conhecimento que os alunos faziam questão de 

comentar com ela e com os restantes professores das outras disciplinas, dos 

resultados desportivos uns dos outros, relativos às atividades do plano anual e 

também às que desenvolviam em contexto extra curricular, nomeadamente no 

Núcleo de Badminton do Laranjeiras Clube, que era dinamizado por mim e pela 

minha colega de estágio Ana Paiva. Era uma turma que participava em todos os 



161 

projetos da escola dinamizados pelos departamentos das outras disciplinas, mas 

aqueles propostos por mim e pelo Professor Cooperante, no âmbito da disciplina 

de Educação Física, despertavam sempre maior interesse e por isso, contavam 

com a adesão de um maior número de alunos. 

Apesar de o meu passado desportivo estar associado a modalidades 

individuais, esta minha visão do coletivo e, da importância de se desenvolver um 

espírito de equipa para qualquer que seja a área da nossa vida, sempre fez parte 

dos meus ideais por influência da mística que vivi e vivo enquanto escuteira e 

ainda pela minha participação ativa na sociedade através de diversos projetos 

em que me envolvo. 

No subcapítulo seguinte apresento o estudo de Investigação-Ação que 

realizei ao longo do ano letivo com a turma a quem lecionei e que demonstra de 

forma concreta um exemplo de ensino equitativo que tentei transmitir. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



163 

5.3. ESTUDO – Aprender, viver, partilhar (n)a diferença 

5.3.1. Resumo 

A comunicação revela-se como uma das dimensões pessoais mais importantes 

na profissão docente. Neste sentido, Graça (2001) considera que é por seu 

intermédio que o professor se relaciona com os alunos, transmite conteúdos e 

compreender as suas interpretações. A comunicação verbal é aquela que de 

imediato se associa às capacidades que o docente deve ter no exercício da sua 

função como educador, no entanto e no caso de disciplinas com uma forte índole 

prática como é o caso da Educação Física, a componente não-verbal é 

fundamental o processo de ensino e aprendizagem dos alunos. A presente 

investigação teve como propósito encontrar e implementar estratégias que 

facilitassem e promovessem a comunicação, nas aulas de Educação Física, 

entre mim e uma aluna de nacionalidade chinesa. Por se tratar de uma aluna 

que se encontra numa fase inicial da sua aprendizagem, num país culturalmente 

diferente do seu, de acordo com um sistema de ensino com o qual não estava 

familiarizada, o fator integração/inclusão esteve sempre subentendido para o 

alcance do objetivo principal. A existência de uma escola cada vez mais 

multicultural assume-se como uma realidade em constante crescimento, e esta 

questão deve ser foco de atenção por parte de todos os intervenientes da ação 

educativa com o objetivo de fazer dela uma mais-valia para o processo de ensino 

e aprendizagem. A turma teve um papel fundamental para o sucesso desta 

investigação pois foi crucial o ambiente de integração e inclusão criado durante 

todas as sessões. O estudo seguiu a metodologia de Investigação-Ação 

enunciada por Elliott (1994) através de ciclos autorreflexivos, que comtemplam 

as fases de análise /recolha, aplicação, monitorização e reflexão, onde o 

investigador é chamado a implementar as diferentes estratégias tendo por base 

a interpretação das respostas que as estratégias precedentes despertaram. 

 

PALAVRAS-CHAVE: COMUNICAÇÃO, ESTRATÉGIAS DE ENSINO, 

MUTLICULTURALIDADE, INCLUSÃO, INVESTIGAÇÃO-AÇÃO 
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5.3.2. Abstract 

 

 

The communication reveals itself as one of the most important personal 

dimensions as a teacher. Therefore, Graça (2001) considers that through it the 

teacher establishes a dialogue with students, passes content and understand 

their interpretations. Verbal communication is one that immediately associates 

the skills that teachers must have in the exercise of its function as an educator, 

however, and in the case of subjects with a strong practical nature such as 

Physical Education, the nonverbal component is fundamental to the process of 

teaching and student learning. This research aimed to find and implement 

strategies that would promote and facilitate communication in Physical 

Education, between me and a student of Chinese nationality. Being a student 

who is at an early stage of training, a country culturally different from their own, 

according to a school system with which she was unfamiliar, integration / 

inclusion factor was always the main goal. The existence of a growing 

multicultural school is like a constantly growing reality, and this issue should be 

the focus of attention by all stakeholders of the educational activity with the aim 

of making this an added value to the process of teaching and learning. The group 

played a key to the success of this research paper, because the environment was 

crucial to the integration and inclusion created during all sessions. The study 

followed the methodology of Action-Research enunciated by Elliott (1994) 

through self-reflexive cycles, comprising the steps of analysis / collection, 

implementation, monitoring and reflection, where the researcher is called to 

implement the different strategies based on the interpretation responses that the 

previous strategies awakened. 

 

KEYWORDS: COMMUNICATION, TEACHING STRATEGIES, 

MULTICULTURALISM, INCLUSION, ACTION-RESEARCH 
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5.3.3. Introdução 

 

A Escola e os Clubes são na atualidade, os locais privilegiados de 

encontro entre culturas, facto este, que se verifica de modo cada vez mais 

dominante na nossa sociedade. Como conclui (Mesquita, 2003) esta 

metamorfose cultural, provocada pelas profundas mudanças sociais e 

económicas de uma realidade que outrora se organizava segundo um padrão 

linear, irá permitir mais do que nunca, que o desporto e a atividade física sejam 

chamados a cumprir a sua missão, que não se esgota nas aquisições física e 

motoras, mas pelo contrário se prolonga nas questões éticas, afetivas e sociais. 

São ainda reduzidos os trabalhos de investigação realizados com o intuito 

de auxiliarem e trazerem para discussão a reflexão sobre a multiculturalidade, 

na área da Educação Física e do Desporto, no entanto admite-se que se deva 

falar de uma Educação Física Intercultural, que tenha em atenção a mudança de 

paradigma cultural (Rosado e Mesquita 2011). “A diversidade cultural e étnica é 

uma realidade que impõe novas responsabilidades à escola e aos professores.” 

(Marques, 2004, p. 7). Se, por ventura, esta adaptação não ocorrer de forma a 

dar resposta às novas questões de cidadania que se levantam, a eficácia no 

processo de ensino e aprendizagem deixa de existir. Dubet (1997) defende esta 

ideia dizendo que a escola não resistirá se não fundar um novo projeto educativo. 

Tendo então como ponto de partida a crescente globalização, para que 

tende a sociedade atual, é necessário que, se aponte para uma Pedagogia 

Desportiva, permitindo assim que sejam dadas respostas qualificadas por parte 

do sistema educativo e desportivo na vertente da pedagogia multicultural. Assim 

sendo, e usando como referência Mesquita & Rosado (2011, p. 22) “ a Educação 

deve atender não só à formação do Homem em sentido restrito, mas sim à sua 

formação global, do Homem Intercultural, contribuindo para que haja efetivamente 

uma igualdade de oportunidades baseada no respeito, na diversidade e no 

pluralismo.”. 

Arends, (cit. por Rosado e Mesquita, 2011, p.22), defende que “O termo 

educação multicultural envolve aprender a reconhecer, compreender e apreciar 

todos os grupos culturais - qualquer que seja a base: racial, étnica, linguística, sexual 

ou outra - e desenvolver competências com o objetivo de ensinar diferentes grupos 
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de alunos”. De igual modo, (Bento, 2009) refere que o desafio pedagógico 

concretiza-se na ação didática, que se desenvolve no interior da sala de aula, no 

ginásio, junto dos professores, dos alunos e sobre as matérias concretas. Assim 

sendo, a Educação Física e o Desporto têm que ser contempladas neste esforço, 

uma vez que, a primeira é entendida como o espaço por excelência de formação 

e desenvolvimento pessoal e social, e a segunda por ser, na sua globalidade, o 

facilitador do desenvolvimento humano e por isso um projeto de construção do 

Homem e da Sociedade. 

Para que na disciplina de Educação Física consiga então transpor as 

barreiras do sistema educativo desatualizado, fazendo chegar de forma 

equitativa as valências e os valores que esta encerra, é fundamental que a 

formação de Professores e Treinadores passe por uma educação intercultural. 

Estes agentes devem aceitar esta mudança de mapa cultural e fazer dela uma 

mais-valia no exercício das suas funções. Ainda assim, há um conhecimento que 

não se adquire através da possível formação de professores com base na 

educação intercultural, que é aquele que advém das suas (dos professores) 

atitudes inovadoras e não apenas com a adição de um ou outro conteúdo ao seu 

método de ensino. Suportando o que acebei de referir em Pacheco (1996 cit. por 

Rosado e Mesquita 2011, p.25) “ não é de desconsiderar a aposta no 

desenvolvimento pessoal e profissional dos professores, na aquisição de novos 

conhecimentos e, fundamentalmente de atitudes renovadas em relação a pessoas 

de diferentes culturas (…) os professores, que vivem o quotidiano escolar na medida 

dos seus próprios sentimentos de identidade profissional, não podem esperar por 

decisões superiores, têm de investir na sua própria mudança, se querem superar a 

insegurança provocada por situações cuja complexidade aumentou, e sobretudo, se 

tornou evidente e incontornável”. 

O currículo a ser desenvolvido tem então que ser o mais abrangente e 

plural possível em referência aos conteúdos, bem como às estratégias de 

ensino-aprendizagem que integrar, sendo que o equacionar das diferenças de 

cada aluno é a melhor e única forma possível de se atender verdadeiramente à 

igualdade de oportunidades (Mesquita, 2003). 

À criação dos novos sistemas educativos, reforçados pela formação, 

profissional e pessoal, dos docentes deverá associar-se a cooperação entre 
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todos os agentes educativos, criando uma política de conjunto coerente que vise 

a igualdade de oportunidades e da compreensão da diversidade. Um estudo 

realizado por Fernandes (1999) concluiu que os professores consideravam que 

seria importante a criação de um sistema educativo que privilegiasse os valores 

ético-sociais como forma de eliminação dos fatores de exclusão dos jovens 

alunos pertencentes a grupos étnicos minoritários e com diferenciação cultural, 

etnia cigana e filhos de emigrantes.  

Pereira (2004) vai mais longe e refere que, além da criação ou adaptação 

dos sistemas educativos é crucial que os docentes lidem de perto com estas 

minorias. Os professores devem ser chamados a participar em projetos de 

inovação curricular, que lhes permitam envolverem-se e conhecerem os 

pormenores das experiências e histórias inerentes a outras matrizes culturais. A 

mesma autora diz que só desta forma se consegue desenvolver atitudes e 

valores sensíveis a preconceitos, estereótipos, injustiças, racismo e 

descriminação.  

Por um lado exigimos um investimento por parte do professor para que 

atenda à diversidade sócio-cultural dos alunos que não pode ser ignorada no 

processo de ensino e aprendizagem, mas por outro, estamos conscientes de que 

esta característica assume uma enorme riqueza na medida em que é da 

convergência e partilha das diferenças que se criam condições para ascender a 

uma sociedade mais equilibrada, assente na pluralidade de ideias, conceções, 

espaços e vivências (Bento, 1999). 

A melhoria dos processos didáticos trará uma otimização para o processo 

de ensino e aprendizagem, uma vez que contribuirá de forma decisiva para a 

integração das minorias, tornando-se necessário “desenvolver uma didática 

específica da educação física e do desporto numa perspetiva intercultural” (Rosado 

e Mesquita, 2011, p.29). O professor de Educação Física, tem que conseguir 

criar um ambiente de aprendizagem efetivo e aberto a todos os estudantes, onde 

o principal objetivo seja o alcance do potencial máximo de cada um, havendo ou 

não diferenças cu0lturais que difiram do grupo maioritário. (Rosado, 1998) 

sublinha ainda que caso existam, devem ser valorizadas e aceites por todos os 

intervenientes, pois possibilita de forma mais clara a perceção dos aspetos 
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comuns em detrimento dos incomuns. O autor defende que esta atitude de 

inclusão exige, impreterivelmente, a criação de planos individualizados de 

formação que foquem o indivíduo ou o grupo especial, onde exista modificação 

sensata dos objetivos, estratégias, conteúdos, atividades e formas de avaliação.  

Ao não anular/ignorar as minorias presentes, há a possibilidade de se 

conhecer uma outra realidade, contribuindo para a divulgação e consequente 

validação da cultura “nova”. Desta forma a escola vai ao encontro do que refere 

Bonal (2000 cit. por Pereira, 2005, p. 25) “cada cultura vale por si própria e 

enriquece-se no contacto com as restantes, apontando para a construção de uma 

cultura comum (…) universal que é património de todos”. 

Procura-se a inclusão dos casos que resultam da deficiente comunicação 

e compreensão entre alunos e professores, que está atribuída à descontinuidade 

sofrida na linguagem, a outras formas de comunicação (Bruto da Costa, 1991), 

e a níveis desajustados de aptidão motora, relativamente ao esperado na faixa 

etária em que se encontram. Nesse sentido, e segundo Mesquita e Rink et al. 

(cit. por Rosado & Mesquita, 2011, p. 31) “as estratégias devem reunir condições 

que permitam um aumento da prática efetiva, instrução mais cuidada, tarefas melhor 

estruturadas, maior encorajamento, motivação e acompanhamento cuidados por 

parte do professor ou de outros tutores (colegas ou grupos de trabalho).”. 

A comunicação apresenta-se como sendo fundamental na orientação e 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. Esta pode ser feita de 

forma verbal e não-verbal e, no que à Educação Física diz respeito a 

comunicação não-verbal assume particular relevância principalmente após os 

períodos de instrução dos exercícios. Informar, motivar, instruir e corrigir, são 

verbos que fazem parte do ato de comunicar, apresentando-se este como uma 

valência fundamental do professor. A forma como os alunos reagem a todas 

essas informações, também é crucial para que de facto exista comunicação. 

