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Resumo 

 O estágio profissional é o último e mais importante momento da 

formação de qualquer professor. É nesta última etapa, a da prática pedagógica, 

que cada estudante estagiário pode, de forma acompanhada, desenvolver as 

competências e comportamentos da sua cultura profissional. Assim, este 

relatório teve como objetivo explanar todo um ano de experiências que 

constituíram o nosso estágio profissional. Através deste trabalho procurámos 

apresentar o ambiente em que se realizou esta prática pedagógica e a forma 

como ultrapassamos as dificuldades encontradas ao longo do ano. Este 

relatório apresenta-se como um trabalho reflexivo onde se encontram também 

os momentos marcantes desta experiência, que contribuíram para dar mais 

força e razão à nossa escolha de ser professor e de fazer da educação o nosso 

caminho. Este trabalho apresenta também um estudo sobre a relação entre o 

desporto escolar e o desporto federado que constituiu o fundamento para dar 

início a um projeto que procura ser uma concretização do potencial criativo, 

inovador e educativo que as parcerias entre o desporto escolar e o desporto 

federado apresentam quando, em conjunto, trabalham para o mesmo fim. Para 

concluir, a realização do estágio profissional e do respetivo relatório representa 

o fechar de um longo ciclo de formação, a última reflexão onde o estudante 

estagiário, num vaivém entre teoria e prática, expectativas e concretizações 

analisa a forma como a sua primeira atividade profissional contribuiu para 

desenvolver a sua competência como professor, as suas conceções sobre o 

ensino e, mais importante, a sua identidade profissional. 

 

 Palavras-chave: Educação Física; Estágio Profissional; Desporto 

Escolar; Desporto Federado;  
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Abstract 

 Teacher training in schools is the last and most important moment in any 

teacher’s education. It’s in this last pedagogic practice that each student 

teacher can with supervised help develop the professional expertise and 

behaviors of teacher professional culture. The main objective of this report is to 

document a whole year of experiences that we lived in our teacher training in 

school. Through this work we present the environment where the pedagogic 

practice took place and how we overcome the difficulties found throughout the 

year. This report presents its self as a reflexive work where we can also find the 

most remarkable moments of this experience that contributed to reinforce and 

give more meaning to our choice of being a teacher and make of education our 

way. This work also presents a study about the relationship between school 

sports and club. This study was the foundation to the beginning of a project that 

aims to be the concretization of the creative, innovative and educative potential 

that partnerships between school sports and clubs have, when they work 

together towards a common purpose. In conclusion, the realization of the 

teacher training in school and its report represent the ending of a long cycle of 

education and the last reflection where the student teacher, between theory and 

practice, expectations and concretizations, analyses the role that his first 

professional experience had in the development of his professional expertise, in 

his conceptions about education and more important in his professional identity.  

 

Keywords: Physical Education; Teacher Training; School Sports; Club 
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1. Introdução 

No âmbito do Estágio Profissional (EP), unidade curricular estruturante 

do plano de estudos do 2º ciclo em ensino da educação física nos ensinos 

básico e secundário, ministrado na Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (FADEUP), construímos este nosso relatório de estágio, entendendo-o 

como o culminar de todo um ano de experiência e trabalho, de fecho de um 

ciclo e início de um outro, novo, diferente, aliciante. 

 De acordo com Marcon (2011), as práticas pedagógicas (onde se 

enquadra o EP) têm vindo a assumir cada vez mais importância na formação 

de professores, sendo aquelas que mais contribuem para o desenvolvimento 

do conhecimento pedagógico do conteúdo pela aproximação ao contexto 

profissional que proporcionam.  

 De acordo com o regulamento desta unidade curricular, “O EP 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.” (Matos, s.d.-b). 

 Por conseguinte, o EP pode ser entendido então, como uma forma 

acompanhada de cada estudante-estagiário poder desenvolver as 

competências e atitudes da cultura profissional, de que pretende fazer parte, 

conseguindo dessa forma completar a sua formação académica, preparação 

pedagógica e didática com a preparação prática que o EP proporciona de 

forma supervisionada, gradual e consistente (Graça, 2004). 

 Com a construção deste relatório, procuramos reunir todo um ano de 

experiências, trabalho e aprendizagem, em um só documento, constituindo-se 

como um retrato do crescimento que o EP provocou em nós como pessoas e 

como professores e da forma como influenciou a nossa visão do ensino. A 

realização deste trabalho é a concretização do fecho de um ciclo que teve 

início há cinco anos, quando entramos na FADEUP com o sonho de um dia 

chegar até este ponto. 
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 Desta forma, este trabalho é uma construção pessoal e está organizado 

por forma a contemplar as estruturas, geral e específica, de um relatório de 2º 

ciclo em ensino da educação física nos ensinos básico e secundário. 

 Assim, este relatório está organizada em oito partes essenciais, ao longo 

das quais percorremos todas as experiências que vivemos durante o EP e que 

contribuíram para o nosso desenvolvimento enquanto professores. 

Começamos por realizar um enquadramento pessoal, onde 

apresentamos o nosso percurso até ao início do EP, refletindo sobre as suas 

implicações. Neste enquadramento, expomos também as nossas expectativas 

e concretizações, relativamente à unidade curricular, em si, e aos professores 

que nos acompanharam no decorrer deste percurso.  

Em seguida, enquadramos o EP do ponto de vista legal. Realizamos 

uma investigação sobre aquilo que a escola e a educação representam hoje e 

também sobre o que implica ser professor na sociedade atual. Fizemo-lo 

confiantes de que, assim, estaríamos mais aptos a corresponder ao que seria 

esperado de nós. Apresentamos ainda, pormenorizadamente, a instituição de 

ensino onde realizamos o EP e também a turma com a qual trabalhamos ao 

longo do ano.  

Posto isto, chegamos ao capítulo de maior relevância, a realização da 

prática profissional. Este capítulo envolve todas as questões relacionadas com 

as três áreas de desempenho do EP: a organização e gestão do ensino e da 

aprendizagem; a participação na escola e relação com a comunidade; e o 

desenvolvimento profissional. Este capítulo possui uma organização própria. 

Esta justifica-se pelo estudo de natureza conceptual sobre a relação entre o 

desporto escolar (DE) e o desporto federado (DF). Este estudo teve como 

objetivo perceber o que a literatura apresenta sobre esse assunto, e assim 

decidir sobre a realização de um projeto (sonho) decorrente deste EP.  

Para terminar, refletimos acerca das questões relacionadas com o 

desenvolvimento profissional, apresentando as atividades e momentos que ao 

longo do EP contribuíram para esta área de desempenho. 
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 Para concluir, este relatório de EP apresenta o percurso que realizamos 

ao longo do ano, destacando os momentos mais importantes, os problemas 

encontrados e as soluções desenvolvidas para os ultrapassar.   
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2. Enquadramento Pessoal 

2.1. A descoberta de um Professor 

 Desde sempre, que a ligação com o corpo, o jogo e o desporto fez parte 

de mim. Cresci numa aldeia em que o espaço para brincar não faltou. E 

entenda-se aqui brincar como a atividade de livremente explorar o mundo em 

nosso redor, de comunicar ideias, de expressar sentimentos, que se revelam 

nas futuras atividades culturais (Machado, 1994). Muita da brincadeira passava 

pelo jogo, e este tem um papel fundamental na formação pessoal, no 

desenvolvimento de valores morais e comportamentais como a autodisciplina, 

a resiliência, o espírito de sacrifício, a cooperação, o respeito pelo outro e a 

cidadania (Bento, 1999). 

 O ponto em que me encontro na minha formação é a consequência de 

todo um conjunto de decisões e de um processo de desenvolvimento pessoal 

que teve o seu grande início ainda cedo na minha vida. Quero com isto dizer 

que acredito que todas as minhas vivências contribuíram para aquilo que sou 

hoje, particularmente como pessoa e profissional. Stadnik et al. (2009), 

defendem mesmo que as práticas profissionais são suportadas pelo conjunto 

de todas as experiências de vida do passado, presente e futuro de cada um, e 

não só por qualquer tipo de conhecimento isolado ou específico. 

 As aulas de educação física (EF) no ensino básico eram o ponto alto das 

atividades letivas e o desporto escolar (DE) a melhor atividade da escola. Foi 

em contexto de DE, que descobri a minha primeira paixão, a Ginástica. Por 

coincidência, entrei no ensino secundário, na escola secundária de Alberto 

Sampaio, única, na altura, com um clube de desporto escolar de ginástica. Foi 

aqui que tudo começou. Pouco depois de entrar, o clube de desporto escolar 

passou a escola de referência desportiva, através do projeto Centro de 

Formação Desportiva da Escola Secundária de Alberto Sampaio (CFD ESAS), 

criado pelos meus professores/treinadores. 

 Foi neste projeto que descobri outra paixão além de praticar ginástica, a 

de ensinar. Para responder à grande procura, os professores questionaram-me 

sobre a minha disponibilidade e eu aceitei, começando a ajudar nos treinos das 



7 
 

classes mais novas. Não imaginava descobrir na ginástica algo que embora 

relacionado, fosse diferente e me seduzisse tanto. Foi nestas primeiras 

tentativas de ensinar alguém, de ajudar alguém aprender algo, que o meu 

caminho começou a deliniar-se. Daí, decidi fazer o curso superior em desporto 

e educação física para me conseguir manter ligado à área. 

 A minha ligação ao desporto ensinou-me uma das coisas mais 

importantes: traçar objetivos. Assim, sempre aprendi a fazer o necessário para 

alcançar as minhas metas. Da mesma forma, entrei para o curso com um 

objetivo final, ficar habilitado a trabalhar na área do desporto, 

profissionalizando-me como professor de EF e treinador de ginástica. A 

escolha da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), 

envolveu a especialização que queria fazer na área da ginástica, quer como 

praticante, quer como treinador. 

 Os contornos do curso mudaram durante o processo, mas os objetivos 

mantiveram-se. Além de treinar e competir em ginástica acrobática até ao final 

da época desportiva 2010/2011, comecei a trabalhar na área do treino de alto 

rendimento em ginástica artística masculina (GAM). Desde o primeiro mês em 

que entrei na faculdade, procurei fazer o máximo de formação pela Federação 

de Ginástica de Portugal e Federação Internacional de Ginástica. Mantive a 

minha ligação à escola que me abriu horizontes, trabalhando no DE e 

contribuindo para o crescimento do CFD ESAS, ao qual permaneço ligado 

desde há 8 anos. No final dos três primeiros anos, concluí a licenciatura em 

Ciências do Desporto, completamente preparado para trabalhar no mundo do 

desporto, com o conhecimento teórico necessário e já alguma experiência 

prática. 

 Atualmente, sou treinador de grau 2 de GAM certificado pela Federação 

Internacional de Ginástica e trabalhei 4 anos na formação de ginastas para 

rendimento e alto rendimento no Sport Club do Porto. Durante este ano de EP, 

trabalhei também como professor/treinador no colégio D. Diogo de Sousa 

(colégio privado em Braga). 

 Apesar de já ter parte dos meus objetivos alcançados, havia um ainda 

incompleto: ser professor. 
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 É um facto que a escola é o contexto social onde qualquer estudante 

vive uma grande parte dos seus dias ao longo de vários anos. Essa constante 

permanência no contexto social escolar conduz a uma construção progressiva 

e a uma interpretação pessoal sobre aquilo que representa o ensino e a escola. 

Estas vivências vão gradualmente marcando e contribuindo para a formação da 

personalidade de cada um (Marcon, 2011).  

 No meu caso, a minha ligação com o contexto escolar prolongou-se para 

lá daquilo que é considerado normal. De facto, até hoje “ainda não saí da 

escola”. 

 Como disse, desde que terminei o ensino secundário mantive a minha 

ligação ao projeto de DE da escola secundária de Alberto Sampaio (ESAS) 

onde realizei o EP, contribuindo, com os conhecimentos entretanto adquiridos 

na minha formação superior, para renovar as metodologias de treino e reforçar 

a estrutura formativa do CFD ESAS.  

 Fazendo-me exemplo prático da posição de Marcon (2011), a 

permanência constante e prolongada num o ambiente de ensino, decorrente 

desta minha contínua ligação ao DE, proporcionou-me momentos únicos, fez-

me vivenciar experiências inesquecíveis e permitiu-me perceber qual o 

verdadeiro alcance, objetivo e essência da educação. Os profissionais (primeiro 

e sempre meus professores, mais tarde meus companheiros) com quem 

trabalhei durante todo este tempo deram-me não só um exemplo único da 

persistente e verdadeira luta que os professores diariamente travam, mas 

também da verdadeira felicidade e realização que envolve o ato educativo. Foi 

sem dúvida esta experiência que reforçou a minha vontade de querer ser 

professor, para poder vir algum dia a fazer a diferença, e a materializar a minha 

determinação em fazer da educação o meio para o conseguir.  

 Posto isto, o meu percurso não poderia seguir por outro caminho que 

não fosse o mestrado em ensino da educação física nos ensinos básico e 

secundário na FADEUP. Assim, depois de um primeiro ano de formação teórica 

e prática essencialmente à volta da didática das várias disciplinas, deparei-me 

com o momento pelo qual todos os mestrandos aguardam com expectativa. 

Refiro-me ao passo tão importante que é o estágio profissional. É aqui que 



9 
 

cada um põe à prova tudo aquilo que aprendeu durante a licenciatura e 

primeiro ano de mestrado.  

 

2.2. Expectativas para o Estágio Profissional 

 Jacinto (2003), refere que a sociedade atual exige do professor um 

conjunto de capacidades para realizar funções complexas, pelo que o processo 

educativo exige que a formação de professores tenha um papel crucial na 

atribuição de qualificações profissionais, ao nível do domínio científico, cultural 

e pedagógico. O estágio profissional é o meio que completa a formação inicial 

do professor na aquisição de competências essenciais à profissão docente. De 

facto, como afirma Rodrigues (2009) (cit. por Soares, 2011, p. 9) “(…) ser 

professor aprende-se na sala de aula”.  

 Segundo Marcon (2011), as dimensões basilares apresentadas pela 

literatura como as essenciais para a formação dos professores resumem-se 

em: conhecimento dos alunos; conhecimento do conteúdo; conhecimento 

pedagógico geral; conhecimento do contexto; e conhecimento pedagógico do 

conteúdo. O conhecimento pedagógico do conteúdo é aquele que permite ao 

professor, a partir da utilização dos outros conhecimentos, adaptar e 

transformar o conteúdo a ser ensinado de forma a torná-lo compreensível e 

possível de ser aprendido pelos outros. Por esta razão, conhecimento 

pedagógico do conteúdo, influencia e é influenciável pelos restantes e constitui-

se como uma competência fundamental do professor. O mesmo autor afirma, 

ainda, que as práticas pedagógicas (onde se enquadra o estágio profissional) 

têm vindo a assumir cada vez mais importância na formação de professores, 

sendo aquelas que mais contribuem para o desenvolvimento do conhecimento 

pedagógico do conteúdo pela aproximação ao contexto profissional que 

proporcionam. De facto, Rocha (2011, p. 13), afirma que “(…) a prática de 

ensino supervisionada constitui a experiência mais real que iremos vivenciar 

antes de terminarmos o nosso ciclo de estudos (…)”. 

 Batista (2008), concluiu que, embora o entendimento de competência 

tenha contornos ténues, os resultados do seu trabalho mostraram ser possível 
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construir uma matriz conceptual comum às várias áreas profissionais do 

desporto. Esta matriz aponta a ética e o conhecimento como os principais 

indicadores de competência. 

 Tendo em conta os trabalhos de Marcon (2011) e Batista (2008) 

podemos inferir que o estágio profissional é sem dúvida um momento chave na 

formação de qualquer professor e a prática pedagógica é o que mais contribui 

para o desenvolvimento da sua competência profissional. 

 Assim, encarei o estágio profissional como uma forma acompanhada de 

poder desenvolver as competências e atitudes da cultura profissional, da qual 

pretendo fazer parte, por forma a completar a minha formação académica e 

preparação pedagógica e didática com a preparação prática que o estágio 

profissional me proporciona de forma supervisionada, gradual e consistente 

(Graça, 2004). 

 Parti para esta aventura cheio de emoção, sentindo que este seria o 

culminar de todos os meus anos de trabalho. Estava preparado. Senti que 

todas as experiências e aprendizagens que vivi até este momento, quer na 

faculdade quer no trabalho, me deixaram completamente preparado, tanto do 

ponto de vista teórico, como do ponto de vista prático. Iniciei esta etapa com 

uma vontade enorme de me envolver no ensino e na escola, na esperança de 

poder testar o meu conhecimento adquirido até então, de poder aprofundá-lo 

na sua consistência e melhorá-lo na sua aplicabilidade. Agora, seria eu o 

responsável por criar momentos de aprendizagem e queria fazê-lo da melhor 

forma possível, garantindo experiências gratificantes, reveladoras da qualidade 

que o desporto pode trazer à nossa vida e que ajudassem a combater o 

estigma que muitos alunos têm relativamente à EF. 

 Devo dizer que o que encontrei e vivi no meu estágio profissional em 

tudo foi ao encontro daquilo que sempre imaginei. Independentemente das 

áreas de desempenho, organização e gestão do ensino e da aprendizagem, 

participação na escola e relação com a comunidade ou desenvolvimento 

profissional, o meu estágio profissional proporcionou-me uma das experiências 

de vida mais realizadoras até hoje. Veio confirmar a minha vontade de 

trabalhar na área do ensino. 
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 Bento (2003, p. 16) afirma que “O ensino é criado duas vezes: primeiro 

na concepção e depois na realidade”. Ao nível da conceção e planeamento não 

tive muitas dificuldades. Aqui, vi recompensados os anos de trabalho e 

dedicação para aprender a ensinar. Mesmo nas modalidades em que estava 

menos confortável a minha formação ajudou-me a adquirir capacidades de 

investigação que me permitiram colmatar todas as faltas de conhecimento 

específico em um ou outro conteúdo. Conforme defende Soares (2011) a 

formação de um professor não pode ser vista como “fechada” e de facto, 

apesar de estar bem preparado para esta etapa, tive de continuar a atualizar o 

meu conhecimento, pois só assim fui capaz de transmitir os conteúdos 

atualizados e de ensinar os meus alunos através dos modelos de ensino mais 

ajustados às suas caraterísticas. 

 Do ponto de vista da gestão das aulas desde o início que não tive 

grandes problemas relacionados com a implementação de rotinas e regras. De 

certa forma, a minha experiência ao nível do treino já me havia preparado 

neste sentido. Apesar dos objetivos bem diferentes e conceções distintas, uma 

aula não difere muito de um treino do ponto de vista das tarefas de gestão. 

Também como aspeto positivo, a turma, além de pequena (apenas 12 alunos) 

era composta por alunos, que na sua maioria, estavam predispostos para a 

atividade física. Estas caraterísticas, tanto me criaram desafios do ponto de 

vista da motivação, como benefícios principalmente nos aspetos que dizem 

respeito à gestão da aula. Claro que há sempre comportamentos fora da tarefa 

por parte dos alunos, derivados do da sua interação social, que muitas vezes 

acontecem de forma esperta, subtil e disfarçada. Mas, como defendem 

Siedentop & Tannehill (2000)  compete aos professores eficazes encontrar 

estratégias para utilizar a própria interação social dos alunos em benefício das 

tarefas a realizar nas aulas.  

 Como já afirmei, tive sempre em mente poder ser um catalisador da 

experiência desportiva para os meus alunos. Este foi o meu maior desafio dado 

que, na minha turma, duas das alunas manifestaram explicitamente que não 

gostavam da disciplina, sem especificar qualquer razão em particular. 

Comprometi-me, desde o início do ano, a tentar dar-lhes a conhecer pela 
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prática as alegrias e benefícios que poderiam tirar do desporto para elas 

próprias. Para isso, tive de ser bastante paciente, adaptar os exercícios e 

objetivos à heterogeneidade da minha turma e, pouco a pouco, conquistá-los 

para a aprendizagem. Assim, fui tentando tornar o conjunto de alunos que me 

foram atribuídos no início do ano, num grupo de alunos que aprendessem a ser 

tolerantes perante as suas diferenças e percebessem as vantagens da 

interajuda e cooperação. Qual a diferença? Os primeiros eram obrigados a vir 

às aulas. Os segundos vinham voluntariamente com vontade de partilhar a 

experiência da aula em conjunto (Onofre, 1995). 

 Durante o meu percurso escolar e no ensino superior, sempre admirei os 

professores que conseguiam manter um ambiente de aula produtivo, sem 

precisarem de se exceder na autoridade ou de se distanciarem na relação com 

os alunos. Pelo contrário, aproximavam-se, expondo os alunos às questões, 

aguçando a sua curiosidade e vontade de aprender e não apenas transmitindo 

os conteúdos de forma automática. Sempre me revi neles e sempre quis, como 

professor, ter o espaço para poder construir nas minhas aulas um ambiente de 

aprendizagem aberto e livre, mas com o respeito e responsabilidade 

necessários para ser produtivo e eficaz. Nunca poderia ser de outra forma. 

Nóvoa (2009, p. 207) define esta capacidade como “tacto pedagógico” e refere-

a com uma das caraterísticas da profissionalidade docente. É claro que nem 

sempre é possível trabalhar neste ambiente como fomos alertados na primeira 

reunião com o orientador de estágio. Depende muito dos alunos que temos 

pela frente. Enveredar por este caminho sem primeiro ter as questões 

relacionadas com as tarefas de gestão e de instrução bem trabalhadas, pode 

acabar por não ser uma boa estratégia. A experiência de um dos meus 

companheiros de estágio revelou isso mesmo. Assim, procurei, depois de bem 

definidas as regras, estabelecer uma relação mais afetiva que permitisse um 

ambiente de partilha onde todos pudessem ter a palavra e contribuir para as 

suas próprias aprendizagens. No fim do ano, senti-me realizado. 

 O meu enorme desejo, realizar o estágio profissional, brotava 

principalmente de duas razões: a minha vontade de ir além do treino e passar 

pela realidade do ensino e a minha ligação à escola onde fiquei colocado. 
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Durante os meus quatro anos de formação inicial, como já referi, trabalhei no 

projeto de DE desta escola. Este centro de formação é muito especial para 

mim, tem sido uma casa desde o início. Durante muito tempo vi colegas a 

trabalhar com uma paixão que eu queria sentir, a fazer o que eu também queria 

fazer e a viver o que eu também queria viver. Apesar de considerado por todo o 

grupo de EF, sentia que faltava algo, uma pequena mudança que faria a 

diferença, faltava estar lá, ser parte efetiva do grupo. Este seria o momento 

pelo qual esperei tanto tempo. Este seria o momento em que passaria a ser 

professor do grupo de EF da ESAS e, em conjunto com os outros, poderia 

contribuir para fazer crescer a minha escola. 

 Dada a minha ligação à escola, nunca tive de me adaptar a um novo 

ambiente pois a escola já fazia parte de mim e dela. Foi uma verdadeira 

felicidade para mim, poder trabalhar para fazer outros sentirem a Escola como 

eu a senti e defendo. De facto, esta é uma escola especial que faz tudo para 

que cada aluno a sinta como a sua casa, para que cada um se sinta parte 

integrante da sua própria aprendizagem. 

 Assim, ao longo do ano envolvi-me ao máximo na vida da escola. Quer 

nas atividades relacionadas com o ensino em si, quer com as atividades do 

grupo disciplinar, quer com as tarefas administrativas de um professor. Tentei 

aproveitar ao máximo todos os momentos, fossem eles atividades ou reuniões 

formais ou informais, momentos de convívio do grupo disciplinar ou de todos os 

professores, momentos de união e de luta como reuniões e congressos, em 

todos estes momentos eu fiz questão de estar presente. Aqueles mais formais 

(reuniões) foram verdadeiras luzes para perceber como a escola funciona “por 

dentro”. O grupo disciplinar, singular e completamente diferente de qualquer 

outro, foi um impulsionador de aprendizagens. As conversas acesas e 

apaixonadas sobre o ensino, repletas de ideias diferentes eram, 

entusiasmantemente, interessantes para mim. Como eu gostava de ouvir 

aqueles “mestres”. As celebrações dos 40 anos da escola promoveram 

atividades que creio nunca ter visto ou ouvido falar em escola alguma. Estas 

atividades mostraram-me também até onde se pode ir quando a alma não é 

pequena e se põe os alunos no centro do processo educativo. 
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  Como seria de esperar, o DE desempenhou um papel fundamental em 

todo o meu estágio profissional. Tive, finalmente, a possibilidade de ser, 

oficialmente, parte integrante da equipa de professores do CFD ESAS. 

Pensava que, como sempre vivi no DE, não iria ser nada de novo. Estava muito 

equivocado. Durante o estágio, uma vez que agora era verdadeiramente 

professor da escola, pude passar pela experiência de acompanhar os meus 

professores e amigos Fátima Matos e António Peixoto, nas atividades de 

coordenação de uma escola de referência desportiva e nos processos de 

decisão subjacentes a estes projetos. Todas as reuniões e conversas de 

autocarro (viagens para as competições e apresentações) foram uma 

constante revelação sobre educação. 

 A minha expetativa de poder ter a vida de um professor de EF com todas 

as exigências, dificuldades e alegrias, foi completa e totalmente preenchida. De 

todas as práticas pedagógicas que tive até hoje, esta foi sem dúvida a mais 

verdadeira, a que mais contribuiu, como refere a literatura, para desenvolver o 

meu conhecimento pedagógico do conteúdo, a minha competência profissional, 

a mim mesmo como pessoa e mais importante o professor que há em mim. 

 No final, senti que aprendi muito acerca da vida de um professor, do que 

são os paradigmas, lutas, problemas, conquistas, sacrifícios, mais-valias e 

acima de tudo, dos valores que envolvem esta profissão que mais poderá ser 

chamada de arte, que é a educação. 

 

2.3. Um Orientador com uma Supervisão  

Como resumem as normas orientadoras do estágio pedagógico (EP), “O 

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

orientada, em contexto real, desenvolvendo as competências profissionais que 

promovam nos futuros docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de 

responder aos desafios e exigências da profissão.” 

 A referência à orientação neste resumo anterior é muito vaga, 

considerando a importância que a orientação/supervisão tem no EP.  
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 No início do meu percurso como estudante-estagiário, afirmei esperar 

tanto do professor cooperante (PC) como do orientador da faculdade, duas 

vozes de experiência que pudessem guiar-me, a mim e aos meus 

companheiros de estágio, pelas várias áreas de desempenho com coerência e 

permanência. A experiência que já trazia de outras áreas de ensino 

relacionadas com o desporto, com o DE e mesmo com a escola em que fiquei 

colocado não me fez sentir “uma folha em branco” relativamente ao estágio 

pedagógico, como afirma Roque (2011, p. 35). No entanto, tinha consciência 

de que, mesmo com a minha formação inicial, havia muito ainda para aprender 

e para isso seria fundamental o apoio do PC. 

 Relativamente à supervisão/orientação, Koster et al. (1998, p. 76) define-

a como “(…) um processo natural no qual uma pessoa mais habilitada e mais 

experiente, que assume um papel de modelo, mestre, responsável, 

encorajador, conselheiro e protetor, ajuda as pessoas menos habilitadas ou 

menos experientes, com o propósito de promover o desenvolvimento 

profissional e/ou pessoal”. M. R. Gonçalves (cit. por Gonçalves, 2009, p. 29) 

acrescenta ainda que “(…) sem menosprezo pelas suas dimensões científicas 

e pedagógico-didáctica, a supervisão deve configurar-se como um processo 

humanista e desenvolvimentalista, de natureza essencialmente relacional, cuja 

essência se traduz no estabelecimento de relações facilitadores de 

desenvolvimento dos futuros educadores/professores, baseadas em atitudes 

de ajuda, disponibilidade, autenticidade, encorajamento e empatia dos 

supervisores, as quais se constituem, afinal, como factores de promoção de 

crescimento e de aprendizagem dos formandos”. Esta ultima posição ainda que 

menos referenciada pela maioria dos autores, veio-se a revelar como a 

fundamental durante todo o meu estágio profissional. (Silveira, 2009) 

 Cunha (2008), aprofunda um pouco a questão da formação de 

professores e defende que esta deverá ter em vista o desenvolvimento global, 

com condições facilitadoras de crescimento pessoal, social e profissional, 

conducente à sua autorrealização. 

 Assim, supervisão poderá ser entendida como o processo através do 

qual o supervisor, neste caso PC, interage com o professor-estagiário, 
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acompanhando a sua atividade com o objetivo de o ajudar a melhorar o seu 

ensino, contribuído para o desenvolvimento pessoal e profissional do aprendiz. 

 Neste tema, são apresentados pela literatura três estilos de supervisão 

fundamentalmente. Glickman (cit. por Alarcão & Tavares, 1987) refere-os como 

estilo não-diretivo, estilo de colaboração e estilo diretivo. Já Severino (cit. por 

Gonçalves, 2009, p. 31) definiu-os como estilo apoiante, estilo interpretativo e 

estilo prescritivo. Tendo por base o mesmo autor, o primeiro estilo, apoiante, 

carateriza-se por valorizar a pessoa supervisionada, tendo em conta as 

características do professor, ouvindo e analisando as suas ideias e 

pensamentos, o supervisor coopera com o professor de forma ativa, esperando 

que seja ele a tomar as iniciativas. Normalmente, quem opta por este estilo 

prima pela empatia, encorajamento e apoio. O estilo de supervisão 

interpretativo diz respeito a uma supervisão mais ativa em que o supervisor 

valoriza mais as suas próprias ideias do que as dos professores em formação. 

No entanto, realiza um questionamento sistemático acerca das razões da 

prática do professor e promove processos que conduzam à mudança. Por fim, 

no estilo prescritivo, a principal preocupação do supervisor reside nos 

comportamentos a desenvolver nos seus formandos como as competências 

técnicas de instrução e gestão, e os comportamentos mais adequados a cada 

situação de ensino. Assume, uma postura de mestre ou mentor sem no entanto 

deixar de apoiar o professor quando este necessita. 

 Segundo Gilckman (cit. por Gonçalves, 2009, p. 30), os pré-requisitos 

fundamentais para estabelecer estes estilos de supervisão assentam em três 

componentes: o conhecimento, as competências interpessoais ou skills 

interpessoais e as competências técnicas/profissionais de cada supervisor.  

 Além dos estilos apresentados anteriormente, Alarcão & Tavares (1987) 

apresentam ainda seis cenários de supervisão possíveis. Já Wallace (cit. por 

Alarcão, 1996, p. 94) refere três grandes modelos de formação profissional nos 

quais, em cada um, o supervisor desempenha a sua função de uma forma 

diferente. São eles o modelo de mestria, o modelo de ciência aplicada e o 

modelo reflexivo. Conforme Silveira (2009) podemos ver que a literatura 

apresenta vários modelos de supervisão o que revela o caráter pouco 
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consensual que ainda existe neste tema. O mesmo autor, alerta também, para 

o facto de cada modelo por si só apenas valorizar alguns aspetos relevantes, 

não havendo um perfeito, dando a ideia de que o melhor caminho passa pela 

integração das diferentes conceções de formação de professores e 

modelos/estilos de supervisão. 

 Todas as indicções presentes na literatura que estabelecem aquilo que 

um orientador/supervisor deve ser, fazer ou representar foram correspondidas 

pelo meu PC, Arnaldino Ferreira. A sua experiência de catorze anos como PC, 

de muitos mais como professor de EF ativo e inovador e, ainda, de atual 

presidente do conselho geral da ESAS foram, para mim, uma fonte inesgotável 

de aprendizagem e experiência.  

 Ao fim de quatro anos, em que o último foi preenchido com práticas 

pedagógicas, no âmbito das didáticas específicas, acompanhadas e dirigidas 

pelos professores dessas unidades curriculares, cheguei ao estágio profissional 

e pensei para mim: “É agora. Serei eu o responsável por criar os momentos de 

aprendizagem”. Este seria o momento em que eu teria o espaço para por o 

meu cunho pessoal na realização do ensino. Ao analisarmos a literatura 

facilmente percebemos que em função do orientador e do seu modelo de 

supervisão esta expectativa poderia facilmente sair desfraldada. Contudo, o 

acompanhamento do meu orientador foi excecional. Fez-me, muitas vezes, pôr 

em causa os meus pontos de vista e ajudou-me, sem dúvida, a ser muito mais 

crítico, a ser mais cauteloso com as minhas conceções de ensino, radicais, 

inflexíveis próprias de um principiante entusiasmado que ainda não viveu o 

suficiente para as amadurecer. De uma forma subtil mas eficiente, ajudou me a 

ser mais ponderado nas minhas reflexões acerca do ensino e da escola, 

adotando uma visão mais global sem nunca perder o foco no essencial. Para 

além de toda a experiência que partilhou connosco, foi sem sombra de dúvida, 

um orientador que se preocupou em perceber a pessoa em cada um de nós 

(estudantes-estagiários) para da melhor forma nos ajudar a crescer, dando-nos 

o espaço, tempo e à vontade necessários para podermos pôr em prática as 

nossas ideias e conceções de ensino e, assim, aprendermos com a nossa 

própria prática pedagógica. 
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3. Enquadramento da prática profissional. 