Arques (2009), refere-se ao ato de comunicar como indispensável seja qual for 

o contexto em que se desenvolve o processo de ensino e aprendizagem, uma 

vez que a comunicação apresenta funções como a informação, controlo, 

motivação e expressão emocional 
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Tendo em conta que tinha na turma uma aluna de nacionalidade chinesa 

e, de acordo com a importância da comunicação no processo de ensino e 

aprendizagem nas aulas de Educação Física, resolvi direcionar o meu estudo de 

Investigação-Ação para este caso. Não queria que esse problema prejudicasse 

o seu desempenho na disciplina e era minha intenção proporcionar-lhe uma 

igualdade de oportunidades no processo de ensino e aprendizagem. 

Partindo do princípio que a disciplina assenta num desenvolvimento 

predominantemente de natureza prática, as questões relativas à prática 

poderiam ser supridas pela demonstração, manipulação e explicação com base 

em esquemas (suporte em papel ou informático), no entanto todas as questões 

relativas à instrução e feedback continuariam a representar um problema. 
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5.3.4. Metodologia 

 

A realização do meu estudo de Investigação-Ação (IA), ao longo deste 

ano letivo, prendeu-se com a possibilidade de vir a ter um problema na prática 

desde o primeiro dia.  

No entendimento de Pacheco & Flores (1999), a formação do professor 

estagiário tem por base a reflexão sobre a ação, construindo assim desde o 

princípio um posicionamento profissional que se apoie na investigação. Assim 

espera-se que o professor em início de carreira tenha presente que os problemas 

que vão surgindo no decorrer da sua ação devem ser dignos de atenção e 

resolução. 

Um Estudo de IA, segundo Amaral et al. (1996), apresenta uma 

metodologia que faz uma estreita relação entre a teoria e a prática, em que o 

professor é chamado a intervir no seu campo de investigação, avaliando os 

resultados da sua ação. O docente deve ser capaz de partir para o terreno e 

investigar, procurar estratégias de resolução, aplicá-las, monitorizá-las e verificar 

refletindo se a ação aplicada surtiu os efeitos desejado. Segundo Castro et. Al 

(2013, p. 124) “…a IA é simultaneamente pessoal e social, porquanto visa a 

melhoria da aprendizagem do próprio investigador, assim como da situação onde a 

mesma ocorre.”. 

De acordo com a mesma autora, a ação do professor neste processo de 

conhecimento do que o rodeia, refere-se áquilo que ele faz para compreender a 

problemática do seu estudo - à forma como atua, já a investigação, diz respeito 

ao modo como investiga, analisa e explora as consequências das estratégias 

que pôs em prática. 

McNiff e Whitehead (cit. por Castro et. al. 2013, p. 125) “explicam que a 

ação torna-se investigação quando se começa a investigar o que se faz, refletindo-

se sobre isso, para que se possa explicar como e porquê se melhorou a própria 

prática. A IA pressupõe que o prático avalie constantemente o que faz, no sentido 

de perceber se o que está a fazer está de fato a surtir o efeito desejado (ou 

simplesmente algum efeito) na prática.”. 

Durante todo o Estágio Profissional o meu papel enquanto professora 

estagiária teve por base uma vertente reflexiva, prática essa que recaiu sobre o 
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desempenho dos alunos, mas fundamentalmente sobre a minha ação e 

contribuição nesse caminho pela aprendizagem. Nesta área da Prática de 

Ensino Supervisionada não foi diferente e, por isso, a subjetividade da minha 

interpretação esteve presente no decurso do estudo de IA que realizei.  

Antes de partir para a realização do estudo, seguindo uma determinada 

metodologia tive que diagnosticar uma situação que merecesse a minha atenção 

nesse sentido. Desta forma, a necessidade surgiu da presença na minha turma 

de uma aluna de nacionalidade chinesa e que iniciava o seu processo de ensino 

e aprendizagem na ESL. Apesar de não ter a sua situação escolar regularizada, 

por motivos burocráticos que à instituição diziam respeito, a disciplina de 

Educação Física, era uma das três em que a aluna deveria frequentar durante o 

ano letivo. Assim sendo, o problema que me propus resolver com base no estudo 

de IA, foi o da comunicação que iria ter com a respetiva aluna. Sendo a 

comunicação no processo de ensino e da aprendizagem indispensável para o 

sucesso dos alunos, o meu principal objetivo prendia-se com a identificação e 

aplicação de estratégias que facilitassem a minha comunicação com a aula 

chinesa nas aulas de Educação Física.  

Depois de diagnosticada a situação onde pretendia intervir foi então 

necessário agir. A metodologia dos estudos de IA, segundo Carr & Kemmis (cit. 

por Castro et. al, 2013, p. 125) “envolve uma espiral de ciclos autorreflexivos, que 

incluem planeamento, ação, observação e reflexão.”. É através desta organização 

por níveis reflexivos que se formula um plano geral que será aplicado e 

monitorizado, seguindo-se um período de reconhecimento renovado e 

explicativo das falhas que ocorreram durante a sua execução inicial (Elliott, 

1994). Resumidamente, “A ideia geral é então revista, o plano ajustado e um novo 

ciclo de pesquisa segue rumo.” (Koshy, 2005 cit. por Sousa, 2013, p.182) 

A dualidade de papéis (investigadora/professora) que assumi no decorrer 

da investigação permitiu-me ser mais do que uma mera observadora que 

realizava registos de forma objetiva. A deliberação das tomadas de decisão 

durante este processo foram da minha responsabilidade, e mediante as 

hipóteses de ação eram tomadas aquelas que considerava serem as mais 

acertadas em cada momento. 



172 

5.3.5. Caracterização da aluna, procedimentos e conclusões 
 

O estudo de IA ação foi realizado com uma aluna de 17 anos de idade, de 

nacionalidade chinesa, que frequentava as aulas de Educação Física (não 

inscrita, com matrícula condicionada). Revelou ser uma jovem tímida e reservada 

inicialmente, mas à medida que se foi adaptando, integrando e se relacionando 

com os seus pares no novo contexto escolar, essas características apesar de 

continuarem presentes tornaram-se cada vez menos visíveis. Ao longo do ano 

letivo foi desenvolvendo e revelando as suas qualidades, e no que respeita à 

disciplina de Educação Física, inicialmente pareceu ser uma aluna interessada 

pela disciplina mas pouco empenhada e motivada para o desenvolvimento das 

suas habilidades motoras, o que ao longo das sessões se foi alterando. 

A aluna imigrou para Portugal no início do mês de agosto, por decisão 

familiar e, tendo em conta que iniciava o seu percurso escolar num sistema de 

ensino diferente, foi indispensável regularizar a sua situação como aluna da ESL. 

Para este efeito, visto que se tratava de um processo altamente burocrático e 

moroso entre a antiga instituição de ensino e a que a iria acolher, coube à 

Direção da ESL em parceria com os encarregados de educação da aluna 

resolver esta questão. O ideal seria que, aquando do início do ano letivo a aluna 

já estivesse devidamente inscrita na escola, no entanto tal não aconteceu e por 

essa razão a minha intenção para intervir junto dela começou tardiamente. 

A aluna frequentava a escola secundária mas de forma condicionada, ou 

seja, foi aconselhada a frequentar apenas três disciplinas por forma a iniciar o 

seu processo de integração junto dos seus colegas no novo ambiente escolar. 

As disciplinas em questão foram aquelas que a instituição considerou serem as 

mais indicadas nesta fase inicial, sendo elas as seguintes: Educação Física, 

Português e Inglês. Apesar de não ter conseguido apurar a razão que levou os 

órgão de direção da escola a optarem por estas disciplinas, julgo que estas as 

disciplinas de Português e Inglês tenham sido escolhidas pelo facto da aluna não 

conhecer o dialeto local e ser a língua inglesa uma possível solução para a 

comunicação. Por outro lado a seleção da disciplina de Educação Física, talvez 

tenha sido feita na tentativa de inclusão e pensada como a melhor forma de a 

aluna se relacionar e conhecer pelo menos os colegas de turma. A ESL colocou 
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ainda à sua disposição aulas de apoio de Português e Inglês. Em anos anteriores 

a escola tinha como oferta a opção de Português Língua não Materna, no 

entanto, por não existir um número significativo de alunos com as caraterísticas 

necessárias para a frequentar foi excluída do currículo, havendo no entanto a 

certeza de que nas aulas de apoio de Português, nestes casos teriam uma forte 

componente dessa disciplina. 

Como a inscrição da aluna era condicionada, a sua presença na escola e 

nas aulas destinadas às disciplinas que lhe foram aconselhadas a frequentar, 

ficava ao seu critério, não lhe sendo aplicada nenhuma medida caso não 

comparecesse. Como a aluna tinha conhecimento de que o seu desempenho 

não seria avaliado no final de cada período e ano letivo tornava-se também numa 

razão para não comparecer às aulas. 

A aluna foi inserida na minha turma, pelos Órgãos da Direção Escolar de 

uma forma estratégica, devido ao facto de nela existir também uma aluna de 

nacionalidade chinesa. Esta última já se encontrava em Portugal há quatro anos 

e seria um apoio fundamental para a aluna nova, uma vez que a própria tinha 

passado por uma situação semelhante de adaptação e tornar-se-ia mais fácil 

integração através da sua ajuda. De agora em diante, e para que melhor se 

compreenda a qual das alunas me refiro, peço que considerem as alunas Liang 

e Chung19, em que, Liang– aluna recém chegada e Chung– aluna adaptada. 

De facto a presença de alguém com características semelhantes às 

nossas e que já tenha vivenciado uma situação idêntica à qual passamos, pode 

ser uma mais-valia para nos ajudar a ultrapassar certas dificuldades. Aquelas 

que quer a mim quer à Diretora de Turma e restantes membros diretivos da ESL 

mais preocupavam era a aprendizagem da Liang. E esta seria condicionada pela 

dificuldade em comunicar que esteve sempre patente por parte dos professores 

e demais agentes educativos. As aulas de apoio seriam então fortes aliadas para 

a resolução desta situação. Acontece que a Liang, por decisão própria e apoio 

do encarregado de educação, dispensou esta ajuda logo no início do ano 

alegando que tinha familiares que diariamente a auxiliavam nesse sentido. 

                                            

19 Pseudónimos 
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Tendo conhecimento da situação peculiar de inscrição em que se 

encontrava, e não existindo uma forma regulamentada de a penalizar caso não 

frequentasse a escola, até que tudo se resolvesse, por me encontrar a coadjuvar 

a ação da Diretora de Turma, pude perceber que a Liang durante o primeiro 

período compareceu pouquíssimas vezes às aulas para que tinha sido 

direcionada, e essa situação não se verificava apenas nas aulas de Educação 

Física, sendo a disciplina pela qual fui responsável. 

Era necessário agilizar o processo da sua regularização para que assim, 

ao ter que assumir responsabilidades e prestar esclarecimentos junto da escola, 

a aluna se tornasse mais assídua. 

Foram várias as reuniões que existiram entre Diretor da Escola, a Liang e 

o encarregado de educação para que houvesse uma consciencialização da 

necessidade de colaboração de ambas as partes no processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos e, de certa forma esta acabou por surgir no início do 

segundo período. 

Relativamente à disciplina de Educação Física a aluna no primeiro 

período apesar de ter faltado a maioria das vezes, comparativamente com as 

outras duas disciplinas, era aquela onde apresentava maior assiduidade. Foi por 

ter conhecimento desta particularidade, e por tudo indicar que seria aquela em 

que a aluna iria realizar até ao final do ano letivo que decidi desenvolver o estudo.  

Posteriormente e por tentar chegar à conversa com a Liang por intermédio 

da sua conterrânea (Chung), percebi que isso acontecia porque se tratava da 

única disciplina onde a comunicação verbal (ou falta dela) não representava um 

obstáculo para que ela se mantivesse dentro das tarefas da aula. Através da 

observação e por imitação dos colegas de turma conseguia cumprir as minhas 

indicações, ainda que nem sempre atribuísse o significado às aprendizagens 

como eu pretendia. Se iria contar com a sua presença durante todas as sessões, 

teria que me preocupar em proporcionar-lhe a mesma oportunidade de 

aprendizagem que os seus colegas de turma, desenvolvendo um trabalho que 

facilitasse o processo de ensino e aprendizagem. 

Em primeiro lugar, e como existia a presença da Chung na turma, que 

passara pela mesma situação inicial de adaptação, resolvi fazer um 



175 

levantamento das estratégias que tinham sido utilizadas com ela por parte dos 

seus três anteriores professores de Educação Física. Assim, e com a ajuda da 

Professora Orientadora elaborei um conjunto de questões (Anexo V), a serem 

colocadas aos respetivos professores. Apenas uma das ex-professoras de 

Educação Física da Chung se encontrava a lecionar na escola e, nesta situação 

as respostas ao questionário foram colhidas por mim numa espécie e entrevista 

informal que agendei com a mesma. Os restantes professores e após contacto 

telefónico onde os esclareci da minha intenção e questionei sobre a possibilidade 

de colaborarem comigo, comprometeram-se a dar resposta ao referido 

questionário que lhes seria enviado por mim através de correio-electrónico. 

Apenas um dos professores se prontificou a dar-me resposta e a disponibilizar-

se para futuros esclarecimentos caso necessário fosse. A outra professora 

demonstrou-se indisponível em todas as outras tentativas de contacto que 

efetuei e não me deu resposta ao e-mail. Assim sendo, considerei apenas a 

experiência de dois dos três professores de Educação Física da aluna. 

Posteriormente e dando continuidade ao desenvolvimento do meu estudo, 

de forma a fazer o maior levantamento possível de estratégias de interação e 

comunicação que pudessem resultar nas minhas aulas com Liang, pedi a 

colaboração dos professores da turma, dos professores responsáveis pelo apoio 

educativo de Português, dos professores do DEFD e ainda da Chung.  