3.1. Contexto legal e institucional 

 O estágio profissional (EP) – prática de ensino supervisionada (PES) 

rege-se pelas normas da instituição universitária e pela legislação específica 

acerca da habilitação profissional da docência. Este corresponde à prática 

profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em ensino da 

educação física nos ensinos básico e secundário da FADEUP. A sua estrutura 

e funcionamento consideram os princípios decorrentes das orientações legais 

constantes do decreto-lei nº 74/2006 de 24 de março e o decreto-lei nº 43/2007 

de 22 de fevereiro e as orientações do regulamento geral dos segundos ciclos 

da UP, o regulamento geral dos segundos ciclos da FADEUP e o regulamento 

do curso de mestrado em ensino de educação física. 

 O EP tem como objetivo 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 dos futuros 

docentes, competências essas que se reportam ao Perfil Geral de 

Desempenho do Educador e do Professor (Decreto-lei nº 240/2001 de 17 de 

Agosto) e se organizam nas seguintes áreas de desempenho: Organização e 

Gestão do Ensino e da Aprendizagem; Participação na Escola e Relação com a 

comunidade; Desenvolvimento profissional. 

 Assim, o EP visa tornar os futuros professores capazes de responder 

aos desafios e exigências da profissão através de um desempenho crítico e 

reflexivo adquirindo as competências profissionais necessárias a um ensino da 

educação física e desporto de qualidade. 

 A orientação da PES é realizada por um docente da FADEUP nomeado 

pelo órgão competente e por um professor cooperante, escolhido pela 

comissão científica, depois de ouvido pelo professor regente da unidade 

curricular. 

 O EP funciona durante os terceiro e quarto semestres do 2º ciclo de 

estudos tendo as suas atividades início no dia 1 de setembro e terminando no 
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final do ano letivo das escolas básicas e secundárias onde se realize. (texto 

adaptado de (Matos, s.d.-a); Matos (s.d.-b)) 

3.2. Escola e Educação 

 Educação deriva de duas palavras latinas: “educare” que significa 

orientar, nutrir, decidir num sentido externo, levando o indivíduo de um ponto 

onde ele se encontra para outro que se deseja alcançar; e “educere” que 

consiste na intenção de promover o surgimento de dentro para fora das 

potencialidades que o indivíduo possui. Significa literalmente “conduzir para 

fora” ou seja, preparar o indivíduo para o mundo.  

 Escola, associada à palavra inglesa “school”, tem origem no grego 

“skholé” que mais tarde derivou para o latim clássico “schola”. No grego, 

originalmente a palavra silicificava “lazer”. Designava também os momentos em 

que as pessoas conversavam e discutiam sobre diversos assuntos, pelo que o 

seu significado passou a ser “lugar onde se estuda”. 

 Como podemos ver, escola e educação são conceitos bem diferentes. 

Contudo, os dois relacionam-se na medida em que a escola tem um cariz 

formador e pode envolver três conceitos em simultâneo: ensinar, educar e 

socializar. (Postic, 1984,  cit. por Soares, 2010, p. 38). 

 Já em 1966, Grácio (cit. por Ribeiro, 2012, p. 12) defendia a ideia de que 

“Educar é promover, provocar e emancipar”.   

 Bento (1999) afirma que educar é modificar. A importância da educação 

reside em levar aqueles que estão num nível de saber mais baixo para um 

nível de saber mais alto. Assim, passa por adquirir novos comportamentos para 

crescer como pessoa no sentido do mais e melhor. 

 Em 2001, Delors, no relatório para a UNESCO sobre a educação para o 

século XXI refere que: “Para poder dar resposta ao conjunto das suas missões, 

a educação deve organizar-se à volta de quatro aprendizagens fundamentais 

que, ao longo de toda a vida, serão dalgum modo para cada indivíduo, os 

pilares do conhecimento: aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos 

da compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; 

aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas 
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as actividades humanas; finalmente aprender a ser via essencial que integra as 

três precedentes” (pág 77). Segundo o mesmo autor, o ensino formal tem vindo 

a orientar-se mais para os dois primeiros (aprender a conhecer e aprender a 

fazer) ficando os dois últimos (aprender a viver juntos e aprender a ser) na 

sombra, considerados como um prolongamento natural dos dois primeiros. No 

sentido de promover uma educação para o século XXI que se assuma como 

“(…) uma experiência global a levar a cabo ao longo de toda vida, no plano 

cognitivo e prático, para o indivíduo enquanto pessoa e membro da sociedade” 

(Delors, 2001, p. 78) o ensino estruturado deverá dar a mesma atenção a cada 

um dos “quatro pilares do conhecimento”.  

 De acordo com Queirós (2002), a educação constitui uma ação 

universal, na medida em que é indispensável em qualquer sociedade. De facto, 

fazendo uma retrospetiva pelo passado, ainda que de formas diferentes, a 

educação sempre fez parte de todos os períodos da história humana. 

 Depois de consultar a “Carta Internacional da Educação Física e do 

Desporto” da UNESCO, Rocha (2011, p. 40) cita que “a Educação deverá ter 

como objectivo o completo desenvolvimento da personalidade humana e o 

fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e as liberdades 

fundamentais”. Também aqui se percebe a importância que os “saber viver 

juntos” e “saber ser” devem ter no desenvolvimento de uma educação 

completa. 

 Assim, pela literatura, percebe-se que a educação não deve estabelecer-

se só na aprendizagem de conhecimentos técnicos e científicos como os 

objetos de ensino, mas que vá mais além, que preconize o desenvolvimento da 

personalidade e dos valores, o “aprender a ser” como objetivo final da 

formação completa de cada indivíduo. 

 Apesar desta visão polissémica de educação, que visa o 

desenvolvimento do homem do ponto de vista intelectual, moral e físico e que 

contribui também para a sua inserção na sociedade, atualmente, o sistema de 

ensino, responsável por garantir estes pressupostos, não parece conseguir dar 

corresponder. 
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 Costa (2003, p. 9) refere que a educação adquire uma dimensão social a 

partir da famosa definição de Durkein que a propôs como: “(…) acção exercida, 

pela gerações adultas, sobre as gerações que não se encontram ainda 

preparadas para a vida social; tem por objeto suscitar e desenvolver, na 

criança, certo número de estados físicos, intelectuais e morais, reclamados 

pela sociedade política, no seu conjunto, e pelo meio especial a que a criança, 

particularmente, se destine.” Assim, segundo o mesmo autor, a escola constitui 

um dos agentes sociais com funções educativas (na nossa opinião o mais 

importante de todos) em conjunto com a família, os meios de comunicação 

social, grupos e associações diversificadas. Escola, é o nome  atribuído pela 

cultura ocidental à dimensão organizacional da educação, ou seja, a educação 

organizada num espaço próprio, num estabelecimento. Ainda de acordo com o 

mesmo autor, a escola assumiu diferentes contornos organizacionais, 

passando inicialmente pela instituição familiar, mais tarde pela instituição 

militar, desenvolvendo-se depois na instituição religiosa e, por fim, veio a 

transformar-se em instituição estatal depois da revolução industrial e liberal, 

onde surgiam os sistemas estatais de ensino. 

 Segundo Canário (2005), a escola passou por três períodos: o período 

da “escola das certezas”, após a revolução industrial em que o ensino passa a 

ser responsabilidade do então designado  “Estado educador” onde se cria a 

organização escolar fundada na classe (um professor ensina muitos alunos) 

baseada nos princípios da revelação (o professor ensina o aluno ignorante) e 

da cumulatividade (aprende-se acumulando informações); o período da “escola 

das promessas”, após a 2ª guerra mundial, dá-se a “explosão escolar” na qual 

o acesso à escola é democratizado e se passa de uma escola elitista para uma 

escola de massas que promete desenvolvimento, mobilidade social e igualdade 

de acesso; e o período da “escola das incertezas” que corresponde ao último 

quarto de século, em que o “estado-providência” perde a sua legitimidade, e 

dentro do qual a escola perde o encanto por não cumprir os seus pressupostos. 

Segundo o mesmo autor, a organização escolar da escola que hoje 

conhecemos, tem sofrido um processo de naturalização que integra um 

conjunto de invariantes: a classe, a ordem espacial, a ordem temporal, a 



24 
 

compartimentação disciplinar, a divisão de trabalho, entre outros… Estes 

aspetos apenas promovem a funcionalidade de um sistema baseado na 

repetição de informações (o professor repete-a ao aluno que a repete para 

aprender e, para provar que aprendeu procede-se à avaliação). Este processo 

em que os alunos são exteriormente bombardeados por informação, que 

assenta na memorização, na abordagem analítica, na penalização do erro e na 

aprendizagem de respostas configuradas desvaloriza a experiência de quem 

aprende e desvaloriza as atitudes de pesquisa e de descoberta. O autor conclui 

que esta escola é obsoleta, padece de um défice de sentido para os que nela 

trabalham (professores e alunos) e é marcada por um défice de legitimidade 

social. 

 De facto, como afirma Bento (2008a, p. 27): “ (…) a escola perde 

atração, é indesejada e encarada com hostilidade. E porquê? Porque ela 

assenta em disciplina, trabalho, sacrifício, deveres, regras, limites, rotinas, 

controle, estudo, concentração, horário fixo, testes, classificações, 

reprovações, etc. É um local difícil e “desagradável”, ao arrepio e improprio 

para os heróis e hábitos da moda vigente”.  

 Apresentar uma afirmação como esta poderá parecer que defendemos 

uma escola sem regras, sem disciplina, sem limites, uma escola “fácil” e sem 

preocupações. Muito pelo contrário, o que defendemos é uma escola renovada, 

que se adapte às novas gerações e à sociedade atual em evolução, que não 

seja um bloco de condicionalismos, mas, pelo contrário, possa ser um espaço 

de oportunidades. Uma escola que proporcione novas experiências e 

atividades enriquecedoras e cativantes que provoquem nos alunos a vontade 

de ir à escola e aprender. Juvonen (1996, p. 43), defende que os estudantes 

mostram-se mais envolvidos e academicamente motivados quando sentem que 

fazem parte da sua escola.  

 Silva (2009, cit. por Araújo (2011) defende que a sociedade atual, 

caraterizada pela diversidade, pluralidade e constante evolução, coloca à 

escola mais responsabilidades, na preparação dos jovens para o futuro que 

terão de enfrentar. No entanto, como podemos observar, a escola atual não 

tem tido sucesso no total cumprimento da sua responsabilidade social 
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enquanto agente educativo, na medida em que se tem centrado na repetição 

enfadonha de conhecimentos técnicos e científicos, deixando para segundo 

plano a educação dos valores e da sociedade.   

 Livingstone (1943) (cit. por Marinho, 2013, p. 218) afirmou: “(…) and our 

worst failures are due to the fact that we drift into and through education in a 

mechanical, automatic, unthinking way, instead of clearly difining to our own 

minds what we wish education to do for us and asking whether it is doing and, if 

not, why not?”. Assim, precisamos definir o que realmente queremos da 

educação. Se queremos uma educação pesada, enfadonha e esvaziada de 

sentido, que constantemente empurra conhecimentos para dentro de alunos 

desinteressados, ou, por outro lado, se queremos uma educação inovadora, 

motivadora, onde os alunos são puxados para a aprendizagem não por 

respostas configuradas mas por questões, problemas e projetos, que tenham 

sentido e significado para eles mesmos. Uma educação que em que todos 

podem descobrir e desenvolver o seu potencial criativo. 

  Na nossa opinião, é preciso uma escola nova. E, como afirma 

Leadbeater (2010), é necessário criar uma melhor versão do sistema educativo 

atual. É preciso uma escola nova que permita uma educação verdadeiramente 

completa, “(…) que contribua para o desenvolvimento global da pessoa, que 

prepare o ser humano no sentido de ser capaz de elaborar pensamentos 

autónomos e críticos, de formular os seus próprios juízos de valor para poder 

decidir por si mesmo, como agir nas diferente circunstâncias da via.” Uma 

educação que confira a todos os indivíduos liberdade de pensamento, 

discernimento e imaginação que lhes permita desenvolver os seus talentos. 

(Dellors (1996) e Azevedo (2000) cit. por Queirós, 2002, p. 72) 

3.3. Ser professor 

 Profissão evoluiu da palavra latina “professio”, verbo “profiteri” que 

significa confessar, testemunhar ou declarar abertamente. Ter uma profissão 

significa ter uma forma de vida que é publicamente assumida e reconhecida. 

Assim, ofício e profissão têm significados diferentes sendo que o primeiro se 

associa a um conjunto de saberes e de saber-fazer específicos, enquanto 
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profissão pressupõe auto-controlo e autonomia na realização de uma atividade 

que privilegia de reconhecimento social (materializado por vezes em 

incrementos de ordem económica) (Jobert, 1985; Sousa, 2001).  

 Ser professor nunca foi fácil. Durante séculos, foi exigido que o professor 

representasse um modelo de virtudes. Até meados dos anos setenta, “bom 

professor” era aquele que desempenhava uma função social transcendente, 

um modelo moral e politico, um cidadão exemplar. Contudo, este estatuto 

social foi comprometido no decorrer das últimas décadas, consequência de 

repetidos maus exemplos e de factos que associavam a profissão de professor 

a estratégias de poder e envolvimento político. Assim, é neste contexto 

turbulento que começa a emergir um novo discurso sobre os professores como 

profissionais empenhados na defesa do profissionalismo da sua classe 

(Fontes, s.d.).  

 Segundo Roldão (2005), os descritores de profissionalidade, ou seja, 

aquilo que distingue uma profissão de outras atividades são: o reconhecimento 

social da especificidade da função associada à atividade; o saber específico 

indispensável ao desenvolvimento da atividade e à sua natureza; o poder de 

decisão sobre a ação desenvolvida e a autonomia no seu exercício; a pertença 

a um corpo coletivo que partilha, regula, o saber necessário para, o próprio 

exercício da função e o acesso a ela; 

 Analisando todos estes descritores, facilmente percebemos que o 

estatuto de professor ainda não alcançou a sua condição plena de 

profissionalidade.  

 De facto, no diz respeito ao reconhecimento social, os professores têm 

vindo a ser cada vez mais desprovidos do apoio necessário que lhes permita 

educar com autoridade e eficácia. A acrescentar a este problema têm 

aumentado as ocupações dos professores, para além da sua função educativa 

e de ensino na escola. Ao longo dos últimos anos, cada vez mais os 

professores têm desempenhado completa ou parcialmente funções de 

animadores culturais, assistentes sociais e/ou responsáveis administrativos e 

políticos (Teodoro (1991) e Formosinho (1992) (cit. por Cunha, 2008, p. 20)). 

Assim, para além da atividade de ensino muitos outros cargos são 
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desempenhados pelos professores dentro da escola, cargos esses que são o 

garante do seu funcionamento. Pinto (2006), ao indagar sobre a o porquê de se 

insistir num modelo (de ensino) sem futuro, afirma mesmo que, apesar  da 

classe dos professores ser tida  socialmente como uma das mais relevantes, 

paradoxalmente é das mais desrespeitadas pela falta de apoio por parte da 

tutela.  

 Assim, ao longo da sua evolução, a profissão docente foi sendo cada 

vez mais controlada por normas provenientes da sua nova entidade patronal 

que condiciona as relações internas e externas dos professores, colocando 

obstáculos à formação de uma deontologia e identidade profissional próprias. A 

explosão da escola de massas trouxe para a escola indivíduos de culturas 

diferentes, de meios sociais também eles diferentes, o que teve consequências 

não só na dimensão cultural do meio educativo mas também nas condições de 

trabalho dos professores, no seu papel na escola e representação social. Face 

a toda esta conjetura, podemos observar como a profissionalidade docente se 

tem debatido para que lhe seja reconhecida a sua importância social, 

atualmente desvalorizada. 

 Para melhor percebermos o que envolve a profissão do professor, 

podemos recorrer ao conjunto de critérios apresentados por Alonso (1988), que 

caraterizam o profissionalismo docente:  

• Competência docente: capacidade de criar, organizar ou modifica as 

condições de aprendizagem co intenção de facilitar o desenvolvimento 

de processos de aprendizagem eficazes. Esta competência é situacional 

e baseia-se no conjunto de conhecimentos que constituem que o 

professor adquire na sua formação e ao longo da sua vida profissional. 

• Autonomia profissional: capacidade de tomar decisões responsáveis, de 

no ambiente incerto do ensino ser capaz de escolher 

fundamentadamente as alternativas para uma certa situação, sem para 

isso recorrer ao apoio ou suporte de outros;  

• Sentido de pertença e identidade profissional: o professor além de 

membro ativo da comunidade escolar é um membro da comunidade dos 

profissionais da educação. Por conseguinte, é um membro ativo nas 
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associações especializadas na educação que desenvolvem encontros, 

reuniões de trabalho e troca de experiências, a partir das quais se 

difundem as investigações e inovações que contribuem para o 

crescimento e enriquecimento da cultura profissional; 

• Abertura à inovação: o professor deve estar atento às mudanças sociais 

e tecnológicas para poder atualizar o seu conhecimento de uma forma 

intencional e refletida. Só assim ele se torna capaz de educar nesta 

cultura de mudança e de capacitar os seus alunos para a contante 

readaptação. Só assim também ele se torna capaz de intervir como 

agente de mudança na sociedade. 

   

 Matos (2010) descreve como sendo elementos caraterísticos da 

atividade do professor a constante tomada de decisão (muitas vezes em 

situações de contingência e imprevisibilidade), a sua ocorrência num processo 

de comunicação, a relação entre teoria/prática que lhe é intrínseca e ainda a 

sua natureza complexa, derivada das inúmeras variáveis que influência o 

processo educativo.  

 Associada à complexidade referida, a visão tradicional de professor tem 

vindo a ganhar outros contornos. O professor começa a ser visto como um 

mediador do ensino, um orientador que facilita a aprendizagem, que deve 

procurar ser competente, utilizar meios mais interativos e acompanhar as 

novas tecnologias. Para ser competente, o professor, atualmente deverá 

constantemente reformar e atualizar as suas competências técnicas, pessoais, 

críticas e clínicas, estando as duas últimas associadas à capacidade de 

reflexão e auto-crítica e de resolver problemas tendo por base a reflexão 

(Cunha, 2008). 

 O contexto do ensino atual procura um profissional reflexivo, inquieto 

quanto ao seu saber, em busca do desenvolvimento constante das suas 

capacidades e da superação dos problemas que inevitavelmente surgem no 

seu percurso profissional, de modo a tornar-se cada vez mais capaz de tomar 

decisões pedagogicamente ricas, diante das situações inesperadas próprias 

desta profissão que decorre num processo de relações interpessoais. Schön 
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(1987, p. 6) reforça a complexidade da profissão ao afirmar que “(..) há zonas 

indeterminadas da prática – incerteza, caráter único e conflito de valores”, 

remetendo para a necessidade de os professores realizarem abordagens 

flexíveis que permitam lidar com situações ambíguas e complexas, que 

precisam ser enquadradas no contexto único e, por isso, carecem de reflexão. 

Assim, o mesmo autor defende um processo de desenvolvimento profissional e 

pessoal dos professores se revele em quatro conceitos. Pelo conhecimento na 

ação, pela reflexão na ação, pela reflexão sobre a ação e finalmente pela 

reflexão sobre a reflexão na ação. Sendo neste último que o professor procura 

reformular a sua prática a partir da análise das suas ações anteriores. Esta 

perspetiva dá ênfase ao conhecimento experimental com a função de 

construção e reconstrução da ação. Um professor que desempenhe uma 

prática reflexiva organizada e sistemática sobre a sua ação, atingirá um 

conhecimento mais profundo, flexível e complexo, que lhe possibilitará 

melhorar as estratégias de resolução do problema (Cunha, 2008). 

 Com o objetivo de irromper com o saturado debate acerca das 

competências que definem o “bom professor”, Nóvoa (2009) apresenta um 

conceito inovador assente em 5 disposições essenciais que caraterizam o 

trabalho docente nas sociedades contemporâneas: 

• O conhecimento: o professor tem de possuir um conhecimento 

consistente sobre o conteúdo visto que a sua função é conduzir os 

alunos pelas aprendizagens e ninguém ensina aquilo que não sabe. 

• A cultura profissional: o professor tem de compreender os valores pelos 

quais se rege a instituição escolar. Assim, o professor integra-se e 

aprende com os colegas mais experientes. 

• O trabalho em equipa: o ser professor atualmente implica o reforço das 

dimensões coletiva e colaborativa, visto que, cada vez mais o ensino 

ocorre num processo partilhado de funções. 

• O tato pedagógico: capacidade de se relacionar e comunicar com os 

alunos. De se dar ao respeito e conquistá-los para o trabalho escolar. 

Sensibilidade de perceber as situações e decidir ajustadamente os 

melhores métodos para as resolver. 
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• O compromisso social: ser professor é educar. Educar no sentido dos 

princípios, dos valores, da inclusão social, da diversidade cultural. É 

conseguir fazer com que a criança vá além das fronteiras que lhe são 

impostas à nascença pela família ou pela sociedade. Hoje, a realidade 

da escola pressupõe que o professor vá além da escola, que comunique 

com o público e intervenha no espaço público da educação. 

 Feita esta revisão, percebe-se que a profissão docente vive, neste 

momento, um período crucial de afirmação social. Ainda com um apoio por 

parte da tutela, aquém do que seria necessário para garantir as melhores 

condições de trabalho, a profissão de professor desenvolve-se num ambiente 

muito exigente onde as suas obrigações vão muito para além das tarefas 

didáticas de planear, realizar e avaliar o processo de ensino-aprendizagem. 

Além da gestão da aula, hoje em dia, o professor assume uma função de 

gestor de relações, conflitos e interações entre os diferentes elementos da 

comunidade educativa. 

 Como podemos ver, hoje em dia, o professor tem de ser mais que um 

técnico em educação. O ato educativo envolve muito mais do que apenas a 

transmissão de conhecimento, devendo o professor tomar consciência que a 

sua intervenção deve ocorrer no sentido de promover nos alunos o 

desenvolvimento da sua personalidade, da autonomia, dos princípios e valores, 

no sentido de capacitar os alunos para formarem juízos próprios, analisarem a 

vida e o mundo e refletirem sobre ele, preparando-os assim para a vida na 

sociedade. 

 Face às características da sociedade atual, marcada pelo pluralismo e 

pela diversidade cultural, a evolução científica constante e a volatilidade do 

conhecimento, o professor precisa manter uma postura aberta, de se moldar 

constantemente às alterações do meio onde trabalha. Muito mais do que o 

conhecimento necessário ao desenvolvimento das experiências de 

aprendizagem mais eficazes, o professor precisa constantemente trabalhar e 

desenvolver as suas capacidades sociais de comunicação e relacionamento. 

Nesse sentido, deve procurar a autonomia e a melhoria da sua prática através 

da reflexão. Sendo que, por atribuir importância às questões globais da 
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educação, como as finalidades e as consequências do ponto de vista social e 

pessoal, deve desenvolver a sua prática com base na sua própria investigação-

ação, dinamizando a sua experiência através de um processo recriador, 

adotando como perspetiva a possibilidade inerente de construção de um novo 

saber. 

3.4. A minha casa 

  A instituição que me acolheu para a realização do meu EP foi a ESAS. 

Como já referi, esta escola representa uma segunda casa para mim. Nela 

cresci e foi ela que me abriu os horizontes, ensinou o que é a sociedade e qual 

poderia ser o meu papel no mundo. Foi nesta escola que os meus verdadeiros 

sonhos começaram a ganhar contornos mais definidos e foi ela que me 

impulsionou a começar a persegui-los. 

 A ESAS localiza-se no sector nascente da freguesia de S. Lázaro da 

cidade de Braga e foi construída na parte sul do plano fluvial do rio Este. A 

freguesia (a segunda maior, do conselho e cidade em número de habitantes) 

ocupa atualmente a zona sudeste da cidade de Braga. 

 Relativamente à comunidade educativa, só em alunos, a ESAS acolhe 

mais de 1500 alunos distribuídos por várias áreas de oferta formativa, entre as 

quais os cursos cientifico-humanísticos de ciências e tecnologias, ciências 

socioeconómicas, línguas e humanidades e artes visuais, e vários cursos 

profissionais. 

 Segundo o relatório da Avaliação Externa conduzida pela Inspeção 

Geral da Educação em 2007, a ESAS, capta uma população estudantil muito 

diversificada, oriunda de famílias de diferentes estratos sociais. Assim, na 

tentativa de corresponder às necessidades específicas de cada aluno, a ESAS 

transforma o espaço educativo, num espaço de oportunidades para todos. Tal 

se comprova, com o funcionamento contínuo entre as 8h30 e as 24h00, dos 

diferentes espaços de apoio aos alunos, tais como a biblioteca/centro de 

recursos, a sala de estudo com professores sempre presentes, a reprografia, a 

papelaria em conjunto com outros espaços de desenvolvimento de atividades 

de enriquecimento curricular. 
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 No âmbito da requalificação do parque escolar, entre o ano letivo 

2009/2010 e 2010/2011 a escola foi requalificada e modernizada. Os espaços e 

infraestruturas foram modificados e reestruturados de uma forma que faz da 

escola atualmente um espaço de educação com condições de excelência. 

Cada um dos edifícios integra salas de aula normais e salas específicas, com 

apetrechamento técnico adequado. A escola ficou ligada como um todo, sendo 

possível percorrê-la de uma ponta à outra pelo interior (à exceção do pavilhão 

gimnodesportivo). Com a requalificação ficou dividida em 7 grandes blocos 

pelos quais se distribuem todas as salas normais e específicas, biblioteca, 

cantina, serviços administrativos, direção e auditórios. As instalações 

desportivas dispõem de um pavilhão gimnodesportivo (40x30m), dois ginásios 

de ginástica, campos exteriores de andebol, futebol, basquetebol e voleibol, 

caixa de areia, pista de atletismo de 200m.  

 O projeto educativo de escola (PEE), nos capítulos dedicados à “Ação 

Estratégica da Escola” contém os três princípios basilares de trabalho da 

ESAS: trabalho colaborativo e cooperativo em toda a preparação, realização e 

avaliação do ensino; articulação curricular, assumindo que em conjunto 

trabalhamos melhor, sem preconceitos, hierarquias, com humildade assumimos 

que não somos omniscientes. Em conjunto discutimos de forma transversal o 

ensino e avaliámo-nos mutuamente; auto avaliação, pois para podermos 

melhorar temos de perceber os resultados do nosso trabalho, sendo para isso 

necessário avaliá-lo. 

 Uma forma muito prática de perceber esta conjuntura de trabalho pode 

ser evidenciada pelo processo de tomada de decisões. Face a um problema, 

os grupos disciplinares, em sede de grupo, elaboram propostas que o 

departamento curricular leva a conselho pedagógico. Este emite o seu parecer 

para só depois ir a conselho geral e ser aprovada ou não. Mais ainda, todos os 

quadros referenciais utilizados até ao momento na avaliação interna, são e 

foram elaborados pelos próprios professores, em conjunto, para depois pelo 

mesmo processo serem apreciados pelo conselho pedagógico e aprovados ou 

não em sede de conselho geral. Assim, podemos verificar que é em conjunto 

que o processo de ensino é decidido na ESAS. 
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 Todas estas dinâmicas de funcionamento estão consagradas no PEE, 

operacionalizados no projeto curricular de escola, plano anual de atividades 

(PAA) e quadros referenciais. Nestes documentos, pode-se ver o grande 

número de projetos de diferentes áreas, que envolvem alunos professores e 

auxiliares em atividades para lá das atividades letivas e que contribuem para 

que os todos façam desta escola um pouco mais sua. 

 Em muitas das atividades que desenvolve, a escola, está aberta à 

comunidade. Destacam-se alguns projetos de grande tradição que transportam 

a escola para lá do seu espaço interno tais como as atividades da biblioteca 

Manuel Monteiro, a revista anual “Defacto”, as oficinas de teatro, de latim e de 

arte, o projeto Crescer com as árvores, o programa de integração dos alunos 

no ensino secundário, entre outros. Destaca-se ainda o grupo de intervenção 

cultural – ACESAS – criado por alunos da ESAS que objetiva a dinamização 

cultural da escola através de exposições, debates, conferências bem como a 

aproximação da comunidade envolvente. 

 Todas estas atividades se desenrolam todos os anos em volta de uma 

temática a nível de escola. Este ano o tema foi “do Aniversário”. Ao longo do 

ano, a escola participa em algumas das grandes atividades anuais culturais da 

cidade de Braga como sejam a “Braga Romana”, “Feira do Livro de Braga” e, 

este ano em especial, nos eventos da “Capital Europeia da Juventude”, 

distinção atribuída pelo Fórum Europeu da Juventude. De destacar, em 

particular, as atividades desenvolvidas pelo grupo de EF, todas parte 

integrantes do PEE: a começar pelas atividades do DE com especial destaque 

para o Troféu ESAS e o Sarau ESAS, dois dos eventos mais marcantes da 

escola, que envolvem taxas de participação na ordem dos quinhentos alunos (o 

primeiro) e um público de perto de duas mil pessoas (o segundo). Também o 

CFD ESAS, que comporta um projeto de DE com já vinte e cinto anos de 

história, sendo a Ginástica uma imagem e referência desta escola. 

 Concluindo, tendo em conta a estrutura, constituição e ambiente 

educativo que compõem a ESAS, e ainda a representatividade que esta 

instituição teve e tem no meu percurso de formação, não haveria escola, a não 

ser esta, que conseguisse preencher as minhas expetativas. A minha ligação 
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ao projeto CFD ESAS tornou-se mais institucional, com o EP, o que me 

permitiu ser um membro efetivo desta equipa de trabalho. As atividades como o 

Troféu ESAS e o Sarau ESAS foram com certeza dois dos pontos marcantes 

do meu desenvolvimento como professor. As largas e renovadas instalações 

desportivas permitiram-me inovar e trazer para esta escola novas e diferentes 

formas/situações de aprendizagem que em outros ambientes seria mais difícil. 

Para terminar, os princípios de funcionamento não se poderiam adequar 

melhor à forma como eu gosto de trabalhar, com seriedade, vontade, 

humildade e autocrítica. 

3.5. Os meus primeiros filhos 

 Desde que comecei a trabalhar no âmbito do ensino, particularmente no 

desenvolvimento da aprendizagem mais ligada ao treino, tive uma forma algo 

afetiva e caricata de tratar os meus alunos. Não sei exatamente qual razão, 

mas a todos aqueles a quem eu ensino trato por “filho(a)” ou filhinho(a)”. Foi 

algo que me surgiu naturalmente e daí o título da componente deste trabalho 

dedicada à apresentação dos meus primeiros alunos. 

 A minha primeira turma no âmbito do ensino, foi o 11º G da ESAS. Esta 

turma era constituída por 11 alunos inscritos na disciplina dos quais apenas 10 

comparecem às aulas. Como se pode ver logo à partida o número é a primeira 

característica que diferencia muito esta turma relativamente às regulares que 

costumam ter, no mínimo, mais 15 alunos. Este aspeto revela consequências 

positivas e negativas nos momentos de ensino. A mais positiva reside no facto 

de, por serem menos que o normal, terem consequentemente mais 

oportunidade de aprendizagem por via de um maior número de repetições e 

também mais tempo de prática. Mais ainda, permite ao professor uma ação 

mais particular, maior incidência na observação e feedback de cada aluno. Isto 

tem, com certeza, um efeito na quantidade e qualidade de aprendizagem. Do 

lado menos positivo, com tão poucos alunos, a fadiga e a saturação mais 

facilmente podem surgir e o ânimo da aula pode perder-se facilmente. 

Acontecendo isso, torna-se mais complicado os alunos estarem motivados para 

as tarefas. 
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  Analisando de forma geral, na minha opinião, as vantagens têm um peso 

maior que as dificuldades. A acrescentar a tudo isto, numa turma com estas 

características, situações de aprendizagem mais ricas que exijam mais espaço 

ou material passam a ser mais viáveis. 
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4. Realização da prática profissional 
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4. Realização da prática profissional 

4.1. Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem 

 Segundo Matos (s.d.-a, p. 3), esta área de desempenho engloba a 

conceção, planeamento realização e avaliação do ensino. Assim o seu objetivo 

passa por “Construir uma estratégia de intervenção, orientada por objectivos 

pedagógicos, que respeite o conhecimento válido no ensino da Educação 

Física e conduza com eficácia pedagógica o processo de educação e formação 

do aluno na aula de EF.”.  

 Desta forma, esta área de desempenho do PES constitui-se como o 

centro das atividades a desenvolver durante todo este anto de estágio. De 

facto, é o âmbito de realização mais importante uma vez que engloba todas as 

atividades associadas ao ensino em contexto de sala de aula que, 

naturalmente, representam o principal foco de intervenção de qualquer 

professor. 