Em relação aos primeiros procurei perceber de que forma pretendiam ou 

julgavam ser possível ensinar a Liang quando ela tivesse oportunidade de fazer 

parte efetiva das suas aulas e ainda, caso algum deles tivesse tido a 

oportunidade de ensinar a Chung até ao momento, de que forma o tinham feito. 

No que respeita aos professores responsáveis pelo apoio educativo, 

importa referir que apenas contei com o precioso auxílio da professora que 

durante o ano letivo acompanhou quer a Liang quer a Chung, que foi exatamente 

a Diretora de Turma. Junto dela procurei perceber como funcionava o apoio, se 

os conteúdos de Português Língua não Materna eram de facto ensinados e 

ainda, devido ao contacto privilegiado que estabeleci com ela ao coadjuvar as 

funções de Diretora de Turma, tive a oportunidade de acompanhar o 

desenvolvimento das aprendizagens das alunas ao longo do ano letivo. 
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Relativamente ao grupo de professores do DEFD, procurei que me 

indicassem estratégias mais específicas relacionadas com a prática, 

nomeadamente que facilitassem a instrução e os feedbacks verbais emitidos no 

decorrer das aulas de Educação Física. 

Por último contei com a preciosa ajuda da Chung, que por já ter passado 

por uma situação semelhante, foi uma mais-valia quer para a aproximação da 

Liang aos colegas de turma (e vice-versa), quer para a melhor escolha das 

estratégias a serem implementadas por mim. Ainda que se tratassem de pessoas 

diferentes, com características e personalidade diferentes, as dificuldades de 

adaptação muito provavelmente seriam idênticas, daí ser importante ter 

conhecimento, a partir do único caso que existia na primeira pessoa, dos 

principais entraves e do tipo de estratégias que melhor funcionavam, na sua 

opinião para os superar. 

 

 
5.3.6. Recolha e análise de dados 
 
Num estudo de IA as fases de recolha e análise de dados ocorrem em 

simultâneo e depois desta primeira fase, as estratégias foram postas em 

prática. O processo de observação/monitorização da aplicação das mesmas 

surgiu numa fase seguinte e naturalmente, como está implícito em todos os 

trabalhos de investigação seguiu-se a reflexão – momento de constatação da 

ação aplicada. Como já referi, tratando-se de uma metodologia que funciona por 

ciclos, após as fases que acabo de descrever, o processo recomeça. 

Passo a apresentar a lista final resultante de todas as estratégias 

enunciadas pelos intervenientes neste estudo. Encontram-se destacadas 

aquelas que foram utilizadas por mim durante a fase de aplicação. Selecionei-

as com base na opinião das alunas Liang e Chung e também de acordo com a 

sua possível aplicação em contexto de sala de aula.  

Ressalvo a ideia de que foram implementadas ao longo do ano letivo, 

aula a aula e não seguiu a ordem pela qual são apresentadas, mas sim pela 

forma que considerei ser a mais coerente possível de acordo com as respostas 

que obtinha. 
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Estratégias sugeridas: 

 Apoio pedagógico a todas as disciplinas; 

 Comunicar em Inglês; 

 Tradução de conceitos para inglês incentivando a aluna a procurar o seu 

significado em Português; 

 Utilização de dicionário de bolso; 

 Realizar sínteses dos conteúdos; 

 Gravação das aulas como objeto de estudo em casa; 

 Falar mais pausadamente (quando a aluna compreende algum vocabulário); 

 Incentivar a aluna a repetir as palavras em Português quando aprende 

o seu significado; (ensinei-a a identificar alguns materiais; “força”, “estica”, 

“Junta”, “rápido”; “lento”; “calma”…) 

 Privilegiar a exposição da matéria através das Tecnologia de Informação 

e Comunicação; (Vídeos; Imagens; Esquemas) 

 Incentivar a aluna a conviver com os colegas fora da sala de aula; 

 Explicar com base em esquemas; 

 Demonstração/ gestos; (arbitragem) 

 Manipulação; 

 Ensino pelos seus pares; (auxílio por parte da Chung e restantes colegas) 

 Aprendizagem por parte dos professores de algumas palavras em 

mandarim; 

 

Comecei pela recolha de informações junto da Diretora de Turma sobre 

o trabalho que pretendia desenvolver no apoio pedagógico. Como a Liang 

prescindiu desse apoio, foi impossível verificar se as metas propostas pela 

professora seriam ou não alcançadas. O seu plano de ação passava pela 

lecionação da disciplina de Português língua não materna, e no primeiro período 

e segundo períodos os principais conteúdos relacionavam-se com a 

aprendizagem do alfabeto, dos algarismos, dos verbos que implicam uma ação, 

das cores, das formas geométricas, do vocabulário relacionado com a escola e 
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o corpo humano. Para uma fase mais avançada e tendo como comparação o 

trabalho que desenvolveu a longo curso com a Chung, tinha programado a 

exploração das construções frásicas, da leitura, da escrita e ainda a 

aprendizagem de conceitos mais subjetivos como os que tem que ver com 

sentimentos e sensações. 

Como a Liang faltou no início do ano letivo a estas sessões, o seu 

processo de aprendizagem foi mais lento do que o esperado. No entanto quando 

decidiu frequentar a oferta da escola e o fez de forma frequente e contínua, 

mantive-me a par do desenvolvimento das suas capacidades e procurava 

interagir com ela recorrendo aos conteúdos que sabia que a aluna já dominava.  

Depois de fazer a recolha, compilação e análise de todas as estratégias 

sugeridas pelos intervenientes acima apresentados, foi possível perceber que 

algumas delas eram transversais a todas as disciplinas e que havia um consenso 

entre os professores das disciplinas teóricas e os professores de Educação 

Física. No que respeita à opinião da Chung e, comparando as estratégias que 

os seus professores afirmaram como essenciais para o sucesso da 

aprendizagem da aluna houve concordância na sua eficácia, no entanto algumas 

funcionaram melhor do que outras. 

De acordo com o que seria de esperar, e tendo em conta que comunicar 

verbalmente seria uma tarefa muito difícil, quer para mim quer para a aluna em 

questão, a minha preocupação e investimento incidiu sobre a comunicação não-

verbal. Foi fundamental apoiar-me na demonstração das ações aquando da 

instrução. Já tencionava faze-lo sem a presença de uma aluna com as suas 

características mas, neste caso, seria impensável não o fazer.  

A Chung teve um papel fundamental de apoio à minha ação. Expliquei-

lhe que precisava da sua colaboração principalmente quando dava feedbacks 

específicos à Liang e ainda, que seria intermediária da mesma quando esta 

tivesse dúvidas relativamente a algum exercício. A Chung prontificou-se a 

colaborar em todas as aulas e chegou a referir que até para a sua aprendizagem 

se tornou importante este acompanhamento que fazia à colega.  

Comecei por incluir a Liang nos mesmos grupos de trabalho que a 

Chung para facilitar esta interação e acompanhamento. À medida que as aulas 
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foram passando e fui verificando que a Liang já se deixava envolver pelo clima 

de aprendizagem da turma e dar oportunidade para um maior relacionamento 

com os colegas, resolvi começar a incluí-la noutros grupos de trabalho sem 

que estivesse presente a Chung.  

Quando os colegas deste novo grupo se apercebiam das dificuldades, 

tentavam demonstrar e manipular os movimentos da Liang da forma que 

consideravam mais correta; chamavam-me e com o auxílio deles fazia 

sucessivas demonstrações de forma mais lenta para que ela compreendesse. 

Se por ventura, ficava com a sensação de que não tinha compreendido alguma 

componente crítica pedia então colaboração da Liang na tradução das minhas 

indicações, passo a passo. Por exemplo os alunos realizavam o apoio facial 

invertido, e aquando da sua execução eu utilizava as palavras “estica”, “junta” 

“queixo”… para que eles fácil e rapidamente percebessem o que fazer para 

melhorarem a habilidade motora. O mesmo não acontecia com a Liang uma vez 

que esta não atribuía qualquer sentido ao que eu referia. Assim, em cada aula a 

Liang aprendia algumas palavras-chave e quando eu as proferia ela conseguia 

associar ao pretendido. 

Preocupei-me em não utilizar sempre os mesmos alunos para a 

demonstração correta dos exercícios. Quando queria que compreendesse o erro 

que estava a realizar também tinha a colaboração dos alunos da turma e também 

nessas situações procurei não chamar sempre os mesmos. Utilizar alguém como 

exemplo bom ou mau, tornava-se mais eficaz na aprendizagem da Liang pois 

através da minha manipulação do “aluno-modelo” conseguia direcionar 

especificamente a sua atenção para determinadas componentes críticas, e ainda 

mantinha a atenção de toda a turma. 

A estratégia de utilizar palavras curtas funcionou sempre muito bem nas 

aulas dedicadas a modalidades individuais, como Ginástica, Atletismo e Judo. 

Relativamente às de Natação e por ser uma das modalidades dessa categoria 

onde a Liang apresentou maiores dificuldades a estratégia não funcionou tão 

bem. Nesse contexto dei preferência ao ensino por pares, uma vez que a 

Chung se encontrava no mesmo nível e recorria à manipulação sempre que 

possível. 
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Para as modalidades coletivas, as estratégias acima referidas 

mantiveram-se, no entanto eram notórias as dificuldades que a Liang tinha em 

compreender os aspetos táticos das modalidades lecionadas. Deparei-me várias 

vezes com a sua desmotivação e pouco empenho durante as aulas, que se 

refletiam pela preferência em adotar a posição de guarda-redes ou uma outra 

mais defensiva e recuada no terreno de jogo. Não queria, de certa forma ser 

notada e a Chung já me tinha informado que ela sentia que não conseguia 

contribuir para o sucesso das equipas a que pertencia.  

De forma a impedir que esses sentimentos permanecessem e evitando a 

criação de constrangimentos de inferioridade na Liang, que resultassem de 

alguma atitude por parte dos colegas de turma, recorria várias vezes ao reforço 

da importância do trabalho de equipa e, se numas aulas organizava equipas 

por níveis de aprendizagem, noutras a heterogeneidade dominava. 

Invariavelmente explicava os exercícios recorrendo à sua demonstração 

com ajuda dos elementos da turma e ainda à tradução para mandarim por 

intermédio da Chung, de todas as indicações que dava aquando da explicação 

de cada exercício. Para não sentir que as dúvidas apenas surgiam dela, também 

a chamava para as demonstrações. Assim também sentia que era um bom 

exemplo para os seus colegas. 

Sempre que durante a realização, a Liang executava alguma habilidade 

motora de forma inadequada (não realizava o “corte” depois de fazer um “passe” 

no Basquetebol, ou no Voleibol não se deslocava para a rede enquanto o seu 

par realizava a receção, por exemplo) tinha que parar a jogada e intervir. Isto 

numa fase inicial. Após algumas chamadas de atenção relativamente ao mesmo 

erro a própria aluna já o detetava e bastava-me dizer o seu nome que ela 

rapidamente corrigia a sua ação/posicionamento. Houve uma situação em que, 

ao alertá-la, tentou explicar-me por gestos que a sua má execução técnica do 

passe no Voleibol, foi influenciada pela ação incorreta de umas das suas 

colegas. Penso que, se a Liang conseguisse comunicar verbalmente com a 

turma, em algumas situações teria tomado a palavra para auxiliar através de 

indicações corretivas alguns dos colegas. 
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Ainda nas modalidades coletivas, houve outra forma de a envolver na aula 

e que ela tinha informado a Chung de que gostava bastante – Arbitrar. Foi numa 

das aulas em que a aluna não realizou a prática mas que compareceu à aula, 

em que pensei que seria um bom momento para a aluna começar a aprender as 

regras das várias modalidades. A Liang trazia consigo um manual ilustrado e 

pediu-me por intermédio da Chung que o pudesse estar a folhear durante a aula, 

uma vez que teria um teste de associação de imagens a palavras. Consenti e foi 

nesse momento que a Chung me explicou que a Liang precisava de sentir 

alguma pressão por parte dos professores para estudar/rever o que tinha 

aprendido. E se soubesse que tinha que prestar provas de alguma forma ela 

dedicava-se e pedida ajuda à Chung.  

Sempre que introduzia a sinalética da arbitragem, no decorrer das aulas, 

certificava-me que a Liang tinha compreendido e motivava-a a estudá-la com 

base nos manuais da escola e documentos que enviava à turma por correio 

eletrónico com as sínteses da matéria. A aluna não tinha facilidade de acesos à 

Internet fora das instalações da escola, e como revelava sentir dificuldades em 

utilizar os da escola a Chung ou a delegada de turma responsabilizaram-se por 

lhe imprimir a sinalética. Numa primeira fase era apenas importante que ela 

reconhecesse os gestos técnicos e os associasse às situações da prática, numa 

fase seguinte foi importante que também ela desempenhasse esse papel. Era 

uma tarefa rotativa e não foi possível que estivesse presente em todas as aulas, 

mas sempre que era chamada a realizá-la, fazia-o com muito bom grado e de 

forma correta. 

A utilização de vídeos que melhorassem a sua capacidade de 

compreensão tática foi uma estratégia que ponderei utilizar, mas não tinha à 

minha disposição nenhum equipamento tecnológico de utilização prática que me 

acompanhasse durante as aulas (IPAD por exemplo) e enviar por e-mail para 

que aluna visualizasse em casa ou na escola também não seria fiável. 

Uma prática que também tentei utilizar para facilitar neste sentido foi a 

realização de esquemas numa prancheta mas acabava por desperdiçar mais 

tempo do que fazendo a demonstração com os alunos ou com os sinalizadores 

no chão (simulando as posições). 
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E se o problema de comunicação era recíproco porque haveria de partir 

sempre por parte da aluna a necessidade de aprender? Nesta situação não se 

tratava apenas da necessidade da aluna aprender, mas da minha necessidade, 

por imperativos profissionais de a querer ensinar, e para que tal fosse possível 

quis tentar aprender algumas palavras e conhecer a sua realidade e ainda, 

que os alunos da turma também passassem por uma experiência diferente e se 

colocassem um pouco do outro lado. Para isso, em algumas aulas sugeri que a 

Liang em parceria com a Chung trouxessem jogos característicos da sua cultura 

e que pudessem ensinar-nos na parte inicial da aula. Foi uma mais-valia para 

todos, as duas situações de aprendizagem em que nos colocaram. Um dos jogos 

era semelhante a um outro que alguns alunos já conheciam mas terem sido elas 

a tomar a turma foi uma experiência divertida. A título individual aprendi também 

algumas palavras em mandarim, como “boa”, “Muito bem”, Não desiste”, mas 

durante as situações de aprendizagem não tive capacidade de as referir. 

Foram várias as situações em que chamava a atenção da turma para a 

necessidade de ajudarem na integração da Liang no meio escolar. Durante as 

aulas de Educação Física o elo de ligação entre a turma e ela eram fundamentais 

para que as estratégias funcionassem, uma vez que as medidas de inserção se 

desenvolvem com mais facilidade quando há colaboração por parte de todos 

aqueles que estão próximos. Mas era importante que essa ligação entre eles 

passasse para fora da sala de aula e que todos (inclusive a Liang) fizessem 

questão de se relacionarem e de partilharem o recreio uns com os outros.  

Algumas semanas depois do segundo período ter início verifiquei que 

cada vez mais a Liang procurava a companhia dos colegas mesmo quando a 

Chung não estava presente. Partiu dela também a iniciativa de comparecer a 

um dos treinos de Badminton que eram lecionados por mim, e a Chung ficou 

surpreendida pela sua presença. Ao que tudo indicava, ela (Chung) já se tinha 

disponibilizado para lhe fazer companhia mas por timidez nunca o quis treinar. 

Apesar de no início do ano letivo ter considerado era pouco empenhada nas 

atividades propostas em contexto de aula, ela participou em todas as atividades 

propostas pelo departamento, mas aquelas em que mostrou maior entusiasmo 
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foram a 14ª Edição do Corta-Mato Escolar Jovem e o II Sarau Desportivo da 

ESL.  

 

5.3.7. Conclusão 
 
A realização deste estudo tornou-se crucial para a minha atuação 

enquanto professora estagiária de Educação Física uma vez que permitiu que 

eu reforçasse a ideia que tinha relativamente à importância da comunicação no 

processo de Ensino e Aprendizagem da disciplina, mas acima de tudo 

possibilitou-me agir de uma forma contínua e reflexiva na iminência de encontrar 

sempre as estratégias que melhor se adequassem às respostas auferidas 

através da aluna sobre a qual me debrucei. 

Em jeito de conclusão posso garantir que dei o meu melhor para que a 

integração da Liang fosse feita da melhor forma possível, mas que acima de tudo 

ela retirasse o maior proveito das aulas de Educação Física e de facto 

aprendesse. Foram várias as estratégias que fui desenvolvendo ao longo das 

aulas, e todas elas surtiram efeitos positivos ainda que não na mesma escala. A 

relação que surgiu entre ela e os alunos da turma aconteceu progressivamente 

mas se o clima de aprendizagem nas aulas de Educação Física, não fosse 

adequado seria um processo mais demorado. 

Apesar de todos os professores terem indicação de que a aluna não seria 

avaliada no final do ano letivo, eu e o Professor Cooperante resolvemos faze-lo 

para que se tornasse mais simples comparar o estado inicial da aluna com o seu 

estado final. Concluímos que houve melhorias significativas a todos os níveis e 

em todas as modalidades, e a aluna que começou o não letivo com nota negativa 

(uma vez que foram pouquíssimas as aulas que realizou), terminou com 14 

(catorze) valores.   

Julgo ser importante que este trabalho continue a ser desenvolvido pelos 

próximos professores de Educação Física da Liang e que os professores das 

restantes disciplinas se dediquem um pouco mais à procura de soluções que 

possibilitem a igualdade de oportunidades entre todos os alunos e como 

consequência, resultem no desenvolvimento integral dos alunos. 
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É fundamental que o docente se torne investigador da sua própria prática, 

uma vez que ao desenvolver e aprofundar os seus conhecimentos no âmbito da 

investigação-ação, tornar-se-á cada vez mais capaz de dar respostas eficazes 

às diversas dificuldades que lhe vão surgindo no exercício da profissão. O seu 

desenvolvimento profissional só se torna possível a partir do momento em que é 

capaz de detetar e analisar as principais dificuldades que surgem no decorrer da 

sua prática, encontrando e aplicando as estratégias que melhor se adequam à 

situação. 
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5.4. A importância do “servir” O aprofundamento da minha missão 

 

“Um percurso com sentido: o Serviço. 

(…) a comunidade não pode viver eternamente virada sobre si mesma. Viver o 

Serviço é um compromisso de cada instante que o caminheiro expressa ao 

longo do seu itinerário. Este Serviço é algo natural que não implica 

forçosamente um acto físico ou um dom material, na medida em que pode 

assumir-se como suporte moral, um intercâmbio ou outras coisas ainda. Para 

além disto é gratuito, embora enriqueça muito quem o presta: o Serviço é uma 

dinâmica de descoberta vivida numa relação de amor fraterno, de “receber, 

dando-se em troca”. Neste sentido, ‘Servir’ é tornar-se apto para a missão. (…) 

ações a longo termo que denotem uma vontade de compromisso.” 

(CNE – Secretaria Nacional Pedagógica – Manual do Dirigente, 2011, p. 120) 

 

No Diário de Percurso do Caminheiro encontram-se informações 

preciosas, sucintamente organizadas, sobre a mística e simbologia 

relativamente à IV Secção que acompanham o jovem adulto durante o caminho. 

O que é ser Caminheiro?, é talvez a primeira pergunta que os jovens fazem a si 

mesmos quando entram para o Clã. A resposta a ela está ao alcance de todos e 

apesar de cada um ser livre de traçar o seu próprio trilho, não pode esquecer-se 

da sua promessa de escuteiro, tal como acontece nas outras secções. Assim, 

para além de ter prometido cumprir a Lei do Escuta, ao assumir o compromisso 

de ser Caminheiro, prometeu também estar sempre ao serviço. “E é isso que se 

espera dele. De facto, para o caminheiro, cumprir a sua Promessa é, acima de tudo, 

estar ao Serviço.” (Manual do Dirigente do CNE, 2011, p. 76) 

À medida que vai construindo o seu caminho, o caminheiro assume cada 

vez mais, o serviço como algo que faz parte da sua vida, reforçando a sua 

vontade de ser cada vez melhor, na edificação de um Mundo Novo. 

O último ponto deste capítulo diz respeito às Áreas II e III- Participação na 

Escola e Relações com a Comunidade e Desenvolvimento Profissional, 

respetivamente. Utilizo a analogia do Serviço relacionada com o escutismo, 

porque, quer na escola, quer na comunidade o meu papel foi fundamentalmente 

esse - “Servir”. O meu principal objetivo foi sobretudo, envolver-me com toda a 

comunidade educativa, promovendo iniciativas de sucesso, que contribuíssem 

para seu crescimento, desenvolvimento e aprendizagem. O reforço e o 
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contributo positivo que a disciplina de Educação Física, por meu intermédio, 

acabaria por trazer também foram um incentivo para a minha entrega. Desta 

forma, estava disposta a dar o melhor de mim nas atividades em que me 

envolvesse. Confesso que foram áreas que me deram realmente muito prazer e 

o que foi desenvolvido no seu âmbito, revelou-se ser de um enorme 

enriquecimento quer pessoal, quer profissional.  

A participação do professor como agente educativo no processo de ensino 

e aprendizagem, não se esgota dentro das portas da escola, muito menos no 

contexto de sala de aula. É por desenvolver a sua competência profissional 

também nestas áreas que, o professor-estagiário compreende que as suas 

responsabilidades vão para além da sua disciplina. A oportunidade que tem de 

integrar na organização e desenvolvimento de projetos e atividades não letivas 

representa uma mais-valia para a sua integração na comunidade escolar. Se por 

um lado a comunidade ganha com a sua atuação, o professor-estagiário também 

ganha, e na minha opinião numa maior escala.  

De acordo com as Normas Orientadoras do Estágio Profissional Estágio 

Profissional (Matos 2013b, p. 6), referiu que a Área II “engloba todas as atividades 

não letivas (…) contribuindo para um conhecimento (…) das condições locais da 

relação educativa e a exploração da ligação entre a escola e o meio”, tendo como 

principal objetivo “contribuir para a promoção do sucesso educativo, no reforço do 

papel do professor de Educação Física na escola e na comunidade local” e, a Área 

III “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 identidades profissionais, a colaboração e a 

abertura à inovação.” (Matos, 2013b p.7). Desta forma, e na tentativa de cumprir 

os objetivos acima citados, o meu desenvolvimento passou pela colaboração, 

quer na organização, quer na gestão de diversas atividades desportivas que se 

desenvolveram na ESL e fora dela. 

Deste modo, vi-me envolvida, durante a minha estadia na ilha de S. Miguel 

e no decorrer do ano letivo, em projetos diretamente relacionados com a escola 

(atividades não letivas realizadas pela e para a comunidade escolar) e outros 

junto da comunidade envolvente, que me levou ao conhecimento do meio 
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regional e local. Esta ligação próxima com a comunidade permitiu-me fazer uma 

melhor exploração da relação educativa entre a escola e o meio que a envolvia. 

Em todos os projetos e atividades em que estive envolvida, o trabalho em 

equipa foi fundamental para que se alcançassem os níveis de sucesso 

desejados. “Onde todos ajudam, nada custa” e é bem verdade. A partir do 

momento em que existe uma equipa que se disponibiliza e entrega de forma 

consciente, responsável e empenhada a todo e qualquer projeto, o único 

resultado possível é o sucesso.  

Em conjunto com os meus colegas estagiários, participei de forma ativa e 

entusiasta, em todas as atividades do Departamento de Educação Física 

nomeadamente o Desporto Escolar, sendo elas as seguintes: 14ª Edição do 

Corta-Mato Escolar Jovem, Mega-Salto, Mega-Sprinter, Torneio Taça 3D, XIV 

Super-Taça Escolar, Atividades Desportivas Escolares e II Sarau Desportivo. Na 

ESL, o Desporto Escolar é desenvolvido nos seus primeiro e terceiro nível, onde 

as Atividades Desportivas Escolares (ADE) representam o primeiro nível e o 

terceiro representado pelo Laranjeiras Clube obtendo um enquadramento 

federado por este último se tratar de um Clube Desportivo Escolar. Apesar de 

todas elas terem sido desenvolvidas em conjunto com os meus colegas, em 

algumas tive um papel mais colaborativo e noutras, mais organizativo. Adiante 

irei apresentar de forma sucinta a importância que as mesmas assumiram na 

minha formação enquanto professora e ainda a relevância para a minha 

integração com e junto da comunidade escolar. 

A título individual e ao encontro do que nos foi pedido neste ano de estágio, 

colaborei também na direção de turma do meu10º ano, coadjuvando o trabalho 

da professora de Português. Este cargo integra a realidade dos professores na 

escola e para o qual não tivemos formação ao longo do mestrado. Tornou-se 

fundamental nesta fase envolver-me na tarefa, compreender como funcionava o 

papel do Diretor de Turma, para que no futuro quando for chamada a 

desempenhar a mesma função a cumprir de forma profissional e consciente. 

Também por iniciativa própria, realizei algumas formações, que me foram 

úteis também para o desenvolvimento de outros projetos desportivos que acabei 

por abraçar durante o ano letivo, por forma a envolver-me o mais possível e de 
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forma mais competente, com o Desporto e tudo o que se desenvolvia na região 

que lhe dissesse respeito. 

Desporto Escolar e Atividades Desportivas Escolares 

A confiança que o departamento sempre depositou em nós, professores 

estagiários, para a organização de todas as atividades propostas foi notária 

desde o primeiro momento. O nosso empenho seria fundamental para que o 

sucesso das atividades fosse alcançado e sabíamos que contaríamos sempre 

com o apoio e sobretudo com a experiência de cada um dos docentes que o 

compõem.  

De forma a facilitar a organização e a gestão de todas as atividades, e ainda 

para que todos pudéssemos assumir as diferentes funções que estas 

organizações implicam, ficou decidido numa reunião de departamento que cada 

núcleo ficaria responsável pela organização de um dos eventos principais. 

O primeiro a ser realizado na escola foi o Mega-Sprinter e a sua 

organização foi da responsabilidade de um dos professores do departamento. 

Desde cartazes de divulgação da atividade, regulamento, organização das 

inscrições e distribuição de tarefas pelos restantes docentes e estagiários do 

departamento, tudo foi da sua responsabilidade. Enquanto professora estagiária 

as minhas principais tarefas para este evento foram a divulgação e recolha de 

inscrições junto da minha turma e ajuizamento no dia do evento, a par dos meus 

colegas estagiários. 

Ajuizar provas de atletismo era algo que nunca tinha feito, no entanto 

devido aos conhecimentos que adquiri durante a minha formação académica 

consegui cumprir de forma exímia o meu papel. Em relação à recolha de inscritos 

para participação na prova fiquei surpreendida pelo pouco entusiasmo que, quer 

os alunos da minha turma, quer os alunos os das restantes demonstraram. No 

entanto o pouco entusiasmo revelado, que em conversa com alguns professores 

percebi que se devia ao facto do período de divulgação ter sido mais reduzido 

que nos anos anteriores, no dia da prova houve varias inscrições de última hora 

e a atividade correu de acordo com as expectativas de todos os envolvidos. 