  

4.1.1. A conceção e o planeamento em prol da realiz ação 

“Preparar para o pior, esperar o melhor e fazer o possível” Arnaldino Ferreira 

 

 Para realizar uma atividade educativa o mais correta, individualizada e 

coerente possível, o professor deve perceber onde se encontra e quem tem à 

sua frente para ensinar. Desta forma foi essencial, antes de construir qualquer 

tipo de planeamento, conhecer bem o contexto em que iria realizar a minha 

prática educativa. Ainda que já conhece-se de perto o ambiente desta escola, 

até mesmo alguns problemas com os quais o grupo de EF se debatia todos os 

anos (fruto de presenciar muitas “conversas de bastidores” ente os professores 

do grupo), não detinha de todo um conhecimento suficientemente profundo do 

PEE, do PAA nem do regulamento interno (RI). Assim, por forma a conseguir 

perceber a realidade em que iria desempenhar as minhas funções, analisei 

estes três documentos com mais atenção. 
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 Após conhecer de forma profunda o meio em que vamos ensinar, quais 

as condições, recursos, cultura escolar e cultura organizacional da escola em 

que vamos trabalhar, importa também reunir quais os conteúdos a ensinar. 

 Leite (2001) aponta a necessidade de gestão/flexibilização do currículo 

definido a nível nacional como forma de a sua ação ganhar mais sentido nos 

contextos escolares onde é aplicado. Isto significa atribuir aos professores, 

profissionais com autoridade, a responsabilidade de alterar o currículo nacional 

no sentido de permitir desenvolver projetos curriculares adequados às 

situações reais de aplicação. Neste aspeto, na ESAS, o grupo de EF, com base 

no programa nacional de educação física (PNEF), construiu um documento, os 

Quadros Referênciais, que integram os objetivos para cada ano disciplinar e os 

critérios a ter em conta na avaliação de cada modalidade. Este documento, é 

uma estratégia curricular, criada para ajustar as orientações emanada pelo 

PNEF à realidade dos alunos que compõem as turmas da ESAS. Assim, elenca 

e uniformiza as metas do ponto de vista técnico, tático e comportamental, para 

cada ano de escolaridade, em cada modalidade, que todos os professores 

deverão seguir, tendo sempre em vista a evolução dos alunos ao longo do seu 

percurso escolar. O documento é discutido e atualizado todos os anos letivos 

em função da experiência do grupo disciplinar durante ano letivo anterior. Posto 

isto, só faltava conhecer a nossa turma para poder ajustar as metas às 

caraterísticas dos meus alunos. 

 Desta forma, reunimos todos os instrumentos e conhecimentos 

necessários para começar a definir o planeamento, conscientes de quais os 

objetivos gerais a atingir e do ambiente em que se iria realizar o ensino. 

 Na passagem para a fase de planeamento, foi importante tomar algumas 

decisões acerca das opções sobre: modelo de planeamento, modelos de 

ensino, formas de abordagem, extensão e sequência dos conteúdos, etc… 

 Em primeiro lugar, de forma a trabalharmos em conjunto, em sede de 

núcleo de estágio optamos por utilizar o modelo de estruturas de conhecimento 

(MEC) como o nosso modelo de planeamento de ensino. Este é um modelo 

que pretende ser o meio de ligação entre a metodologia de ensino ou treino e a 

matéria de ensino em si. Assim, o modelo apresenta oito módulos ao longo dos 
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quais se realizam três fases. Primeira, a fase de análise da matéria de ensino, 

do contexto de ensino e dos indivíduos a quem se vai ensinar. Segunda, a fase 

de decisão em que se define a sequência e extensão dos conteúdos, os 

objetivos, as questões relativas à avaliação e ainda as situações de 

aprendizagem a utilizar. Por último a terceira, a fase de aplicação, em que se 

constroem os planeamentos e as unidades didáticas (planos de aula). O maior 

benefício deste modelo é a base de conhecimento que o professor adquire ao 

seguir as suas linhas de funcionamento. Este benefício não só torna o ensino 

do professor mais completo como a aprendizagem dos alunos mais eficaz e 

rica (Vickers, 1990). 

 Começando pela fase de análise, algumas das tarefas a realizar estão 

associadas à fase de conceção, principalmente aquelas ligadas à análise do 

contexto de ensino. Por conseguinte, inicialmente tivemos de realizar a 

avaliação diagnóstica dos alunos, nas várias modalidades para percebermos 

em que nível eles se encontravam. Só assim seria possível realizar a fase 

seguinte com objetividade, eficiência e coerência. Para o décimo primeiro ano, 

o PNEF sugere que os alunos realizem o primeiro ano de especialização após 

terem feito uma revisão geral de todas as modalidades no décimo ano. Assim, 

os alunos têm de selecionar duas modalidades coletivas, uma individual 

(atletismo ou ginástica), dança, raquetas e combate. A avaliação diagnóstica 

permitiu-nos guiar os alunos nestas escolhas de uma forma mais 

fundamentada. 

 Ainda no que se refere à fase de análise, este modelo de planeamento 

tem como referência o conteúdo e pressupõe que o professor reúna e organize 

os conhecimentos declarativos e processuais associados ao conteúdo que se 

propõe ensinar. Assim, inicialmente é necessário desenvolver, através da 

investigação, uma estrutura de conhecimentos onde, com base em categorias 

transdisciplinares selecionadas, se construa o suporte teórico que 

fundamentará o ensino. A construção desta estrutura de conhecimentos 

verificou-se para nós como uma base de apoio muito importante, 

principalmente nas modalidades nas quais nos sentíamos menos preparados. 

Conseguimos, assim, ter uma base de suporte clara e objetiva sobre os 
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conteúdos a ensinar à qual podemos recorrer, caso precisemos de esclarecer 

dúvidas e que serve estabelece o ponto de partida para a definição das 

estratégias de aprendizagem. 

 Foi exemplo disso, a necessidade que tivemos de recorrer às estruturas 

de conhecimento que construímos para cada modalidade: “Neste estímulo, em 

que exercitamos os conteúdos introduzidos no último estímulo, tentei 

esclarecer-me acerca do que antes me tinha suscitado dúvida e consegui ser 

mais completo na explicação do porque das coisas e mesmo melhorar os 

feedbacks em termos pedagógicos.” (Reflexão Aula nº 12 – 28 de outubro de 

2012) 

 Tendo a fase de análise completa, passamos para a fase de decisão. 

Esta carateriza-se, essencialmente, pela definição da extensão e sequência 

dos conteúdos, a definição dos objetivos e estratégias de progressão, assim 

como a avaliação. Assim, elaboramos o planeamento anual e as respetivas 

unidades temáticas para cada modalidade. Esta não foi uma tarefa fácil, eram 

várias as componentes que tínhamos de interrelacionar e muitas as incertezas, 

principalmente ao nível do planeamento anual. 

 Importa começar por explicar a forma como funcionam os espaços 

reservados à EF. Como em muitas escolas, existe um roulement em que são 

atribuídos aos professores os vários espaços ao longo das semanas. Estes 

espaços alteram-se conforme os dias da semana e as turmas em causa. 

Assim, cada professor possui, durante um período de duas semanas os 

mesmos espaços para cada dia/turma.  

 Tendo em conta a avaliação diagnóstica, consultado o PNEF e os 

quadros referenciais coube-nos a nós ajustar e redefinir as metas e objetivos a 

alcançar pelos alunos de forma a aproximá-los o mais possível daqueles 

apontados pelos documentos orientadores. Como afirmou o professor Luís 

Bom no 4º congresso nacional da ginástica – 2º congresso internacional da 

ginástica subordinado ao tema “Ginástica na Escola – Escolas da Ginástica”: 

“Os programas não são pedagogicamente inteligentes, não pensam pelo 

professor”. E, de facto, como já afirmamos, cabe ao professor flexibilizar o 
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currículo por forma a que este se adeque às caraterísticas das pessoas em 

causa.  

 Com os objetivos definidos começamos a delinear as unidades 

temáticas e o planeamento anual. Este foi um processo simultâneo e dinâmico 

em que, ao longo do ano, se foram fazendo os ajustes necessários.  

 Em primeiro lugar, e antes de qualquer planeamento, foi necessário 

definir sobre qual a forma de ensinar, se com base num ensino por blocos ou 

de forma distribuída. Este aspeto foi discutido dentro do núcleo de estágio e o 

PC guiou a discussão sobre as vantagens e desvantagens de uma forma e da 

outra. Tivemos também em conta as orientações do PNEF que defendem que 

num plano de multiatividades, as modalidades devem ser ensinadas de uma 

forma tão dispersa quanto possível e tão concentradas quanto necessário. 

Tendo também em conta a forma como os espaços são distribuídos, pesando 

todos os prós e os contras, decidimos optar por uma abordagem das matérias 

de forma mais distribuída, acreditando ser esta aquela que mais vantagens 

traria para o processo de ensino aprendizagem.  

 Conforme refletimos: “As teorias da aprendizagem motora defendem que 

a realização de uma prática distribuída é mais benéfica para habilidades 

motoras de caráter contínuo, o que vai ao encontro dos objetivos das 

habilidades motoras a ensinar na escola. Defendem também que organização 

da prática de forma aleatória devido à sua maior interferência contextual leva a 

maiores níveis de retenção na aprendizagem. As linhas orientadoras dos 

programas nacionais, defendem que o ensino de educação física deverá ser 

tão disperso quanto possível e tão concentrado quanto necessário. Isto quer 

dizer na prática, que as matérias devem ser ensinadas de forma aleatória e não 

em blocos, podendo haver aulas mais dedicadas a uma modalidade ou a outra. 

Tendo por base as teorias da aprendizagem motora e a linha orientadora dos 

programas nacionais de educação física, decidimos (em núcleo de estágio) 

planear não aulas, mas sim estímulos. Ou seja, em cada aula poderá haver 

mais do que uma modalidade, sendo que cada parte da aula dedicada a uma 

modalidade será considerada um estímulo dessa modalidade. Desta forma, 

tentamos distribuir os estímulos permitindo aos alunos um contacto contínuo 
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com quase todas as modalidades ao longo de todo o ano letivo. Para distribuir 

os estímulos, primeiro calendarizámos as aulas e identificamos os espaço 

atribuídos a cada aula pelo roulement. Em função dos espaços e das 

modalidades passíveis de serem trabalhadas nos espaços de cada aula, decidi 

quais as modalidades a estimular.” (Reflexão – Planeamento Anual) 

 “… continuamos a defender a posição que é mais eficaz para a 

aprendizagem, planear estímulos em vez de planear aulas. Ao planear aula em 

blocos o planeamento é mais simples mas os estímulos são muito mais 

concentrados. Planeando estímulos, tempos de aula reservados à 

aprendizagem de alguma matéria, a aprendizagem prolonga-se mais no tempo 

e permite uma melhor verificação ou não de retenção e assim um ensino mais 

eficaz.” (Reflexão - Reunião Núcleo de Estágio - 8 de outubro de 2011). 

 Desta forma, definimos à priori, o número de estímulos que seriam 

necessários para atingir as metas traçadas, em função da avaliação 

diagnóstica. Simultaneamente, analisamos o roulement e procurámos distribuir 

os estímulos ao longo do ano em função dos espaços e das condições que 

conseguíamos prever. Nesta tarefa, foram tidas em conta também aquelas 

modalidades em que os alunos precisavam de ser mais estimulados devido aos 

resultados que apresentaram na avaliação diagnóstica. Outro fator a considerar 

foi também natureza das modalidades. Apesar das teorias da aprendizagem 

motora que apresentamos, para as modalidades em que os movimentos têm 

uma natureza mais discreta (modalidades individuais) as teorias da 

aprendizagem motora defendem que a distribuição da prática deverá ser mais 

massiva para obter melhores resultados de aprendizagem. Assim, as 

especialidades do atletismo foram distribuídas de forma mais concentrada, 

ficando apenas a modalidade em geral distribuída pelo ano todo. 

 Planear para uma linha de tempo tão longa chega a ser quase 

incoerente uma vez que o grau de incerteza é diretamente proporcional ao 

espaço de tempo. Contudo, o principal objetivo deste planeamento, tendo em 

conta as variáveis mais estáveis, passa por realizar uma distribuição das 

matérias de ensino ao longo do ano o mais rentável possível, que consiga 

beneficiar ao máximo dos espaços e das condições ambientais de forma geral. 
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 Como já afirmamos, planeamento anual e unidades temáticas foram 

realizados em simultâneo e no decorrer do ano sempre que era necessário 

fazer alterações a um isto implicava automaticamente rever a organização do 

outro. 

 Ao nível das unidades temáticas tivemos de definir, obviamente, a 

extensão e sequência dos conteúdos. Além de ter em conta a avaliação 

diagnóstica para a definição da extensão, no que à sequência diz respeito foi 

necessário decidir sobre um ensino realizado do topo para a base ou da base 

para o topo. Neste aspeto, nas modalidades mais individuais como o atletismo, 

procuramos fazer uma abordagem da base para o topo, onde primeiro 

ensinamos as várias componentes das habilidades motoras isoladamente 

passando depois para a junção de todas as partes. 

 Ao nível do badminton e da dança procuramos fazer uma abordagem 

mista, passando por situações de exercitação massiva da habilidades motoras 

(passos na dança e batimentos no badminton), mas no final tentamos sempre 

criar uma momento de aplicação fosse em jogo no caso do badminton ou na 

realização com música no caso da dança. 

 No que às modalidades coletivas diz respeito, basquetebol e voleibol, 

optamos por dois modelos de ensino diferente que têm uma filosofia do topo 

para a base. 

 No basquetebol utilizámos o modelo de competência nos jogos de 

invasão. Assim, na lógica deste modelo, os alunos desenvolverm tanto a sua 

competência como jogador, como em funções de apoio e coordenação. Para a 

primeira competência recorre-se a três tipos de tarefas de aprendizagem: 

formas básicas de jogo; formas parciais de jogo; e tarefas baseadas no jogo. 

As formas parciais de jogo visão propor aos alunos formas modificadas do jogo 

formal, apropriadas às suas capacidades. Estas formas de jogo mantêm a sua 

estrutura global (composta por três estruturas parciais: finalizar/impedir 

finalização; criar oportunidades de finalização/impedir criação de oportunidades 

de finalização; organizar o ataque/impedir a organização do ataque) e ainda 

mantendo as relações cooperação/oposição e a convertibilidade natural da 

defesa em ataque e vice-versa. As formas parciais de jogo, por sua vez, são 
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situações mais simplificadas em que apenas uma das três estruturas de jogo é 

objetivo de exercitação e não obrigam à regra da relação defesa ataque 

embora preserve as relações de cooperação/oposição. Assim, os alunos têm 

oportunidade de desenvolver as capacidades para ultrapassar as dificuldades 

de cada estrutura de jogo em particular. As tarefas baseadas no jogo são 

situações ainda mais simples. Têm em vista proporcionar situações em que a 

escolha das soluções para os problemas de jogo é restringida ou muito óbvia, 

conseguindo assim que os alunos desenvolvam a capacidade de saber decidir 

de forma correta em contextos de jogo mais simplificados, aplicando depois a 

aprendizagem na forma parcial e básica de jogo. Quanto às funções de apoio e 

coordenação, o modelo prevê que os alunos desenvolvam autonomia para 

organizar a sua prática desportiva através do desempenho de funções como: 

capitão; responsável pelo material; árbitro; juiz de mesa; treinador… (Graça & 

Mesquita, 2009). 

 Para ensinar a modalidade de voleibol decidimos ter por base o modelo 

de abordagem progressiva ao jogo no ensino do voleibol. Em linhas gerais, 

este modelo, em que o ensino da técnica é subordinado ao ensino da tática, 

pretende que o aluno melhore a sua performance no jogo a partir do 

desenvolvimento da sua compreensão e atuação no jogo. Por conseguinte, 

propõe uma abordagem propedêutica que parte do jogo mais simples 1x1 até 

ao 6x6 (jogo formal). Para isso, o modelo prevê que face ao nível dos 

aprendizes o professor utilize formas de jogo modificadas e adaptadas que 

facilitem a ocorrência de jogo para, dessa forma, os alunos perceberem o que 

fazem e porque fazem. Este modelo integra quatro etapas de aprendizagem, 

etapas essas que já se encontram estruturadas, com as formas de jogo 

adaptadas já definidas para cada etapa, quer do ponto de vista da estrutura 

formal do jogo, quer da estrutura funcional do jogo. Dentro de cada etapa 

estabelecem-se as progressões de aprendizagem tendo sempre bem presente 

a articulação horizontal e vertical dos conteúdos e a sequência, extensão, 

profundidade e ênfase de cada um deles. Concluindo, o modelo propõe uma 

abordagem em que a partir de formas de jogo modificadas o aluno vai, aos 

poucos, compreendendo o seu funcionamento, desenvolvendo a sua 
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capacidade de decisão e o porquê e para quê da técnica (sendo esta só 

introduzida quando se verifica a sua necessidade). A evolução ao longo das 

etapas ocorre segundo o princípio de que para passar de uma para outra, os 

conteúdos da anterior têm de estar dominados (Graça & Mesquita, 2009). 