Primeiro evento realizado com sucesso. Como será o próximo? 
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A segunda atividade foi o Corta-Mato Escolar Jovem que este ano contou 

com a 14ª Edição. Comparativamente com a anterior e com todas as outras 

atividades do departamento, esta foi aquela que exigiu de mim um maior 

envolvimento. Eu e o meu colega de núcleo fomos desafiados pelo Professor 

Cooperante (coordenador da atividade) a desempenhar a função de diretores da 

competição. A liderança da atividade revelou ser uma tarefa bastante aliciante, 

por ser a primeira em que assumia esta responsabilidade e por ser a primeira 

intervenção prática dos estagiários “em nome do departamento”. Claro que todo 

o trabalho iria ser supervisionado pelo Professor Cooperante mas, mesmo assim 

a responsabilidade era muita, uma vez que as edições anteriores tinham 

apresentado um excelente nível de qualidade. Não havia nada a temer, mas era 

necessário trabalho, muito trabalho e dedicação.  

A preparação desta edição do Corta-Mato Escolar Jovem foi feita ao 

pormenor e com muita antecipação e no meu entender a esta preparação 

antecipada acabou por ser o fator determinante do sucesso que obtivemos. 

A fim de nos inteirarmos de toda a dinâmica e envolvência da referida prova 

reunimos várias vezes com o coordenador e elaboramos um plano de ação, onde 

esquematizamos todos os passos que tínhamos que eram necessários tomar 

para que se levasse o Corta-Mato Escolar a bom porto. 

Todos concordamos que o principal objetivo desta atividade era envolver o 

maior número de alunos da escola possível. Então era necessário definir uma 

estratégia de promoção eficaz que os cativasse. Era imprescindível a divulgação 

através de cartazes, do site da escola e ‘boca a boa’ cada professor na sua 

turma, mas isso talvez fosse demasiado comum. Não chagava, era preciso mais! 

Que tal mudar o conceito do Corta-Mato para que se envolvam mais alunos?! 

Foi exatamente isso que resolvemos fazer. Neste ano letivo propusemos ao 

departamento uma adaptação do Corta-Mato escolar ao conceito da Color Run, 

passando a designar-se de “Color-Mato”. Tratando-se a Color-Run de uma tipo 

de corrida bastante conhecido e que estava na “moda” a adesão em massa por 

seria com certeza um objetivo cumprido.  

Inicialmente a proposta não foi vista com muito bons olhos por parte dos 

docentes do departamento, uma vez que envolveria a resolução de alguns 
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problemas logísticos como por exemplo a falta de material específico para a sua 

realização. No entanto, depois de bem explicada a ideia e a forma como 

tínhamos pensado levá-la avante, contemplando já resolução para os problemas 

que se foram levantando, os professores do departamento aprovaram-na assim 

como aconteceu com a direção da escola e predispuseram-se a colaborar no 

que fosse necessário. 

Depois de conseguirmos reunir todo o material para que a atividade 

corresse como esperado, com alguma criatividade à mistura, foi necessário 

promover o “Color-Mato”. Como uma mudança nunca vem só e, determinados a 

deixar a nossa marca na escola pela positiva, resolver criar um logótipo para a 

atividade. Sugerimos ainda que este se mantivesse nas futuras edições e 

segundo as últimas informações sobre o assunto é isso que irá acontecer.  

De seguida surgiu a fase de divulgação. Tendo em conta que a ESL tinha 

já uma faixa alusiva ao Corta-mato escolar esta seria a primeira coisa a ser 

exposta na escola, a ela juntaram-se gradualmente cartazes com pistas alusivas 

ao tema do Corta-Mato (Anexo VI). Foram criados vários, com frases distintas e 

que despertavam a curiosidade dos alunos. Pouco tempo depois de serem 

afixados por toda a escola e Complexo Desportivo das Laranjeiras os alunos 

começaram a questionar-nos (a nós professores de Educação Física) sobre os 

contornos da atividade. Em departamento ficou decidido que a revelação 

aconteceria por parte de cada professor junto das suas turmas perto da data da 

prova, e que cada professor ficaria responsável também reunir e inscrever o 

maior número de alunos possível. 

A alteração do percurso da prova foi a última alteração que resolvemos 

fazer relativamente aos anos anteriores. Esta ideia surgiu da necessidade de ter 

um percurso que envolvesse o recinto escolar e um percurso que realmente se 

assemelhasse ao de um Corta-Mato, que não fosse realizado fundamentalmente 

sempre no mesmo piso. Seria também uma mais-valia para a distribuição dos 

controladores de percurso e colaboradores no lançamento das tintas.  

Durante a prova fui responsável por verificar se todos os elementos da 

organização se encontravam a desempenhar as suas funções de acordo com as 

indicações que tinham recebido e ainda, dar resposta a alguma falha que 



191 

pudesse surgir, o mais rapidamente possível para que nada fosse posto em 

causa. 

A 14ª Edição do Corta-Mato Escolar Jovem teve muita adesão e o fator 

novidade foi um ‘chamariz’ para os alunos, tal como pretendíamos. A satisfação 

no final da prova era visível no rosto de todos os participantes. Os alunos que 

davam primazia à competitividade puderam faze-lo sem que existissem 

quaisquer entraves, e conseguimos que outros encontrassem uma motivação 

extra para participarem uma vez que não estavam intrinsecamente motivados 

para competirem. 

O primeiro período não poderia ter terminado da melhor forma, uma vez 

que a esta atividade também se juntou o I Torneio de Badminton Inter-escolas 

de Ponta Delgada, que terei oportunidade de falar sobre ele mais adiante. Foi 

um período de adaptação, de muita responsabilidade em mãos, de algum stress 

e pressão sobre o trabalho desenvolvido, mas foi sobretudo um período muito 

recompensador. 

Com o início do segundo período chegou o Mega-Salto e neste tive uma 

participação mais colaborativa, ficando assim a minha colega de núcleo 

responsável pela sua organização em conjunto com o coordenador da prova 

(Professor Cooperante). Fiquei responsável pelo ajuizamento das provas que 

decorreram em duas das quatro caixas de areia da pista e, em conjunto com um 

professor do departamento por clarificar as regras junto dos alunos do Curso 

Profissional de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, uma vez que organização 

e ajuizamento de toda a prova também contou com a sua colaboração. 

Comparativamente com o Corta-Mato estive bem mais tranquila nesta 

prova, uma vez que o meu trabalho foi mais colaborativo do que organizativo. 

Apesar de querer e trabalhar para que a atividade fosse um sucesso, a pressão 

que senti foi menor. Tal como seria de esperar tudo correu de acordo com as 

expectativas da organização e o número de participantes foi superior ao do ano 

anterior.  

Estas três competições contemplaram ainda a fase regional e nacional, nas 

quais e, a convite do Diretor de Serviços de Desporto de S. Miguel, tive também 

a oportunidade de colaborar em conjunto com a minha colega de núcleo. Esta 
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proposta foi para nós motivo de grande entusiasmo, e aceitámo-la de imediato. 

O nosso desempenho, fruto da nossa entrega, disponibilidade, sentido de 

responsabilidade e cooperação foram reconhecidos. De entre todas estas 

capacidades, os funcionário e técnicos dos Serviços de Desporto disseram ter 

ficado rendidos à alegria, entusiasmo, satisfação e animação que imprimimos 

em todas as tarefas que nos são atribuídas. 

É muito gratificante saber que a forma como nos entregamos àquilo que 

fazemos é reconhecida quer pelas pessoas com quem colaboramos quer por 

aqueles a quem devemos o melhor trabalho possível, apesar de não fazermos 

com essa intenção. 

Um outro evento cujas responsabilidades organizativas e de gestão 

deveriam ter sido levadas a cabo por todos os professores do DEFD, mas que 

na realidade esse papel foi de responsabilidade dos estagiários dos dois núcleos 

em conjunto com Coordenador do Desporto Escolar da ESL e apenas outro 

professor, foi a organização do torneio Taça 3D. 

Este torneio teve como principal objetivo direcionar/canalizar os alunos 

para a ocupação dos seus tempos livres, de forma saudável associando-os à 

prática desportiva em grupo. Assim, além de terem oportunidade de estreitarem 

laços com os seus pares, ocuparem de forma benéfica os seus tempos livres 

desenvolvendo hábitos para uma vida desportivamente ativa, esta envolvência 

possibilitou a fomentação de valores e princípios da vida em comunidade 

combatendo assim problemas crescentes de indisciplina na escola. 

Os problemas mais evidentes no ano anterior, associados a este torneio 

foram a falta de motivação, indisciplina e sentido de responsabilidade dos alunos. 

Assim, e para que se conseguisse minimizar esses problemas sentimos a 

necessidade de fazer algumas alterações regulamentares e na ordem com que 

seriam jogadas as diferentes modalidades.  

A Taça 3D caracterizou-se pelo torneio que decorreu durante os primeiro e 

segundo períodos letivos, que envolveu alunos dos Ensinos Básico e 

Secundário, em campeonatos distintos e, com oportunidade de participarem em 

três modalidades distintas, sendo elas: Futebol, Voleibol e Badminton. Os jogos 

foram realizados às quartas-feiras no período da tarde, com duas modalidades 
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em simultâneo (uma no interior das instalações do complexo desportivo – 

Voleibol e Badminton, e outra no exterior – Futebol. Se no ano anterior a 

competição tinha sido organizada por modalidades, e verificou-se a desistência 

e desinteresse dos alunos naquelas que não eram as suas favoritas, este ano 

foram intercaladas e atribuídos pontos negativos às equipas que não 

comparecessem em alguma delas. O pódio ficaria assim reservado apenas às 

equipas que se tivessem feito representar em todas as modalidades. 

As alterações que resolvermos realizar trouxeram melhorias quanto à 

manutenção das equipas em competição, no entanto este ano o número de 

inscritos foi inferior ao ano letivo anterior. Os alunos que participaram de forma 

responsável e empenhada nas atividades compreenderam e desenvolveram a 

dinâmica e espírito de equipa que pretendemos, e ainda tinham a possibilidade 

de conhecerem de uma forma mais informal todos os professores estagiários da 

escola. 

Depois desta minha experiência posso reforçar que continua a ser urgente 

que este tipo de atividades se desenvolvam, mas acima de tudo que se 

encontrem formas que possam envolver e motivar cada vez mais alunos para as 

mesmas. Se para grande parte dos alunos a existência destas não fazem 

qualquer sentido e nada lhes acrescenta, para muitos há que são essenciais e 

motor para o seu desenvolvimento quer social quer físico, já para não falar dos 

casos em que se apresenta como a única oportunidade de praticarem alguma 

modalidade desportiva. 

A minha envolvência nesta atividade durante todo o ano permitiu-me 

conhecer, interagir e aproximar-me de grande parte dos alunos da ESL, 

principalmente os do Ensino Básico que por ser professora estagiária de um 10º 

ano não tinha essa oportunidade, de um modo mais informal e descontraído que 

aquele em contexto de sala de aula. 

Falando agora da Super-Taça Escolar, outro dos eventos de maior 

destaque realizados na ESL, posso começar por referir que é um evento 

promovido pelo DEFD com o apoio do Laranjeiras Clube e outras entidades, 

tendo em vista a promoção da prática de exercício físico pelos alunos das três 

Escolas Secundárias do concelho de Ponta Delgada, sendo elas as seguintes: 
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Domingos Rebelo, Antero de Quental e Laranjeiras. A participação das referidas 

escolas realiza-se pela competição em modalidades nucleares da disciplina de 

Educação Física como Ginástica, Voleibol, Atletismo, Basquetebol e Futebol, 

através de um grupo de alunos previamente selecionados por cada uma das 

instituições. 

A organização de todo o evento foi da responsabilidade do segundo núcleo 

de estagiários em conjunto com o seu Professor Cooperante que era 

inevitavelmente o coordenador da mesma, mas contou como habitual com a 

participação e colaboração de todos os representantes do DEFD e ainda, uma 

vez mais os alunos do Curso Profissional de Técnico de Apoio à gestão 

Desportiva, curso Tecnológico de Desporto, árbitros profissionais, funcionários e 

membros de todas as comitivas escolar. O meu principal papel nesta competição 

foi o ajuizamento das provas de atletismo e auxiliar nas tarefas de montagem, 

desmontagem e arrumação dos diferentes materiais utilizados nas várias 

modalidades. 

A XIX Super-Taça Escolar foi extremamente bem-sucedida, proporcionou-

se durante toda a competição um clima harmoniosamente competitivo, genuíno, 

acolhedor e com um elevado interesse desportivo entre todas as escolas em 

prova. A ESL conquistou, um lugar no pódio, que aliás já seria de esperar uma 

vez que se encontraram apenas três escolas em competição. No entanto e já há 

vários anos que não conseguiam o feito de arrecadar o segundo lugar na 

classificação geral das modalidades, quer na categoria feminina quer na 

masculina. Conseguiram ainda o primeiro lugar nas modalidades de Ginástica e 

Atletismo de ambos os sexos e ainda Futebol na categoria feminina. 

Direciono agora a minha atenção para o II Sarau Desportivo da ESL, a 

atividade realizada no final do ano letivo, onde também se envolveram 

ativamente e com muito dinamismo, entusiasmo e criatividade todos os vários 

intervenientes do processo educativo. 

A organização desta atividade foi da responsabilidade de uma professora 

do DEFD contando ainda assim, com a colaboração de todos os professores de 

Educação Física. Para este evento pretendia-se envolver toda a comunidade 

escolar, mas sobretudo trazer os familiares e amigos dos alunos à escola, com 
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o intuito de estreitar e desenvolver a relação de toda a comunidade educativa, 

sendo também um fator de motivação para a participação dos alunos. 