 Durante a nossa formação académica, anterior ao ano de estágio, o 

modelo de educação desportiva foi parte integrante de várias unidades 

curriculares de didática prática. Por esta razão, foi possível vivenciar as 

potencialidades que este modelo apresenta. Uma vez que consideramos 

vantajosa a utilização deste modelo de ensino, decidimos aplicá-lo ao voleibol 

em conjunto com o modelo de ensino do jogo para a compreensão.  

 O modelo de educação desportiva, tem como principal objetivo realizar o 

ensino do desporto tentando aproximá-lo tanto quanto possível da realidade 

desportiva das modalidades. Assim, pretende que se crie um contexto 

desportivo significativo nas aulas de EF que proporcione aos alunos uma 

experiência desportiva o mais autêntica possível. Desta forma, tenta-se trazer 

para a aula aquilo que de melhor a cultura desportiva tem para a formação 

pessoal dos alunos, sendo os aspetos afetivos e sociais tidos em boa 

consideração. Com base nesta conjetura visa-se formar alunos 

desportivamente competentes, cultos nas tradições e valores desportivos e 

entusiastas, motivados para a prática desportiva. 

 Para a aplicação deste modelo, aconselhados pelo nosso orientador da 

faculdade apenas introduzimos o modelo de educação desportiva no início do 

segundo período, quando já conhecíamos muito bem a turma e tínhamos uma 

opinião formada sobre a possibilidade da sua aplicação, visto que este modelo 

de ensino pressupõe da parte dos alunos muita mais responsabilidade. 

 Depois de tomadas todas as decisões relativamente à forma como 

iríamos ensinar, é chegada a fase de aplicação. Esta corresponde à elaboração 

e implementação dos planos de aula. A preparação dos planos de aula, 

constitui, concluímos nós, uma tarefa fundamental no dia-a-dia de qualquer 

professor. Bento (2003, p. 102) afirma que  “Cada aula fornece um contributo 

totalmente específico, apenas a ela pertence, para a solução das tarefas de 

uma unidade temática, do programa anual, e do programa de toda a 
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escolaridade. Tem que assumir sempre uma função concreta, na qual se 

reflitam, de forma bem proporcionada, as tarefas principais da unidade ou ciclo 

de ensino mais lato em que se inclui. (…) Neste sentido toda a aula tem que 

ser pensada e confrontada ainda mais profundamente com as questões que se 

prendem com a sua preparação.” No seguimento desta posição, também o 

nosso PC tinha como princípio de funcionamento que nenhum estudante 

estagiário ministrasse uma aula sem ter um plano previamente preparado. Com 

o tempo percebemos o porque desta regra não poder ser quebrada. Por mais 

repetitiva ou desnecessária que possa parecer, ao planear as suas aulas o 

professor consegue preparar-se devidamente para mais facilmente atingir os 

seus objetivos definidos. Ao ter de colocar no papel a organização da aula, são 

logo tidas em conta as questões ligadas à gestão como sejam as transições e a 

instrução por forma a torna-la mais rentável. Como afirmava uma professora 

nossa “o que não é objetivado, não é aprendido”, querendo com isto dizer que 

é crucial definir bem os objetivos da aula e os objetivos comportamentais a 

conseguir ensinar, pois só se os tiver bem presentes o professor os conseguirá 

atingir. Ao fazer um planeamento prévio o professor consegue antes da aula ter 

já “(…) um projeto da forma como ela deve decorrer, uma imagem estruturada 

(…)” (Bento, 2003, p. 102). Também neste sentido, a definição das 

componentes críticas é uma excelente forma de o professor ser mais eficaz. 

Isto é, como nos alertou o nosso PC face às inúmeras variáveis que 

influenciam o ato educativo e as aulas de EF em particular, se o professor não 

se focar no essencial facilmente se poderá perder e desviar dos objetivos da 

aula. Definir bem os objetivos da aula, comportamentais e as componentes 

criticas dos exercícios, ter de escrevê-los, obriga o professor a tê-los bem 

estruturados na sua mente, ajuda-o a ser mais claro e objetivo na instrução, 

prático nos ajustamentos que por vezes são necessários fazer, e eficaz na 

consecução do ensino.  

 Desta forma, não houve uma aula dada que não tivesse sido 

previamente planeada. E, de facto, quanto mais tempo dedicamos à 

preparação de uma aula, mais ela se tornava rentável. 
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 Uma aula bem planeada é o trampolim para uma aula rentável e 

capacita o professor para uma intervenção mais eficaz. Bento (2003, p. 16) 

afirma que “Uma melhor qualidade do ensino pressupõe um nível mais elevado 

do seu planeamento e preparação”, o mesmo autor defende que  “(…) o ensino 

real tem naturalmente mais facetas do que aquelas que podem ser 

contempladas no seu planeamento e preparação. No processo real do ensino 

existe o inesperado, sendo frequentemente necessário uma rápida reacção 

situativa.”. Neste sentido, apesar de sempre bem preparados para as aulas 

tivemos muitas vezes de no momento, face às alterações das condições 

planeadas, ajustar o planeamento e adaptá-lo às condições reais. Estes ajustes 

ocorriam tanto no sentido de minimizar os efeitos que as alterações poderiam 

ter no sucesso do alcance dos objetivos, como no sentido de aproveitar essas 

alterações para dar prioridade a conteúdos que por elas ficassem favorecidos, 

conforme apresentamos nestas duas reflexões: “Mais uma vez, como 

felizmente têm vindo a acontecer, as condições climatéricas mostraram-se 

propícias para o treino da capacidade motora condicional resistência aeróbia e 

ainda para trabalhar a modalidade de basquetebol, que embora estivesse no 

planeamento anual ser trabalhada esta aula, a quando do seu planeamento, 

não considerei essa possibilidade uma vez que as previsões não apontavam 

para isso. Contudo, face à situação, adaptei o planeamento, inseri tanto a 

corrida prolongada como o basquetebol e abdiquei de outras componentes que 

terão certamente mais oportunidades de serem trabalhadas mais tarde em dias 

com clima menos favorável.” (Reflexão aula nº 15, 9 de novembro de 2011) 

 “Devo começar por dizer que toda a estrutura da aula teve de ser 

adaptada devido tanto às condições climatéricas como às faltas dos alunos. 

Tive de passar de passar literalmente para metade do espaço que me estava 

previsto e faltaram-me 2 alunos, o que em 11 faz grande diferença até porque 

dos 11 um não pode fazer aula prática. Felizmente já aprendi que para não ter 

grandes surpresas devo antes da aula começar, preparar o material e os 

espaços, não só para tornar as transições mais eficazes como também para 

fazer as adaptações necessárias quando é necessário como na aula de hoje.” 

(Reflexão aula nº 33, 1 de fevereiro de 2012) 
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 Aqui, ganha sentido a afirmação que colocamos no início deste 

subcapítulo. Realmente, o professor não controla todas as variáveis que 

influenciam as aulas de EF e por isso, como afirmava o nosso PC devemos 

entender o plano de aula um projeto de aula e não algo imutável ou estanque. 

Só assim estaremos a ser verdadeiros professores e a exercer a nossa 

autonomia pedagógica. 

4.1.2. A reflexão para o crescimento 

 Todo o nosso ano de estágio profissional, foi marcado por uma atitude 

reflexiva constante. Depois dos primeiros meses, realizar reflexões acerca de 

cada vivência, começava a parecer uma tarefa desprovida de necessidade. 

Contudo, como já destacamos, Cunha (2008) defende que um professor que 

desempenhe uma prática reflexiva organizada e sistemática sobre a sua ação, 

atingirá um conhecimento mais profundo, flexível e complexo, que lhe 

possibilitará melhorar as estratégias de resolução do problema.  

 Em discussão sobre este assunto no núcleo de estágio, o nosso PC 

defendeu que ao colocar por escrito os nossos pensamentos, isso obrigava-nos 

naturalmente a refletir também sobre eles e a repensá-los. De facto, olhando 

para trás, percebemos como, gradualmente, a reflexão feita numa atitude 

escrita, nos permitia ser mais incisivos na identificação dos problemas, das 

suas causas e mais pró-ativos na elaboração de possíveis estratégias para 

ultrapassar essas dificuldades. Conseguimos perceber que ao refletir 

conseguíamos adotar uma visão mais aberta e mais criativa, perceber se 

realmente estávamos no caminho que traçamos, ou se nos estávamos a 

desviar dos objetivos.  

 A reflexão aula a aula permitiu-nos também ultrapassar os problemas 

relacionados com a gestão decorrentes dos momentos de transição e das 

tarefas de instrução. Por exemplo, “O último aspeto, perante as dificuldades da 

última aula, tentei, hoje, 15 minutos antes da aula começar a preparar o 

material para reduzir ao máximo o tempo das transições o que se veio a 

verificar vantajoso para a fluidez da aula. Assim, inferi que se a função didática 

de todas as modalidades for apenas exercitação e se preparar todo o material 
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antes de iniciar a aula pode ser possível trabalhar 3 modalidade numa mesma 

aula e com sucesso”(Reflexão aula nº 21, 30 de novembro de 2011). 

 Hastie & Siedentop (1999) apresentam uma visão das salas de aula 

como um conjunto de sistemas inter-relacionados em que a mudança num dos 

sistemas pode influenciar dramaticamente a ação dos outros. Segundo este 

paradigma a sala de aula é um conjunto de três sistemas inter-relacionados: 

Gestão; Instrução; Sistema Social dos alunos. Defendem também os autores 

que o professor é o responsável pela articulação e funcionamento destes 

sistemas, e que depende da força, congruência e robustez da ação do 

professor o alcance dos objetivos. Com a apresentação desta visão do ensino 

da EF queremos deixar claro que foi através da reflexão que conseguimos 

acrescentar, gradualmente a referida força, congruência e robustez à nossa 

intervenção, melhorando estratégias ou criando outras novas que 

concorressem para uma maior motivação para a tarefa, melhor relação entre os 

alunos e mais eficaz aprendizagem. 

 Para concluir, é de facto na reflexão que um professor estagiário cresce 

de aula para aula ou de momento educativo para momento educativo. 

4.1.3. Criar e inovar para conduzir e motivar 

 Gracio (1966, cit. por Ribeiro (2012, p. 12) defende que “Educar é 

promover, provocar e emancipar”. Durante a nossa formação também esta 

frase nos foi apresentada e desde então que sempre nos identificamos com 

ela. Por conseguinte, faz parte da nossa visão de ensino que o professor seja 

um condutor dos alunos, que os leve a descobrir o que precisam aprender e 

lhes dê as ferramentas para que possam, depois, ser autónomos. Neste 

sentido, procuramos sempre que os alunos adquirissem os conhecimentos 

essenciais para mais tarde poderem sentir-se competentes nos vários 

conteúdos (modalidades) ensinados. 

 Como afirmamos, no enquadramento da prática profissional, a turma 

com a qual trabalhamos caraterizava-se por ser muito pequena e por ter um ou 

outro elemento menos predisposto e motivado para as aulas de EF.  
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 Assim, desde o início do ano tivemos o especial cuidado com os fatores 

motivação e ambiente de aula.  

 “Para terminar, aquilo que senti ser mais importante tentar desenvolver 

nas próximas aulas é o entusiasmo na prática desportiva. Como já referi são 

poucos alunos e entre si são poucos os que se conhecem de anos anteriores o 

que cria alguma inércia ao estabelecer um relacionamento entre si, no desafio, 

na diversão em tudo aquilo que caracteriza a prática desportiva 

institucionalizada. Já comecei a notar os alunos que se sentem mais à-vontade, 

a tentar tornar as actividades mais interessantes contudo penso que tenho de 

desempenhar um papel fundamental neste campo, que vá além da constituição 

de equipas que envolva conhecidos e desconhecidos e a troca de jogadores e 

equipas entre jogos como fiz hoje.” (Reflexão aula 3, 23 de setembro de 2011) 

 Assim, procuramos organizar e realizar o ensino, utilizando atividades 

que promovessem uma maior interação entre os alunos e que despertassem o 

interesse dos alunos, para dessa forma conseguir que ficassem mas 

predispostos para as aulas. 

 “Como tenho vindo a referir, provocar ânimo nas aulas desta turma em 

particular, com alunos em número reduzido (10) e com pouca afinidade entre 

si, é um objectivo que tenho percorrido para conseguir motivá-los para a prática 

desportiva. Por conseguinte, o início da aula foi feito com um jogo tendo em 

vista a activação geral. Uma vez que jogos mais simples em aulas anteriores 

não tinham despertado o interesse nos alunos por mim procurado, propus 

desta vez um jogo mais complexoo e mais exigente ainda que lúdico e 

verifiquei mais vontade por parte dos alunos e também consegui que eles 

cooperassem entre si em equipa.” (Reflexão aula 5, 30 de setembro de 2011) 

 No sentido, de motivar e conduzir os alunos durante as aprendizagens, 

tentamos, por exemplo, utilizar formas diferentes de trabalhar a resistência 

aeróbia, principal causador de aversão à EF para os alunos menos 

predispostos, introduzir os conteúdos de dança de uma forma menos amorfa e 

utilizar modelos de ensino que os tornassem competentes na prática desportiva 

e abrissem espaço para eles próprios serem construtores das suas 

aprendizagens. 
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 “A avaliação diagnóstica de dança teve por principal objectivo testar o 

sentido/capacidade de ritmo dos alunos. Para isso preparei uma pequena 

coreografia com 4 frases musicais, 1 bloco, com movimentos diferentes. Fazer 

esta avaliação, deixou-me à partida um pouco com receio. A turma em si ainda 

não tem uma relação muito próxima e colocá-los numa situação de exposição 

poderia não ajudar em nada nesta fase. Contudo, tive isso em conta na 

preparação escolhendo uma música intuitiva relativamente aos passos a 

executar e tentei eu próprio estar o mais à vontade e alegre nesta parte da 

aula. Preocupações necessárias mas, no final, escusadas. A turma reagiu 

muito bem, foi provavelmente a modalidade, até agora, em que a participação e 

realização foi mais entusiasta, empenhada e conseguida por grande parte da 

turma.” (Reflexão aula 4, 28 de setembro de 2011) 

 “O início da aula foi um pouco diferente do normal. Para introduzir os 

conteúdos de energia e expressão corporal, decidi realizar uma situação de 

aprendizagem que exigiu dos alunos uma maior exposição pessoal pela sua 

vertente criativa. Trabalhar conteúdos relacionados com o corpo e a expressão 

não é fácil pois os alunos têm de se expor. Contudo, quis arriscar e 

experimentar ver como os alunos reagiriam a uma situação destas. Sendo a 

turma mais pequena que o normal e os alunos interessados pensei que fossem 

reagir, bem como aconteceu. Como seria de esperar houve um ou outro que 

ainda se sentiu um pouco constrangido mas todos acompanharam o exercício. 

O que concluí após a situação de aprendizagem foi que para que estes 

exercícios funcionem é preciso que o próprio professor se sinta confortável 

consigo mesmo e consiga criar um ambiente confortável e descomplexado em 

que brincar com o corpo é o objectivo e não o problema. Penso que se criar 

mais algumas situações destas será uma mais-valia para os alunos no sentido 

de conhecerem melhor o seu corpo (e até de o aceitarem melhor alguns).” 

(Reflexão aula 16, 11 de novembro de 2011) 

 “Como tenho vindo a reflectir nas últimas aulas, quando ao alunos têm 

trabalhado toda a resistência aeróbia, 8 voltas à pista, a contagem do número 

de voltas não tem sido efectuada pelos alunos e/ou controlada por mim com o 

melhor sucesso. Para combater esta dificuldade decidi dar asas à imaginação e 
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criar uns marcadores de volta para que os alunos recolhessem volta a volta e 

fossem completando as cores em falta. Depois de conversar com os alunos no 

final da aula percebi que esta estratégia não funciona da mesma forma para 

todos. Para aqueles que têm um ritmo de corrida mais acelerado, por vezes a 

recolha da fita condiciona a manutenção do seu ritmo de corrida. Já os alunos 

menos motivados para esta tarefa pediram que mantivesse as fitas pois torna a 

actividade mais agradável e com objectivos mais realistas e alcançáveis. 

Portanto, pretendo continuar a utilizar esta estratégia nas próximas aulas, pelo 

menos para os alunos menos motivados.” (Reflexão aula 34, 3 de fevereiro de 

2012). 