A minha participação neste evento foi através da preparação de alguns 

alunos para dois momentos, um de Ginástica e um de Dança. Os dois seriam 

apresentados pelos alunos da minha turma em conjunto com os da minha colega 

de núcleo Ana Paiva. A coreografia de dança começou a ser preparada no início 

do ano letivo, e para que se rentabilizasse o pouco tempo que tínhamos até ao 

espetáculo, optamos por não elaborar uma coreografia de raiz mas sim fazer 

algumas adaptações à que tínhamos apresentado no I Sarau da FADEUP no 

final do ano letivo anterior com a nossa turma. 

Tendo em conta que iriamos lecionar a modalidade de Dança, foi nessas 

aulas que cada uma de nós preparou respetivamente a sua turma. À medida que 

o tempo foi avançando e o dia do Sarau se aproximando, os alunos da turma da 

minha colega de núcleo começaram a perder o interesse e a motivação para 

participarem no Sarau e por outro lado, alguns da turma do outro colega a 

mostrar interesse. Finda a modalidade os ensaios continuaram, mas não foi 

possível conciliar os horários de todos com os ensaios, assim os últimos 

preparativos e com todos os alunos ocorreram no dia anterior e no próprio dia do 

Sarau. Apesar disso a coreografia apresentada resultou muito bem, todos os 

alunos ficaram satisfeitos com o resultado final e ainda demonstraram interesse 

por repetir a experiência. 

Relativamente à Ginástica, a parceria com a minha colega manteve-se mas 

o número de alunos com capacidades para cumprirem aquilo que tínhamos 

planeado era inferior. Resolvemos diminuir a dificuldade para que pudessem 

participar mais de cada turma e então dar início aos treinos. Acontece que apesar 

de todos os esforços da nossa parte para que se incluíssem o maior número de 

alunos possível, e para conseguirmos coordenar o pouco tempo disponível que 

tínhamos para os treinos, os alunos não compareciam. Queríamos que fosse 

realmente um esquema de saltos incrível e eles sabiam disso e também queriam 

o mesmo, no entanto não agiram em conformidade com as expectativas, muito 

por culpa da dificuldade em conciliar os seus horários com a disponibilidade do 
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material e pavilhão e isso fez com que ambas desmotivássemos e a quase 

desistir da ideia. 

Tendo em conta que a professora organizadora do evento estava a par 

desta dificuldade, propôs-nos a hipótese de incluirmos alguns dos seus alunos 

para que conseguíssemos levar avante o esquema. Aceitamos de imediato a sua 

ajuda e assim encontramos a solução para o nosso problema. O esquema de 

saltos de Ginástica seria então apresentado no Sarau! O grupo final foi assim 

constituído por vários alunos da escola de várias idades e com a presença de 

todos apenas se realizaram dois ensaios. Obviamente que o que tínhamos 

planeado teve que ser alterado e adaptado a essa circunstância mas foi visível 

o sucesso da atividade apesar do pouco tempo de preparação. 

Foi muito gratificante para mim no final deste evento, perceber que tudo foi 

feito por parte da organização para que a atividade fosse um sucesso, que os 

alunos envolvidos se sentiram orgulhosos do trabalho e esforço que tiveram 

naquelas últimas semanas. Os alunos que trabalharam diretamente comigo 

ficaram emocionados quando lhes agradeci o empenho e a dedicação e 

garantiram que para o ano tudo seria diferente, tudo seria muito melhor. Se 

permanecer na ilha terei todo o gosto em assistir ao espetáculo que vão 

proporcionar, senão com certeza serei informada por algum deles sobre as 

diferentes prestações. 

Por último, e ainda relacionado com a Área II do estágio profissional faço 

referência aos núcleos de atividades desportivas que dinamizei ao longo do ano 

letivo, sendo eles um núcleo de Badminton do Laranjeiras Clube e um núcleo de 

Escolinhas do Desporto na modalidade de Voleibol (Gira-Vólei) da Associação 

de Voleibol de S. Miguel (AVSM) e ainda a colaboração que fiz na Escola de 

Futebol Pauleta. 

Logo no início do ano letivo, fomos desafiados e convidados para promover 

a prática de exercício físico junto dos alunos da escola e comunidade através da 

dinamização de núcleos de atividades de promoção ou de competição. Este 

repto foi lançado pelo diretor do Laranjeiras Clube, professor do DEFD, que não 

sendo um clube desportivo integrado na escola funciona em parceria com a 

mesma.  
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Tive conhecimento por parte de um amigo, ex-estagiário da ESL, que no 

ano letivo anterior existia um núcleo de Badminton. Dessa forma, e por ter um 

passado ligado à modalidade, procurei saber junto do responsável pelo 

Laranjeiras Clube se havia a hipótese de colaborar nos respetivos treinos. 

Informou-me que o núcleo estava sem responsável e que possivelmente se 

ninguém assumisse esse cargo deixaria de existir. Seria uma pena quer para o 

Laranjeiras Clube, porque deixaria de estar representado nessa modalidade, 

quer para os alunos que a frequentavam.  

Assim, prontifiquei-me de imediato a assegurar os treinos de Badminton e 

convidei a minha colega Ana Paiva para o fazer em conjunto comigo. Apesar de 

não ser uma modalidade com a qual ela sentisse grande à vontade aceitou e 

juntas conseguimos levar a bom porto mais um projeto. A criação do núcleo 

revelou ser mais difícil do que aquilo que perspetivava-mos mas com a 

determinação e motivação que nos caracteriza levamos a ideia até ao final. 

Depois de reunirmos o número de alunos exigidos para que os treinos tivessem 

início começamos a prática – dois treinos semanais. 

Era na minha turma que se encontravam grande parte dos atletas do núcleo 

do ano anterior e à medida que a modalidade foi tendo alguma visibilidade, o 

número de participantes foi aumentando. 

A maior divulgação e visibilidade desta modalidade na escola foi 

conseguida pelo I Torneio de Badminton Inter-Escolas de Ponta Delgada, 

organizado por mim e pela minha colega em parceria com a Associação de 

Badminton de S. Miguel (ABSM). A nossa ligação à associação não se ficou por 

esse torneio e felizmente pudemos contar sempre com a ajuda dos seus 

colaboradores para a promoção das atividades que fomos desenvolvendo ao 

longo do ano letivo com esses alunos que na escola quer fora desta. Os atletas 

do nosso núcleo envolveram-se e apreciaram de tal modo todos os torneios e a 

relação que puderam ter com os demais atletas de outros núcleos, que se 

federaram e acabaram por competir também nos torneios organizados pela 

ABSM. Desta forma passamos a acompanhar os alunos também ao fim-de-

semana. 
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O núcleo de Escolinhas do Desporto na modalidade de Voleibol surgiu de 

um contacto com o referido ex-colega que se encontrou durante este ano letivo 

a realizar um Estágio Profissional na AVSM. Apesar de já ter um horário bem 

repleto, colaborei também neste projeto e como “quando a equipa é boa não se 

mexe” voltei a fazê-lo com a Ana Paiva. 

A nossa colaboração com a AVSM foi feita através da dinamização de um 

núcleo de Gira-Vólei, numa escola primária da freguesia de S. Pedro, dirigido a 

crianças entre os 6 e os 10 anos. Como já lidei com crianças destas idades, nos 

escuteiros, e a Ana Paiva também enquanto treinadora de futebol, sentimo-nos 

bastante à vontade com essa particularidade. À semelhança do núcleo de 

Badminton os treinos também tiveram uma carga horária de dois dias por 

semana e uma atividade mensal organizada pela AVSM onde participavam todos 

os Núcleos de Escolinhas do Desporto da Ilha. 

No que respeita à Escola de Futebol Pauleta (EFP), o convite para 

colaborar com os treinos dos escalões de Sub.7 e Sub.9 surgiu por intermédio 

do Diretor dos Serviços, em nome do Diretor Técnico da EFP. 

Foi depois de conhecer a “filosofia” da EFP e por ter a certeza de que a 

minha colega Ana Paiva iria ser uma boa aliada nesta aventura, que resolvi 

aceitar o convite. A referida escola tem um estilo muito próprio de ensino do 

Futebol assentando num suporte pedagógico muito forte. Neste sentido a minha 

atuação seria uma mais-valia, era necessário então inteirar-me por completo nos 

aspetos mais relacionados com o treino. Apesar de trabalhar diretamente com 

um treinador de cada uma das equipas era importante dominar todo o conteúdo 

para que de facto conseguisse ensinar. 

Em pouco tempo e com a ajuda da minha colega e de toda a equipa de 

treinadores e técnicos da EFP consegui atingir, no meu ponto de vista, os 

conhecimentos técnico/táticos necessários para o desempenho das minhas 

funções. 

Foi uma mais-valia para mim ter estado ligada a uma instituição com tanto 

renome como esta, tendo a oportunidade de conhecer e viver um ambiente 

desportivo com o qual nunca tinha tido contacto direto. Para além das diversas 

competições e iniciativas da escola em que fui chamada a colaborar, participei 
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também na mais importante de todos pela dimensão organizativa que 

apresentou, o Torneio de Futebol Pauleta Azores Soccer Cup U13 que teve a 

duração de dois dias. 

Foram convidadas a participar neste torneio as seguintes equipas: 

Barcelona FC, New England Rush Soccer Club, Paris Sain-Germain, Sport 

Lisboa e Benfica, Sporting Clube de Portugal e Futebol Clube do Porto. 

Participando também duas equipas representativas da Escola de Futebol 

Pauleta. 

A capacidade organizativa que quer a direção da Escola, quer a equipa de 

treinadores e colaboradores demonstrou ter antes, durante e depois deste 

enorme evento foi inexcedível. A presença de órgãos de comunicação social, 

vários representantes do Governo Regional dos Açores, entidades desportivas 

de várias modalidades, aficionados e curiosos puderam comprovar isso mesmo. 

Foi criado um ambiente desportivo de excelente qualidade. 

As funções do Staff envolvido foram dividias e organizadas com o máximo 

rigor e foi a capacidade que cada um de nós teve em fazer cumprir o seu trabalho 

da melhor forma possível, coordenando-o com o desenvolvido pelos restantes 

colegas que tornou todo o evento possível. Eu e a Ana Paiva fomos responsáveis 

por assegurar a alimentação de todas as equipas, acompanhantes e membros 

da organização e chamadas também a colaborar com os colegas que assumiam 

outras funções, sempre que necessário. 

A participação e envolvência em todos os projetos, eventos e competições 

durante este ano letivo foram fundamentais para o meu crescimento profissional 

mas acima de tudo, para o meu crescimento pessoal. Grande parte do meu 

tempo livre, pós responsabilidades inerentes ao Estágio Profissional, foi 

preenchido por atividades desportivas ou do âmbito desportivo, e sinto-me 

completamente realizada agora que olho para trás e me apercebo dessa 

realidade. Se em várias situações me senti familiarizada com o tipo de função 

que tinha que desempenhar, noutras nem por isso e o desafio foi maior. 

Sinceramente, sinto que o assumir de diferentes funções faz parte das 

responsabilidades do professor. O docente deve explorar ao máximo as suas 

capacidades de planeamento, organização e participação nos eventos que à sua 
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área de intervenção dizem respeito, mas também pode e deve querer descortinar 

outras áreas para o alargamento dos seus horizontes. 

 

Relativamente ao meu envolvimento nas tarefas da Direção de Turma, a 

minha atuação neste campo começou na primeira reunião de diretores de turma 

em que participei. Aqui fiquei a conhecer a coordenadora dos Diretores de Turma 

e toda a dinâmica que deve ser criada entre todos os docentes/Diretor de 

Turma/Encarregados de Educação/Alunos para que se consigam cumprir todas 

as funções que dizem respeito a este cargo.  

Posteriormente seguiu-se o contacto mais de perto com a Diretora de 

Turma que eu iria acompanhar e este foi estabelecido de forma regular, através 

das reuniões semanais no horário estipulado para o atendimento aos Pais e 

Encarregados de Educação. Nestas reuniões, e numa primeira fase foi 

necessário elaborar o dossier de turma, que deveria conter todos os documentos 

relativos à turma e a cada um dos alunos e acima de tudo manter-se atualizado 

ao longo de todo o ano letivo, de forma a facultar a sua consulta a qualquer 

momento. 

Nesta pasta encontravam-se documentos como a ficha socio-económica 

de cada aluno (atualizada pelos mesmos na primeira aula com a Diretora de 

Turma), atas relativas à eleição do delegado e subdelegado de turma, bem como 

da eleição do representante dos Encarregados de Educação, avaliações 

intermédias e finais dos alunos, informações sobre o seu comportamento, 

documentos relativos à justificação de faltas, apoio pedagógico, etc.. 

Esta pasta começou a ganhar forma quando começamos a recolher o maior 

número de dados possíveis dos alunos (através do acesso aos Perfis Individuais 

dos Alunos), para que mais tarde se procedesse à sua análise e finalmente à 

caracterização da turma. Esta tarefa foi fundamental para conhecermos os 

nossos alunos e conseguirmos realizar uma espécie de previsão e antecipação 

do comportamento dos alunos ao longo do ano letivo e assim garantir que 

faríamos o possível por dar resposta a todas as suas necessidades. 

A Diretora de Turma disse-me, na primeira reunião, que as informações 

que tinha sobre a turma, reportadas por colegas que já lhe tinham lecionado, 
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eram satisfatórias e, por isso, o nosso trabalho não seria demasiado muito 

complicado. De facto, as situações que necessitaram mais atenção foram os 

casos de duas alunas que se mostraram pouco assíduas no início do ano a 

algumas disciplinas. Conseguimos a meio do segundo período resolver estas 

questões junto dos Encarregados de Educação, e até estes serem chamados a 

comparecer à escola, cumprimos com todo o procedimento legal. 

Confesso que contava com uma presença mais significativa de pais na 

primeira reunião com os Encarregados de Educação, uma vez que a turma era 

composta por 22 alunos, no entanto, contamos apenas com 6. A professora não 

se mostrou tão surpresa quanto eu, e até comentou que esperava menos. Dada 

a sua experiência docente, referiu que na primeira reunião do ano letivo a norma 

é essa, mas que ao longo do ano os pais compareciam à escola para se 

informarem do aproveitamento escolar dos seus educandos, assim como no final 

de cada período para procederem ao levantamento das notas dos mesmos. 