 Como forma de inovar na metodologia de ensino e uma vez que a turma 

reunia as condições mínimas para enveredar por uma metodologia mais 

inclusiva e responsabilizadora, decidimos aplicar o modelo de educação 

desportiva no ensino da modalidade de voleibol. Este conteúdo já havia sido 

planeado tendo por base o modelo de abordagem progressiva ao jogo no 

ensino do voleibol. Dado que, pelas razões já explicadas, só aplicamos este 

modelo a partir do 2º período, tivemos de fazer alguns ajustes principalmente 

na organização da época desportiva para não prejudicar o desenvolvimento já 

planeado. Como afirma Rink (2001) (cit. por Mesquita & Graça, 2009, p. 46) 

“(…) não há nenhum modelo que seja adequado a todos os envolvimentos de 

aprendizagem(…)”. Assim, face às condições em que decidimos utilizar o 

modelo de educação desportiva, concluímos que o ideal seria fazer uma 

abordagem mista. Desta forma, todos os estímulos decorreram segundo a 

estrutura organizacional proposta pelo modelo de educação desportiva, 

adaptámos a unidade temática a uma época desportiva e introduzimos as 

situações de aprendizagem no decorrer das várias fases da época. 

 A utilização deste modelo em conjunto com o modelo de abordagem 

progressiva ao jogo foi um sucesso, quer ao nível das aprendizagens, quer do 

ponto de vista da motivação do alunos, quer da criação de uma ambiente de 

ensino mais entusiásticos e também no objetivo de serem os alunos a procurar 

as suas aprendizagens tornando-as mais significativas e, dessa forma, 

aprendendo mais e melhor. 
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 “Quanto ao voleibol, que está a ser abordado com base no Modelo de 

educação desportiva, devo dizer que foi um momento de grandes melhorias e 

que permitiu aos alunos experiências bem próximas da competição. 

Relativamente aos problemas que no último estímulo os alunos apresentavam 

(falta de orientação corpo bola alvo, e falta de definição do 2º e 3º toque), 

aproveitei no aquecimento, socorrendo-me dos capitães, para voltar a alertar 

para este aspeto a corrigir. Desta forma, consegui que eles próprios estivessem 

atentos e fossem capazes de corrigir isso nas suas equipas. Durante a situação 

de jogo verificou-se uma melhoria em todos os aspetos: quer no desempenho 

técnico e tático dos alunos quer nos restantes elementos da competição, fair-

play, espírito desportivo e desempenho das tarefas de apoio à competição. Os 

alunos não são todos iguais e realmente o modelo de educação desportiva 

permite que eles tenham experiência de outras componentes da competição 

que lhes possam agradar. Por exemplo, o Eugénio, aluno com algumas 

dificuldades e até mesmo um pouco posto de parte pela turma, desempenhou o 

seu papel de marcador de uma forma muito correta e com grande prazer. O 

Fábio, capitão de uma das equipas que não teve tanto sucesso esta aula, teve 

de aprender a gerir a derrota e perceber o que era importante (organizar a sua 

equipa nas tarefas de apoio à competição do jogo seguinte, para que não 

perdesse pontos por falta de competência) o que se notou, que para ele, não 

foi fácil. 

 Para terminar, quero só aqui expressar a alegria que senti quando 

percebi, no final, a capacidade de jogo que os alunos conseguiram alcançar até 

agora. Realmente estes dois jogos foram uma prova de que os meus alunos 

aprenderam a jogar voleibol e a fazê-lo dentro daquilo que é o espírito 

desportivo e o prazer de jogar em grupo.” (Reflexão aula 53, 11 de maio de 

2012). 

4.1.4. Gerir uma aula 

 Siedentop & Tannehill (2000), defendem que o primeiro objetivo de um 

professor é conquistar e manter a cooperação dos alunos nas aulas. A 

capacidade do professor gerir a inter-relação entre as tarefas de gestão, 
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instrução e os comportamentos dos alunos é diretamente proporcional à 

consecução na criação de ambientes de ensino de sucesso. Assim o professor 

deve ter consciência que o sistema de tarefas de gestão é crucial para 

estabelecer e manter a cooperação dos alunos nas aulas. Só assim é possível, 

mais tarde, dedicar mais tempo às tarefas de instrução. Rink (1993, p. 43), 

afirma que a gestão é importante pois bons gestores são mais capazes de 

manter os alunos envolvidos nos conteúdos, refere que a gestão diz respeito à 

capacidade de os professores manterem comportamentos apropriados e à 

forma como o professor organiza as aulas. A mesma autora aponta as duas 

dimensões da gestão de uma aula que podem influenciar o seu sucesso: os 

procedimentos organizacionais das situações de aprendizagem; e o tempo 

gasto a lidar com os problemas de comportamento dos alunos. 

 Tendo em consideração os autores referenciados, o nosso primeiro 

objetivo foi conseguir o controlo da turma de forma a poder maximizar o tempo 

de empenhamento motor. Começamos por ser claros e concisos na definição 

das regras e rotinas que queríamos ver cumpridas em todas as aulas, para 

assim o seu funcionamento decorrer sem problemas. Conforme Rink (1993, p. 

144), “Class rules should be few in number, taught as concepts, and reinforced 

consistently.”. Ao longo do ano percebemos o porquê de terem de ser 

constantemente reforçadas. De tempos a tempos, estes pequenos mas 

determinantes pormenores de funcionamento, eram esquecidos pelos alunos e 

tinham de ser novamente relembrados. 

 “Relativamente às regras e às rotinas, apenas de referir que o caso 

problema que me surgiu na aula anterior, esta aula já teve o cuidado de se 

apresentar conforme o que foi combinado no início do ano acerca das 

condições para se fazer aula, especificamente associado aos adereços. 

Constantemente um dos alunos têm chegado atrasados e por isso têm sido 

penalizado na avaliação da componente sócio-afectiva. Já o alertei para seu 

comportamento reincidente, contudo não teve efeito. Se este comportamento 

se continuar a manifestar tornarei a penalização bem mais significativa para ele 

perceber a mensagem.” (Reflexão aula 22, 2 de dezembro de 2012) 
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 “Assim como ao longo das aulas tenho vindo a ter atenção, mais uma 

vez, nesta, tive de estar chamar à atenção para as questões relacionadas com 

as normas de funcionamento em especial relativamente aos adereços. Este 

aspecto tem sido recorrente apenas com uma das alunas. Penso que será 

através da inflexibilidade e persistência que conseguirei criar o hábito de retirar 

os adereços quando vem para a aula. Não considero que seja por má fé que a 

aluna tenha este comportamento uma vez que nunca se opôs a cumprir com as 

regras sempre que foi chamada à atenção.” (Reflexão aula 25, 14 de dezembro 

de 2011). 

 Tendo a turma minimamente controlada, começamos a dar mais 

importância às estratégias de gestão que pudessem rentabilizar ao máximo as 

aulas. Uma vez que sempre trabalhamos pelo menos duas modalidades 

diferentes por aula tivemos de ser bastante eficientes no planeamento. 

Inicialmente, começamos por atribuir uma quantidade de tempo muito curta 

para algumas tarefas. No momento de realização apercebíamo-nos que os dez 

minutos dedicados à exercitação de algo eram irreais. Depois de explicar a 

tarefa, de tirar as dúvidas aos alunos, de estes se deslocarem para o local e 

iniciarem a sua realização, acabavam por sobrar dois minutos de tempo de 

empenhamento motor (isto quando os alunos estavam concentrados). Assim, 

com o passar do tempo e das várias reflexões, fomos conseguindo ser cada 

vez mais realistas no planeamento das tarefas o que se verificava em 

momentos de aprendizagem significativos. 

 “Para concluir, apenas realçar que esta aula teve 3 componentes e que 

ao contrário das últimas 2 com a mesma estrutura, decorreu normalmente e 

cada modalidade teve um tempo de exercitação adequado, ainda que pudesse 

ser mais aproveitado por alguns alunos. Assim, penso que o problema não está 

na quantidade de modalidades por aula, mas sim na designação dessas 

modalidades. Ou seja, as modalidades colectivas exigem mais essencialmente 

do ponto de vista da exercitação, para que todos possam ter oportunidade de 

participar e aprender. Mais ainda, nesta aula a função didáctica das 

modalidades trabalhadas foi exercitação. Este facto reduz em muito as tarefas 

de instrução e por isso os alunos têm mais tempo para treinar. O último 
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aspecto, tentei hoje 15 minutos antes da aula começar a preparar o material 

para reduzir ao máximo o tempo das transições o que se veio a verificar 

vantajoso para a fluidez da aula. Assim, inferi que se a função didáctica de 

todas as modalidades for apenas exercitação e se preparar todo o material 

antes de iniciar a aula pode ser possível trabalhar 3 modalidade numa mesma 

aula e com sucesso.” (Reflexão aula 21, 30 de novembro de 2011) 

 Este foi um processo gradual ao longo do qual as nossas capacidades 

de gestão foram melhorando. Ao mesmo tempo que melhorávamos, quer ao 

nível das tarefas de gestão, quer ao nível da instrução, foi crescendo a 

necessidade de sermos mais eficazes no feedback que dávamos aos alunos. 

Siedentop & Tannehill (2000, p. 57) afirmam que “Professores com um 

conhecimento pedagógico do conteúdo forte e compromisso para com o valor 

desse conhecimento, tendem a produzir ambientes de ensino mais focados na 

aprendizagem”. Rink (1993) defende que o feedback deve ser entendido como 

uma forma de o professor motivar o aluno e levá-lo a perceber cognitivamente  

o que está a fazer e o porquê de ser importante realizar os movimentos de uma 

ou outra forma. Com a intenção de agir dentro dos dois pressupostos que 

apresentamos, através das nossas estruturas de conhecimento que 

elaboramos no planeamento e através da experiência que fomos adquirindo, 

procurámos ser cada vez mais capazes de dar feedbacks pedagógicos que 

contribuíssem para motivar os alunos e para que eles percebessem o que 

precisam corrigir, porquê e como lá chegar.  

 “Ao nível do feedback, tenho tentado ajudar os alunos de uma forma 

positiva, dando mais ênfase ao que pretendo que eles façam e à forma correcta 

e não ignorando, não dar importância à forma incorrecta de como os alunos 

estejam ou não a executar os movimentos ou movimentações. Assim, o errado 

é uma preocupação para mim, que eu tenho de saber observar, mas apenas 

quero que os alunos se preocupem e pensem na forma correcta de execução. 

O tempo, não na escola mas no treino, tem-me demonstrado que dessa forma 

a aprendizagem é mais eficaz.” (Reflexão aula 13, 2 de novembro de 2011) 
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4.1.5. Avaliar para evoluir 

 A avaliação é o meio mais eficaz de regular e controlar o processo e 

ensino aprendizagem. É através dele que se analisa a atividade pedagógica, 

percebendo-se quais as causas de sucesso ou insucesso para, após as 

conclusões, realizar os ajustes necessários ao plano de intervenção. Rink 

(1993) defende também que avaliar é reunir informação para produzir um 

julgamento acerca do produto e do processo. O tipo de avaliação depende dos 

objetivos mas, de forma geral, avalia-se em EF para: dar a conhecer aos 

alunos o seu progresso e o seu estado; Inferir juízos acerca da eficácia do 

processo de ensino; providenciar informação acerca do estado dos alunos face 

aos objetivos para ajustar a instrução; avaliar o programa curricular; colocar os 

alunos num grupo de instrução apropriado; providenciar ao professor 

informação objetiva relativamente ao estado do aluno para fins classificativos. 

A mesma autora refere ainda que a avaliação pode ser formativa ou sumativa, 

referenciada à norma ou ao critério. 

 Assim, ao longo deste ano de estágio no planeamento, definimos os 

processos de avaliação diagnóstica, formativa e sumativa. O grupo de EF 

assume a avaliação contínua como uma estratégia de funcionamento. Desta 

forma, aula a aula, realizamos a avaliação da componente sócio-afectiva 

considerando os critérios definidos pelo grupo (relação eu-eu, eu-tarefa e eu-

outro) sendo contabilizadas aqui a pontualidade e assiduidade. A avaliação 

formativa foi-nos útil para situar os alunos e o processo e fazer os ajustes 

necessários. A avaliação sumativa teve por base a fórmula aplicada pelo grupo 

de EF desta escola: 40% - Domínio motor + 30% Domínio sócio-afectivo + 15% 

domínio cognitivo + 15% domínio aptidão física. Para esta fórmula contribuíram 

registos de dados feitos durante a aula ou após a mesma. Toda a avaliação 

para fins classificativos foi feita com referência ao critério, com exceção do 

domínio da aptidão física. 

 De todo o processo de avaliação a maior dificuldade residiu em criar os 

instrumentos para as avaliações no domínio motor. Este assunto foi bastante 

discutido nas reuniões de núcleo de estágio, pois de forma geral todos 
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tínhamos alguma dificuldade em elaborar instrumentos que fossem ao mesmo 

tempo eficazes e práticos. Inicialmente, caímos no erro de colocar nas escalas 

de apreciação várias categorias para cada conteúdo a avaliar. Aos poucos 

fomos moldando os nossos instrumentos de forma a serem mais funcionais, 

procurando torná-los mais simples sem que perdessem a sua riqueza 

informativa. 

 “Passando ao segundo ponto, instrumentos de avaliação, mais uma vez 

debruçámo-nos sobre os instrumentos elaborados pelos professores 

estagiários analisando a sua aplicabilidade. Concluímos que acerca dos 

desportos coletivos, torna-se difícil no contexto de ensino em que nos 

encontramos utilizar instrumentos com várias categorias e sendo essas 

categorias muito específicas. (…) Deste modo, avaliar em situação de jogo, 

requer um instrumentos com poucas categorias e que estas se refiram a 

comportamentos, atitudes ou ações. Tentar ser rigoroso, e procurar 

comportamentos em situações específicas ou execuções técnicas em situação 

de jogo muito provavelmente levará a que no final não tenhamos sucesso por 

falta dessas mesmas situações específicas.” (Reflexão reunião núcleo de 

estágio, 6 de março de 2012). 
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4.2. Participação na Escola e Relação com a comunid ade 

 

“(…) ao grande problema que se coloca à escola, que é a necessidade urgente 

dos alunos sentirem que fazem parte de algo que os motive para a aquisição 

de competências” (Teixeira, 2007, p. 121) 

 

 De acordo com as normas orientadoras do estágio profissional (Matos, 

s.d.-a, p. 6), faz parte do estágio profissional a participação do estudante 

estagiário nas atividades não letivas, “(…) tendo em vista a sua integração na 

comunidade escolar e que, simultaneamente, contribuam para um 

conhecimento do meio regional e local tendo em vista um melhor conhecimento 

das condições locais da relação educativa e a exploração da ligação entre a 

escola e o meio.” O objetivo passa por “(...) contribuir para a promoção do 

sucesso educativo, no reforço do papel do professor de Educação Física na 

escola e na comunidade local, bem como da disciplina de Educação Física, 

através de uma intervenção contextualizada, cooperativa, responsável e 

inovadora.”. 

 A participação na vida da escola é crucial para qualquer estudante-

estagiário que almeje ter uma experiência completa. Embora já tivessemos 

alguma noção do quanto a atividade do professor na escola ultrapassa a sala 

de aula, esta área de desempenho veio demonstrar-se, ao longo do ano, como 

uma das mais enriquecedoras da nossa experiência como estudante-

estagiário. Constatamos, na realidade, a posição de Silva (2009) quando afirma 

que: “Na realidade, o professor só poderá responder com eficácia às múltiplas 

tarefas para que é solicitado, se compreender e se envolver no contexto global 

de ser professor”. De facto, ser professor assenta substancialmente no ato 

educativo, no entanto, a quantidade e diversidade de tarefas que o professor 

desempenha na escola vai muito mais além do que apenas ensinar. 

Acreditamos, neste momento, que o funcionamento das escolas como as 

conhecemos hoje deve-se, em grande medida, ao empenho dos professores 

na realização das inúmeras tarefas que, apesar de não se enquadrarem na 

essência da sua profissão, são realizadas da melhor forma possível e garantem 
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o normal desenrolar das atividades nas escolas. Por vezes, são eles próprios 

os dinamizadores e inovadores das escolas como pude verificar por 

experiência própria. 