Poucos foram os encarregados de educação que se dirigiram à escola ou 

entraram em contacto com a diretora de turma para recolherem informações 

sobre os seus educandos, no entanto este “desinteresse” por parte dos 

Encarregados de Educação não era motivo de alarme pois os alunos eram 

responsáveis e, os pais alegavam estarem sempre a par do seu processo de 

aprendizagem. De todas as formas, estava salvaguardado que entraríamos em 

contacto sempre que necessário fosse. 

Relativamente às reuniões de Conselho de Turma, e tendo em conta o 

comportamento exemplar da turma, foram apenas realizadas no final de cada 

período, e nestas eram debatidas as notas que seriam atribuídas a cada um dos 

alunos da turma, procedia-se a atualização dos problemas e estratégias no Plano 

Individual de Turma. Foi na reunião do segundo período que fui chamada a tomar 

a decisão de não alterar a nota de um dos alunos, apesar dos pedidos dos 

restantes professores, como já relatei anteriormente. Foi uma situação caricata 

e que me deixou um pouco desconfortável no momento mas ficou resolvida e 

não houve qualquer tipo de represálias nem se criou mau ambiente no grupo de 

docentes do conselho. 
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Foi também nas reuniões com a Diretora de Turma que tomei 

conhecimento sobre o modo de funcionamento da plataforma de informática 

utilizada pela escola e que pode ser utilizada/consultada por alunos, 

Encarregados de Educação e Professores, e que facilita também a comunicação 

entre o Diretor de Turma e os Encarregados de Educação e restantes 

professores da turma. 

Depois desta experiência, e apesar de não terem surgido situações de 

difícil solução, posso garantir que fiquei a conhecer na íntegra todas a funções 

que envolvem a atuação do Diretor de Turma. Foi-me dada liberdade suficiente 

para que também eu atuasse, tomando de forma consciente e responsável 

algumas decisões. 

Em jeito de conclusão, posso referir que o cargo de Diretor de Turma é de 

extrema importância na mediação da informação entre a escola e a família dos 

alunos e que exige muita dedicação. Mais do que um trabalho burocrático, o 

docente assume um papel fundamental no acompanhamento individual dos 

alunos ao nível da motivação, valorização e orientação dos alunos. Certamente, 

um dia que tenha que assumir esta função não me sentirei tão insegura uma vez 

que tive a oportunidade de passar pela experiência. 

Tendo em conta o meu papel como professora estagiária e todas estas 

propostas/desafios que me foram apresentados, procurei participar nas diversas 

formações que foram surgindo, de forma a dar sempre o meu melhor nos 

projetos em que me via envolvida e ainda a alargar o meu repertório desportivo. 

Esta área começou a ser desenvolvida através de uma ação de formação 

de Dança levada a cabo por uma professora do DEFD e por sua própria iniciativa 

quando sentiu e ouviu comentários por parte de alguns colegas revelando a 

insegurança que sentiam nessa matéria. Infelizmente só participaram os 

professores estagiários de ambos os núcleos e um professor do departamento, 

o que considero ter sido uma falta de respeito e de consideração pela docente e 

pela sua tentativa de colaboração. Apesar de não ser uma modalidade onde sinta 

falta de à vontade compareci de bom grado. Revi conceitos aprendidos no ano 

anterior e convivi e diverti-me num clima de descontração com os meus colegas. 
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A segunda formação em qual participei foi auferida pelo Professor 

Cooperante e teve como principal propósito a exposição de vários exercícios que 

poder-se-iam tornar úteis (e foram-no de facto) nas aulas de Atletismo. Foi uma 

iniciativa bastante interessante e proveitosa, no entanto nela só participei eu e a 

minha colega de núcleo. No meu entender, se todos os professores se 

disponibilizassem a este tipo de intervenções no início ou em algum momento 

do ano letivo, onde pudessem esclarecer, ajudar ou partilhar a experiência que 

têm relativamente a uma modalidade todo o departamento ficaria a ganhar. Seria 

uma forma simples e acessível de renovação ou aprofundamento dos 

conhecimentos relativos à disciplina que todos têm o interesse de defender na 

escola – Educação Física. 

Fora dos muros da escola realizei também duas formações, em que uma 

delas me foi bastante útil no âmbito escolar e a outra no âmbito do trabalho que 

realizei num dos núcleos de atividade desportiva. 

Através da Associação de Atletismo de S. Miguel (AASM) realizei o curso 

de Juíza Estagiária de Atletismo e foi sem dúvida uma vantagem para mim tê-lo 

feito uma vez que para além de ter maior confiança no trabalho colaborativo e 

organizativo das atividades escolares realizadas no âmbito da modalidade, 

também me permitiu ajuizar provas oficiais de Atletismo. Confesso que esta 

modalidade sempre despertou o meu interesse como espectadora, mas puder 

conviver e lidar de perto com os atletas nas provas foi altamente recompensador. 

Além de conhecer e conviver com muita gente que me era desconhecida, à 

medida que o tempo foi passando e que eu fui participando cada vez mais 

ativamente nas provas, comecei até a dar-me conta do crescimento e evolução 

das performances desportivas de alguns atletas, principalmente dos mais jovens. 

A AVSM proporcionou-me uma formação de Gira-Vólei, durante dois dias, 

qual me foi útil para lecionar de forma eficaz a modalidade de Voleibol ao escalão 

etário com o qual trabalhava nas Escolinhas do Desporto. 

 

A meu ver, uma das tarefas que mais contribuiu para este arranque do meu 

desenvolvimento profissional foi o documento inicial que funcionou como que 

uma espécie de fio condutor da minha aprendizagem ao longo deste ano de 
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Estágio Profissional – o Projeto de Formação Individual (PFI). Foi nele, que 

compilei de forma refletida as minhas expectativa em relação a tudo aquilo que 

o Estágio iria contemplar e que se tornou um documento fundamental também 

pela possibilidade que agora tenho em usufruir dele para realizar uma espécie 

de comparação daquilo que eu ansiava e do que eu acabei por encontrar. 

Desta forma, o Relatório de Estágio também se inclui nesta área, uma vez 

que se assemelha a um espelho que reflete tudo o que vivenciei durante este 

ano como professora estagiária. Todas as facilidades e dificuldades que senti, 

bem como a forma com que lidei com elas no sentido de me tornar sempre uma 

professora melhor, mas eficaz no meu papel docente. Segundo (Arends, 1997), 

eu sê-lo-ia a partir do momento em que fosse academicamente capaz, pró-

eficiente nas matérias de ensino que lecionava e me preocupasse com o bem-

estar dos meus alunos, e foi nesse sentido que tentei crescer enquanto docente. 

Não obstante, e apesar de todas as aprendizagens que retirei durante este 

percurso, a minha formação enquanto docente continua a ser considerada um 

processo aberto, inacabado que jamais será concluído. Existirá sempre algo 

mais a acrescentar-me, a melhorar-me, a refinar-me enquanto docente e eu 

estarei disposta a limar as arestas uma e outra vez, e as vezes necessárias. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                6. PARTIDA
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6.1. O Desafio! “Mais importante do que chegar, é partir” 

 

“Cerimónia da Partida 

É outro dos momentos importantes na tua vida escutista. 

Acabaste o teu percurso na secção e no Escutismo. Espera-se que estejas 

preparado para a vida adulta, apetrechado com as ferramentas e valores que 

foste adquirindo na tua passagem pelo escutismo e, principalmente, nesta 

secção dos caminheiros. Por isso mesmo, serás validado pelo teu Clã para 

assumires o teu papel na Sociedade. 

Poderás continuar a dar o teu contributo para o movimento, enquanto Dirigente, 

ou então optar por fazer caminho noutras direções. 

A ESCOLHA É SEMPRE TUA!”  

(Diário de Percurso do Caminheiro, 2011, p.12) 

 

Este é o capítulo onde farei alusão à última dimensão sob a qual o 

Caminheiro é chamado a viver – Um percurso para a vida: a Partida. 

Ao longo de todo o percurso vivido no escutismo, o jovem é como que 

direcionado, progressivamente e sem se dar conta, para o momento da Partida. 

Este é exclusivo da IV Secção e apesar do avanço entre elas ser feito em função 

da idade dos jovens, a Partida não é para os que atingem 22 anos (IV Secção 

dos 18-22anos), para os que querem sair do CNE ou para os que querem ser 

Dirigentes. É sim um momento destinado ao reconhecimento das vivências do 

Caminheiro por parte do seu Clã, em quem foi depositada toda a confiança por 

ter provado que viveu plenamente os valores escutistas. É, no fundo, o ato de 

‘enviar’ alguém para o mundo. É um ato de confiança! O mesmo acontece 

comigo nesta etapa que está prestes a terminar. Em mim está a ser depositada 

a confiança de ser Professora de Educação Física. 

Estive ligada ao mundo mágico, chamado FADEUP e onde tudo acontece 

durante seis curtos anos. O normal seria adjetivá-los de ‘longos’ mas, na 

realidade, tudo passou demasiado rápido. Sinto um aperto enorme no coração 

quando penso nos momentos partilhados que vivi aqui, nesta casa tão minha, 

nesta invicta de saudade, Porto de recordações… Este sentimento, mais agro 

do que doce surge, da vontade incessante de querer repetir tudo de novo, de 

querer uma vez mais (e outra, e vezes intermináveis) sentir que o primeiro dia é 
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já amanhã quando acordar; que vou encontrar nos corredores da faculdade as 

caras conhecidas das aulas teóricas, os companheiros de luta, os amigos de 

todas as horas; que vou cumprimentar e ser cumprimenta pelos funcionários de 

uma forma enérgica e que o dia não irá correr bem se isso não acontecer; que 

vou vestir-me, despir-me e vestir-me outra vez, algumas vezes por dia e que isso 

se torna tão normal para mim quanto estranho para quem não o vive; que vou 

sair da aula a correr e envergar com orgulho o traje académico para mais uma 

sessão de boas-vindas aos novos estudantes; que lhes irei proporcionar 

momentos únicos repletos de animação e carregados de sentimento; que lhes 

vou cantar ao coração em conjunto com a minha tuna; que acabarei o dia 

envolvida pelo negro da minha capa… Se por momentos fechar os olhos, 

consigo sentir, e acredito que o vou continuar a sentir pela minha vida fora, o 

apelo para a descoberta, para a conquista, para o saber, para a competição e 

acima de tudo para a excelência, que foram valores que a Faculdade de 

Desporto mais prestigiada do país me transmitiu ao longo destes anos. 

Ter sido estudante na FADEUP é motivo de grande orgulho para mim. Foi 

nela e através dela que me foi possível alcançar o sonho de ser professora de 

Educação Física. Tenho consciência de que o maior e melhor momento da minha 

formação profissional nesse sentido a ela o devo, e sem dúvida que neste 

momento me sinto preparada para as vicissitudes da vida, para os receios e 

anseios com os quais me irei deparar também no decorrer da minha vida 

profissional. 

“Nesta última etapa do teu percurso – ‘Partida’ -, ser-te-á proposto algo 

diferente: um Desafio de serviço aos outros. Um projecto elaborado por ti, onde 

prestes um serviço durante 3 a 6 meses, preferencialmente, fora do movimento.” 

(Diário de Percurso do Caminheiro, p. 12) O Estágio Profissional representou para 

mim o Desafio da Partida. Foi com empenho, determinação e coragem que 

abracei a aventura de o realizar longe das pessoas e dos lugares que me eram 

meus. Não era o facto de sair da minha zona de conforto que me preocupava, 

mas sim a impossibilidade de viver de perto e em conjunto com os meus colegas 

este que se apresentou ser um dos anos mais marcantes para todos nós. 
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Se já sinto saudade, como será daqui em diante? Olho para trás e a 

realidade do Estágio Profissional ainda está tão próxima que custa a acreditar 

que já sinta saudades de tudo o que vivenciei e experienciei neste último ano 

letivo. Não tive só momentos felizes, e algumas dificuldades surgiram 

associadas a situações que não expectava, mas foi precisamente por essa razão 

que esta experiência se irá tornar inesquecível. Estava consciente que não 

seriam só vitórias e que, são os momentos de derrota que nos tornam mais 

fortes, nos animam e motivam a continuar a luta. Houve momentos em que o 

desânimo foi elevado, mas tive do meu lado as pessoas certas que me fizeram 

regressar ao trilho. O saudosismo faz-se sentir também pelo facto de ser tão 

incerta a continuidade do percurso como docente, num futuro próximo. No 

entanto, e por me caracterizar como uma pessoa de convicções fortes e bastante 

positiva, continuarei a acreditar no sonho e a fazer tudo o que estiver ao meu 

alcance para dar continuidade à sua realização. 

Foi um ano de permanente aprendizagem, realizado em conjunto e com 

descobertas constantes. Posso garantir que superou em larga escala todas e 

quaisquer espectativas, uma vez que consegui elevar ainda mais a certeza de 

que é realmente esta a minha paixão, a minha vocação. Mais do que uma 

profissão, a docência afigura-se como a única forma possível de “fazer o Homem, 

de sagrar de Humanidade todos e cada um, para darmos um nível aceitável à nossa 

imperfeita perfeição” (Bento, 2004, p.43). 

Como tenho vindo a salientar em todo o meu documento, o 

desenvolvimento do Ser Humano, parte essencialmente da relação, da partilha 

de conhecimento, da experiência e da interiorização de todas estas 

componentes que envolvem a vivência em comunidade. Muitas foram as 

pessoas e entidades que integraram todo o meu percurso e acompanharam o 

meu crescimento ao longo deste ano de aprendizagem e descoberta. Destas 

destaco a Professora Orientadora e o Professor Cooperante, que de forma 

incansável me iluminaram o caminho e me deram as coordenadas que 

permitiram a minha orientação. Simultaneamente confiaram-me o poder de 

decisão e autonomia para poder construir o meu próprio percurso e identidade 

profissional. 
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Não me limitei a realizar o estágio, mas VIVI-O da forma mais intensa e 

genuína possível. Tenho a certeza que tudo fiz e dei sempre o meu melhor para 

superar todas as dificuldades e obstáculos que surgiram, mas sobretudo, para 

que os meus alunos aprendessem e também eles sentissem que quando a 

entrega é total tudo se supera. 

Neste sentido, os alunos com quem tive o prazer de trabalhar 

representaram o centro de todas as minhas ações, e foi em torno deles que todo 

o meu processo de desenvolvimento, crescimento e procura de ser, saber e fazer 

mais se concretizava. Era o facto de saber que iria acrescentar algo mais na vida 

destes alunos que me davam alento para a cada dia me fazer dar mais um passo 

em frente superando as dificuldades e dias mais cinzentos. Sendo mais objetiva, 

eles representaram o ponto alto do meu estágio. 

A minha formação é, e será sempre um processo em fase de conclusão 

(inacabada), pois à medida que se forem completando etapas e (re)formulando 

estratégias, outros desafios ser-me-ão apresentados e para os quais não voltarei 

a ter respostas iniciando necessariamente um novo ciclo de aprendizagem. 

“Mais importante do que chegar é partir!” é exatamente a frase que 

descreve este ponto de situação em que me encontro. O ato de caminhar é sem 

dúvida muito mais importante que o facto de chegar. E é por essa razão que no 

final do percurso do Caminheiro, ele não “chega” mas “parte”, e inicia uma nova 

etapa imediatamente após o término de uma outra. 

A elaboração deste documento representou para mim a expressão 

sincera de tudo o que vivi durante o meu ano de estágio. A sua extensão 

representa precisamente todo este sentimento pois não consegui deixar de fazer 

referência aos assuntos relatados, visto que considerei essencial refletir sobre 

todos os acontecimentos, momentos e experiências que fizeram parte do 

estágio. Talvez me tivesse faltado a capacidade de refletir sobre tudo ao invés 

de o ter feito em tudo. Tratando-se de um documento pessoal, que se assume 

como o reflexo do seu autor, a utilização da metáfora com o escutismo não 

poderia ser desconsiderada, uma vez que em momento algum da minha vida me 

consigo deslindar dessa vertente. Assim, e para que se compreendesse a 

analogia que pretendi evidenciar entre o Projeto Educativo do CNE e a formação 
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de professores ao longo do ano de estágio, foi necessário esclarecer em todos 

os capítulos e ao longo do documento pontos de semelhança. É também por 

essa razão, para que de facto me fizesse entender, que justifico ter ultrapassado 

o limite de páginas imposto. 

 

 

 

“Quero p’ra sempre ser estudante 

Minha capa não quero deixar de usar 

Esta vida passa num instante 

É o Porto que quero recordar” 

 

(“Quero p’ra sempre ser estudante”, DESPORTUNA) 
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Anexo I – Documento enviado à turma por e-mail com os Critérios de Avaliação 

da Modalidade de Ginástica 

Avaliação de Ginástica turma 10ºC 

Ginástica de Solo 

 

O aluno deverá escolher a sequência do nível onde se encontra de acordo 
com as suas capacidades e esta deve estar devidamente interiorizada e ser 
realizada sem paragens. O aluno deve informar o professor se necessita ou não 
de ajuda e em que elementos.  

Se o professor considerar necessário solicita a repetição da sequência ou 
de alguns elementos de forma isolada. 

 A nota máxima corresponde sempre à realização da técnica correta de 
TODOS os elementos do respetivo nível. 

Nível 1 – Máx. 1 Ponto 
Nível 2 – Máx. 2 Pontos 
Nível 3 – Máx. 3 Pontos 

 
Nível 1 

SAUDAÇÃO - AVIÃO - AFI C/ROLAMENTO - SAPO - PONTE - VELA - 
CROQUETE - PRANCHA - ROLAMENTO ATRÁS - SALTO EM EXTENSÃO 

(o AFI pode ser realizado com ajuda, se for realizado sem ajuda há bonificação; no final da 
sequência e sempre para melhorar a nota do aluno posso pedir-lhe que realize RODA e 1/2 
PIRUETA) 

 
 

Nível 2 

SAUDAÇÃO - AVIÃO OU BANDEIRA - AFI C/ROLAMENTO - SAPO - PONTE - 
VELA - ROLAMENTO ATRÁS PERNAS AFASTADAS - ESPARGATA - 

CROQUETE - TROCA PASSO- RODA - 1/2 PIRUETA 
(o AFI deve ser realizado sem ajuda, mas se for com ajuda haverá uma penalização mínima; no 
final da sequência e sempre para melhorar a nota do aluno posso pedir-lhe realize RONDADA) 

 

Nível 3 

SAUDAÇÃO - AVIÃO OU BANDEIRA - AFI C/ARANHA - PONTE - FLEXÃO 
DO TRONCO À FRENTE - ROLAMENTO ATRÁS PERNAS AFASTADAS - 
ESPARGATA - CROQUETE - PRANCHA - RONDADA -  SALTO DE MÃOS 

(o AFI tem que ser realizado sem ajuda se for com ajuda haverá uma penalização; o salto de 
mãos pode ser realizado com ajuda sem penalização por isso) 
 

Os alunos quando solicitados pelo professor, deverão ser capazes de realizar a ajuda de 
forma correta e alguns dos elementos. 
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Ginástica de Aparelhos (Mini-trampolim, boque ou cavalo) 
 
Após a avaliação da ginástica de solo, os alunos realizam a avaliação da 

ginástica de aparelhos. Devem indicar ao professor antes de cada salto (DO SEU 
SALTO) se necessitam ou não de ajuda. 

Dispõem de três tentativas no máximo para a execução de cada salto no 
boque ou cavalo; no mini-trampolim apenas repetem se o professor assim o 
entender. 

Os alunos devem ser capazes de realizar as ajudas de forma correta em 
cada um dos aparelhos. 

A nota máxima corresponde sempre à realização da técnica correta de 
TODOS os elementos do respetivo nível. 

 
        Nível 1 – Máx. 1 ponto 

Nível 2 – Máx. 2 pontos 
Nível 3 – Máx. 3 pontos 

 
Nível 1 

Boque - Salto ao eixo OU entre-mãos no boque; 
 
Mini-trampolim – Salto de Vela e salto engrupado  
                                                        OU  
                                      salto de Vela e ½ pirueta  
                                                         OU  
                                    Salto engrupado e ½ pirueta. 
 

Nível 2 

Cavalo – Salto ao eixo; 
Mini-trampolim – Salto engrupado, pirueta e mortal engrupado 
                                                                       OU 
                                  Salto de carpa, pirueta e mortal engrupado 
                                                                       OU  
                           Salto engrupado, salto de carpa e mortal engrupado. 
 
 

Nível 3 
Cavalo – Salto ao eixo e entre-mãos; 
Mini-trampolim  
Salto engrupado, salto carpa, salto encarpado e mortal engrupado  
                                                          OU  
        Salto carpa, salto encarpado, pirueta e mortal engrupado  
                                                          OU 
            Salto engrupado, pirueta, salto carpa e mortal engrupado. 
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Anexo II – Plano Anual de Turma

An Ba Vo Fu Gis Gia Ac At Ju Na Da Ou

16 a 20 Set 1 1 NA GI 1 1 0 Solo/Plinto /M ini

23  a 27 Set 2 1 NA GI 1 1 2
Cro/Costas + 

Solo/Plinto/M ini

30 a 4 Out 3 1 NA GI 1 1 2
Cro/Costas + 

Solo/Plinto/M ini

7 a 11 Out 4 1 NA GI 1 1 2
Crol + 

Solo/Plinto/M ini
AF(crol)

14 a 18 Out 5 2 GI AL 1 1 1 1
Solo/Plinto/M ini/B.Fi

xa + And

AD 

(And/Fu)
Taf + TM

21 a 25 Out 6 2 GI AL 2 1 1
Plinto/M ini/B.Fixa + 

And

28 a 1 Nov 7 2 GI AL 2 1 1
Plinto/M ini/B.Fixa + 

And
AF(Gi)

4 a 8 Nov 8 3 AL JU 2 2 And + Ju

11 a 15 Nov 9 3 AL JU 2 2 And + Ju M sp

18 a 22 Nov 10 3 AL JU 2 2 And + Ju
AF (And 

e Ju)
T(And)

25 a 29 Nov 11 4 JU PI 2 2 Da + V/S.Comp.

2 a 6 Dez 12 4 JU PI 2 2 Da + V./S.Comp. Da

9 a 13 Dez 13 4 JU PI 2 2 Da + Q + V/S.Comp. AF (At) Taf + TM CM

16 /17 Dez 14 4 JU PI 0 2 A A A S

11 0 0 1 7 7 0 6 6 6 8 0 1ºB + 2ºB AF ZSAF AC

6 a 10 Jan 15 5 PI PV 2 2 R/ Peso + Vo AD(Vo)

13 a 17 Jan 16 5 PI PV 2 2 R/ Peso+ Vo Taf + TM M S

20 a 24 Jan 17 5 PI PV 2 2 R/ Peso + Vo AF(At) Du

27 a 31 Jan 18 6 PV NA 2 2 Vo + Crol/Costas

3 a 7 Fev 19 6 PV NA 2 2 Vo + Crol/Costas

10 e 14 Fev 20 6 PV NA 2 2 Vo + Crol/Costas
AF(Crol)  + 

AF(Vo)

17 e 21 Fev 21 1 NA GI 1 1 2
Trave/ P.Assim/ Ac + 

Cost as/ Bruços

24  a 28 Fev 22 1 NA GI 1 1 2
Trave/ P.Assim/ Ac + 

Cost as/ Bruços
AF(Cost as)

6 /7 Març 23 1 NA GI 1 1 0 Trave/P.Assim/Ac Acro.

10 a 14 Març 24 2 GI AL 2 1 1 Trave/ P.Assim/ Ac + Fu Taf

17 a 21 Març 25 2 GI AL 2 1 1 Trave/ P.Assim/ Ac + Fu AF(Gi)

24 a 28 Març 26 3 AL JU 2 2        Fu + Q

31 a 4 Ab 27 3 AL JU 2 2 AA AS T(Fu)

0 0 12 8 0 5 5 6 4 10 0 0 1ºB + 2ºB AF ZSAF AC

21 a 24 Ab 28 4 JU PI 2 Kickboxing/D.Pessoal Kb/DF

28 a 2 Mai 29 4 JU PI 2 2
Kickboxing/D. 

Pessoal
Kb/DF

5 a 9 Mai 30 5 JU PI 2 2 S.Comp./ V / Peso + Ba
AF(At) + 

AD(Ba)

12 a 16 Mai 31 5 PI PV 2 2 S.Comp./ V + Ba AF(At) Taf + TM

19 a 23 Mai 32 6 PI PV 2 2 Ba + Bruços/Costas

27 a 30 Mai 33 6 PV NA 0 2 Bruços ST

2 a 6 Jun 34 6 PV NA 2 2 Ba + Q /  Bruços
T(Ba) 

+ Sa

11 a 13 Jun 35 6 PV NA 0 2 Bruços/AA AS

0 8 0 0 0 0 0 6 0 8 0 4

An Ba Vo Fu Gis Gia Ac At Ju Na Da Ou

11 0 0 1 7 7 0 6 6 6 8 0

0 0 12 8 0 5 5 6 4 10 0 0

0 8 0 0 0 0 0 6 0 8 0 4

11 8 12 9 7 12 5 18 10 24 8 4

AC2ºB 1ºB+2ºB
AF              

AS
ZSAFSemana Nº M 1ºB

Matérias

Matérias
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Anexo III – Unidade Didática da Modalidade de Ginástica 

 

20 27 4 11 15 22 29 21 28 7 11 18

1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 19/20 21/22 23/24

I/E E E E C AS
I/E E E E C AS
I/E E E E C AS

I/E E E E E C AS
I/E E E E C AS
I/E E E E C AS

I/E E E E C AS

I/E E E E E C AS

I/E E E E C AS
I/E E E E C AS

I/E E E E C AS

I/E E E AS

I/E E E E E E C AS

I/E E E E C AS

AD I/E E E C AS

I/E E E E E C AS

I/E E E E E C AS

I/E E E C AS

I/E E C AS

E E E C AS

X X X X X X

X

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

X X X X X

X X X X X X X X X X X X

AD

AD

Conceitos Fisiológicos

Conceitos Psicocociais

Pl into ou Boque

Trave

Barra  Fixa

Para leleas  Ass imétricas

Pares

Grupos

Caracterização

Regulamento

Coordenativos

Condicionais

Ps iocológicos

Sócio-afetivos

Cultura Desportiva

Sequência

A
cr

ob
át

ic
a

Coreografia

A
pa

re
lh

os

Barani

Mortal

Encarpado

Saltos  Bás icos

Mini

Equíl ibrio

Força

Elementos  de l igação

Salto de mãos

TEMAS
So

lo

Rondada

DIA

MÊS

CONTEÚDOS/AULAS

AFI

Rolamentos

Roda

1º PERÍODO 2º PERÍODO

SETEMBRO OUTUBRO FEVEREIRO MARÇO
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Anexo IV – Tabela de conversão dos resultados dos TAF em classificações 

 

 

 

 

 

 



 

vi 
 

Anexo V – Questionário colocado aos professores de Educação Física no âmbito 

do estudo de Investigação-Ação 
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Anexo VI – Logótipo e Cartazes de promoção da 14ª Edição do Corta-Mato Escolar Jovem - “Color-Mato” e I Torneio de 

Badminton Inter-escolas de Ponta Delgada 