 Neste sentido, ao longo do meu estágio profissional envolvi-me de forma 

ativa na vida da escola. Procurei participar em todos os momentos, formais ou 

informais, decorrentes do dia-a-dia de um professor. Desde o papel de diretor 

de turma, reuniões de grupo disciplinar e reuniões gerais de professores, 

preparação e realização das atividades de comemoração dos 40 anos da 

escola, até ao desporto escolar, procurei estar ativamente presente em todos 

estes e outros momentos que me pudessem proporcionar a oportunidade de 

entender, sem floreados, a profissão de professor, a escola e o ensino. 

4.2.1. Direção de Turma 

 O acompanhamento da diretora de turma (DT) do 11ºG, permitiu-me 

perceber, em primeiro lugar, a variedade de tarefas administrativas associadas 

ao diretor de turma, seja no dia-a-dia, seja nas reuniões do conselho de turma 

ou na coordenação do projeto curricular de turma. Em segundo lugar, a 

complexidade de situações que um professor pode ter que gerir enquanto 

diretor de turma (aqui especialmente as relações dos alunos entre si e com os 

professores, entre pais e alunos e entre pais e professores).  

 Pude concluir que o diretor de turma assume um papel de especial 

importância na mediação das relações entre professores, alunos e pais e 

encarregados de educação. A participação na reunião da direção com os 

diretores de turma realizada no lançamento do ano letivo foi bastante 

esclarecedora neste aspeto. 

 “A posição da Direção foi muito esclarecedora relativamente a este 

aspeto, o DT é o elemento da escola que operacionaliza as intenções 

educativas delineadas pela Direção. Ele ouve e interioriza as estratégias 

educativas definidas para a escola, pela Direção, difundias pelos professores 

do seu conselho de turma que em conjunto as aplicam com os alunos. A título 

de exemplo refiro uma questão relativamente ao processo de avaliação que, 

após consultar o conselho pedagógico, a Direção decidiu ser importante 
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relembrar aos DT, para passassem a mensagem aos restantes professores e 

ainda que tivessem o cuidado de verificar se estava a ser cumprida.” 

(Reflexão - Reunião da Direção com os Diretores de Turma) 

 Desta mesma reunião consegui reunir quais os documentos essências 

que um diretor de turma deve possuir e conhecer: RI; PAA; PEE; Estatuto do 

Aluno; e ainda quais as suas principais competências: 

• Dirigir as reuniões de conselho de turma. 

• Convocar e dirigir as reuniões com EE; 

• Marcar e estar na escola durante o horário de atendimento aos 

encarregados de educação. 

• Desenvolver e manter um sistema de comunicação eficiente e eficaz 

entre com e entre os professores do seu conselho de turma. 

• Na 1ª reunião de conselho de turma: 

o Apresentar a equipa pedagógica. 

o Caracterizar a turma (quando pertinente/opcional) 

4.2.2. A Atividades da escola – Uma experiencia de vida 

 Nesta parte relatório, pretendemos deixar uma das experiências do 

estágio profissional que mais nos marcou pela sua autenticidade e pela forma 

como nos permitiu, mais uma vez, ficar deslumbrados com a escola. Como 

afirma o nosso PC, “ o mundo evolui à custa dos insensatos”, e para muitos um 

acontecimento como o que iremos agora apresentar teria sido insensato. 

 A ESAS comemorou durante o nosso ano de estágio profissional os 

seus 40 anos de existência como escola com autonomia pedagógica e 

administrativa. Para celebrar esta marcante data, organizou-se um comité 

responsável pelas respetivas comemorações. Estas comemorações tiveram 

início dia 5 de janeiro e só terminaram no final do ano civil. De entre as várias 

atividades elencadas no programa de comemorações, nos dias 23 e 24 de 

fevereiro estavam previstas e foram realizadas as “40 horas Non Stop”.  

 Esta atividade, sugerida pelo grupo de EF e aceite pelo comité, resumiu-

se, à semelhança das “25 horas Non Stop” dos 25 anos, a 40 horas 

ininterruptas de atividades na escola. Embora nos 25 anos, as 25 horas se 
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tenham dedicado apenas a atividades físicas e desportivas preparadas pelo 

grupo de EF, nestes 40 anos, toda a escola, todas as forças vivas da escola 

tiveram o seu papel na preparação destas atividades. Desta forma, tendo início 

às 8 horas de dia 23 de fevereiro e terminando às 24 horas de dia 24 de 

fevereiro, o programa de atividades Non Stop seguiu sem paragens durante 40 

horas seguidas. 

 Começando com uma das, se não a mais marcante de todas as 

atividades, mais de mil alunos organizados por turmas, acompanhados por 

professores, rumaram em marcha ao centro da cidade, subindo a avenida 

principal, com destino ao antigo edifício da escola para lá cantarmos os 

parabéns. De seguida, dirigindo-se para o espaço central da cidade realizamos 

uma coreografia, anteriormente preparada nas aulas de EF. Após este 

momento de grupo e união, novamente de forma organizada, voltamos à 

escola tudo (no espaço de noventa minutos). 

 A partir daqui, entre palestras, concertos, teatro, observações 

astronómicas, mesas redondas, programa de rádio, flash mob e outras 

atividades a escola não parou até ao final do dia 24. 

 Importa salientar que as atividades foram planeadas para todos os 

elementos do processo educativo, professores, alunos, pais e auxiliares 

educativos. Claro está que apenas algumas foram objeto de realização em 

conjunto. Na realidade, na sua maioria, foram direcionadas para os alunos. 

 Começando pela preparação desta atividade devemos começar por 

dizer que foi um trabalho de grupo, de escola, de uma dimensão que 

ultrapassou em muito aquilo que na atualidade se pensa ser possível fazer com 

qualidade numa escola. Desde a dedicação dos professores de EF em ensinar 

a todos os alunos a corografia para a atividade de abertura, até à disposição da 

direção e professores e funcionários destacados para ficarem durante a noite 

na escola a acompanhar as atividades noturnas, fizeram-se coisas impensáveis 

para as escolas comuns da nossa sociedade. Contudo, é importante realçar 

que se sentiu alguma pressão uma vez que, desde que foi aprovada a 

atividade até à sua realização, houve pouco tempo, tanto para a preparação 

das atividades como para a divulgação das mesmas. Por esta razão, apesar 
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das 40 horas terem sido um sucesso, considero que em algumas atividades 

poderia ter havido um índice de participação mais elevado se tivesse havido 

mais tempo para divulgar as próprias atividades. Ainda assim, só com o imenso 

trabalho de grupo já referido é que foi possível agilizar todos os processos de 

divulgação das atividades, condições logísticas, autorizações dos 

encarregados de educação, materiais, espaços e recursos humanos 

necessários ao seu bom funcionamento. 

 Ao longo das atividades foi crescendo o sentimento de pertença, o 

orgulho de ser parte de algo e a consciência de que todos fazemos parte deste 

ambiente educativo. Senti a interação e proximidade entre professores e alunos 

a crescer. Senti que para todos, para a escola, foi um momento de 

aprendizagens de vida, senti que esta escola já bastante madura cresceu mais 

um pouco. 

 Não só no interior da escola esta foi uma atividade marcante, mas o 

impacto que teve na população da cidade, foi algo que não esperávamos. Uma 

semana depois ainda se falava pelas ruas e cafés acerca daquilo que a 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ALBERTO SAMPAIO fez (ouvimos nós e outros 

professores também). As letras maiúsculas justificam-se pela forma como foi a 

escola, figura com singularidade, individualidade e valores, que marcou as 

pessoas mostrando o valor de uma boa educação. Chegando mesmo aos 

meios de comunicação social da região, a escola, preencheu não só a capa 

como também duas páginas completas de um dos jornais mais importantes da 

zona. Percebeu-se bem a mensagem de que: “É um orgulho ser da ESAS” 

(afirmação de aluno entrevistado). Seja onde for, atualmente ouvir da boca dos 

alunos afirmações como esta, marca sem dúvida positivamente o trabalho que 

é feito nesta escola, como afirmou o meu PC. 

 Do ponto de vista dos professores foi notável o seu envolvimento com 

esta comemoração. Não só na organização mas também na participação das 

mesmas. Notou-se uma grande segurança da sua parte ao exporem-se em 

frente a um público de alunos, como foi o caso no desfile de moda, conscientes 

de que uma atitude menos formal, uma relação mais próxima ou a exposição 

em público em nada lhes diminui a autoridade e papel nesta escola. Não só 
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este aspeto, mas o facto de estarem dispostos a acompanhar os alunos ao 

longo destas atividades, ou ainda mais importante, dispostos a usar o seu 

tempo para proporcionar aos alunos momentos educativos diferentes só 

confirmou a crença dos professores desta escola no valor dos seus alunos e da 

sua função. Só confirmou a sua capacidade de trabalhar e inovar para 

conseguir educar. 

 Para os alunos este foi sem dúvida um momento marcante para o resto 

das suas vidas. As suas próprias palavras expressavam o quanto eles sentiram 

suas estas 40 horas, o quanto a escola significava para eles mesmos. 40 horas 

de comemoração, passar  a noite na escola com mais meio milhar de colegas, 

ir junto com mais mil mostrar a escola à cidade é algo que certamente não 

esquecerão. Consideramos que o clima que se desenvolveu nestes dias 

contribuiu para a perceção do seu papel na escola e do papel daqueles que 

com eles lá trabalham. Isto é, na nossa opinião os alunos tiveram a 

oportunidade de perceber que, mais do que controladores e transmissores de 

conhecimento, tanto professores como auxiliares educativos são pessoas que 

estão lá COM eles para os ajudarem a crescer. Foi também uma excelente 

oportunidade para muitos poderem por em prática e trabalhar aquilo em que 

são bons, aquilo que os motiva. Foi exemplo disso a fantástica organização do 

desfile de moda e concertos que o grupo disciplinar de secretariado em 

conjunto com a associação de estudantes preparou e levou a cabo na parte da 

tarde de dia 23. A logística envolvida, patrocínios, preparação do espaço, etc.. 

necessitaram de muitas horas de trabalho (vimo-los nós, durante todo o dia 22 

já a preparar) e conseguiram encher o espaço sala do aluno com mais de 

duzentos espectadores, sem exagerar, não só alunos mas também 

professores. Este exemplo pode ser acompanhado pela coreografia/teatro com 

os alunos surdos-mudos da escola preparada pelo grupo de educação 

especial. Estive lá, e a mensagem transmitida por este grupo de alunos foi 

simplesmente muito emotiva. Foi um momento importante para a sua afirmação 

na escola como pessoas que fazem parte da sociedade. Quero com tudo isto 

dizer que vários alunos tiveram nestas comemorações a oportunidade de, na 

escola, trabalhar naquilo que acreditam ser o seu potencial, naquilo que o 
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formato pouco flexível da escola de massas normalmente não dá possibilidade 

aos alunos de poder escolher.  

 Um dos fatores que pensamos que muitas vezes desmotiva professores 

e escolas a organizar eventos como este e outros até menos impactantes tem 

a ver com a irreverência que carateriza estas idades. Normalmente, os mais 

jovens têm uma atitude pouco motivada ou interessada quando se lhes propõe 

fazer algo diferente, algo onde tem de se expor ou de se afirmar. Por vezes, é 

este o ponto fraco. Chegam mesmo a sabotar essas atividades, seja com 

palavras ou comportamentos. Qual o professor não conhece a expressão: 

“Ohhh, Que Palhaçada!” ou algo do género. Assim, como o normal dos alunos, 

no início desta atividade também alguns deles começaram com esta atitude 

pouco entusiasmada e algo desinteressada. No entanto, à chegada à escola as 

palavras eram outras e pelas entrevistas que deram no final da coreografia o 

sentimento era igualmente diferente. “É um orgulho ser da ESAS”; “Foi muito 

fixe”; “Correu muito bem” (alunos entrevistados) são afirmações das entrevistas 

feitas no momento, que provaram como os alunos se entregaram ao momento 

e se deixaram fazer parte da comemoração. Por esta razão, cada vez mais 

acreditamos nas palavras que a diretora proferiu na sua entrevista 

relativamente à capacidade de mobilizar professores, funcionários e equipas de 

trabalho como característica que distingue esta escola. Acreditamos que só 

com esta disponibilidade e acima de tudo fé de que os nossos alunos valem a 

pena e de que é possível educar é que se conseguem envolver alunos em 

atividades como esta. 

 “Como já referi, a minha ligação a esta escola já têm raízes profundas. 

Sinto este ano que estou a vivê-la tão intensamente como nunca antes o tinha 

feito, quer como aluno, quer como membro da equipa do centro de formação 

desportiva. O papel de professor permite-me este ano estar muito mais por 

dentro de toda a máquina e de ser uma peça ativa e completamente integrada 

no seu funcionamento. Por esta razão, não quis perder nenhum momento 

desta atividade e fiz tudo para poder estar presente no decorrer de todos os 

acontecimentos, certo de que seria para mim um momento marcante quer no 

estágio quer na minha vida. Não só experienciei na prática os problemas e as 
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soluções que podem surgir em um evento desta natureza que envolveu 

professores, alunos, pais, entidades externas à escola, etc… como também 

percebi que para que um acontecimento destes seja possível é preciso 

construir uma cultura escolar e organizacional da escola bastante própria, sem 

a qual a articulação dos elementos necessários não decorrerá com tanta 

eficácia.  

 Sem dúvida que estar presente durante toda a atividade me 

proporcionou oportunidades de contacto com alunos e professores que me 

fizeram pensar e ajudaram a clarificar qual o meu papel na escola agora como 

professor. Tanto nas atividades diurnas como noturnas é claro que houve 

comportamentos indesejados, mas com os quais já se contava de alunos 

nestas idades. Percebi que esperar que estas pessoas em crescimento não 

tenham comportamentos menos corretos é uma forma de estar que não se 

adequa com a função educativa de um professor. Os professores são primeiro 

educadores e por isso faz parte do seu papel social lidar com os 

comportamentos desaprovados socialmente. É também o seu papel chamar os 

alunos à razão, fazê-los pensar acerca destas questões, mostrar-lhes os 

caminhos que existem e as possibilidades de escolha e ainda orientá-los e 

ajudá-los nessas escolhas. Esperar que eles cresçam e amadureçam por si só 

é dar um tiro no pé no que diz respeito à função de um professor. 

 Em muitos momentos estive sentado ou a pé a conversar com outros 

que há muito trabalham nesta área. Tive oportunidades únicas de conversar 

com antigos professores meus numa posição, agora, de igual para igual e de 

ouvir as suas experiências a suas vivências, motivações e crenças. Foi em um 

desses momentos que ouvi aquilo que mais me ficou marcado: “Um professor 

que não acredita que é possível educar, nunca na vida terá sucesso”. Poderá 

até ser um ótimo transmissor de conhecimentos mas nunca conseguirá ser um 

professor. É preciso acreditar na mudança e que os alunos não são indivíduos 

imutáveis, acreditar os seus comportamentos são um estado e não uma 

constante que permanecerá assim para o resto da vida. Um professor que não 

acredite nisto não será um professor completo.” 

(Reflexão - “40 horas Non Stop”) 
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 Para concluir, no final deste momento único, percebemos o significado 

de “o mundo evolui à custa dos insensatos”. De fato, são precisos momentos 

revolucionários para que os paradigmas mudem. Insensatez poderá até ser um 

exagero, pois para que tudo isto resultasse foi preciso ter os pés bem assentes 

na terra, mas foi também preciso a coragem de ser diferente, de pensar 

diferente, de fazer diferente, para se poder viver o que verdadeiramente a 

escola pode ser. São precisos estes momentos de revelação, em que cada um 

pode aperceber-se da realidade e do papel que nela pode desempenhar. 

4.2.3. Desporto Escolar 

 O grupo disciplinar de EF da ESAS, leva a cabo durante todo o ano 

letivo várias atividades de DE. De acordo com o programa do DE 2009/2013, a 

oferta da escola passa pela atividade interna onde se encontram integrados os 

torneios de várias modalidades (voleibol, futsal, badminton, etc) e ainda um dos 

pontos altos de cada período o Troféu ESAS. No que à atividade externa diz 

respeito, a ESAS é escola de referência desportiva, na modalidade de ginástica 

que se constitui no CFD ESAS. Este centro de formação desportiva, possui 

então vários grupos/equipa da modalidade de desportos gímnicos que treinam 

nas instalações da escola e competem nas várias fases organizativas dos 

campeonatos escolares (local, regional e nacional). Já com grande tradição na 

escola, os professores envolvidos no CFD ESAS, organizam no final de cada 

ano letivo o SARAU ESAS. Este constitui um espetáculo que nasceu da 

iniciativa de criar um momento para mostrar aos pais o trabalho desenvolvido 

durante o ano pelos alunos do DE. Com os anos, foi evoluindo e interligando-se 

cada vez mais com as várias áreas disciplinares da escola e com o próprio 

projeto educativo, sendo que hoje é uma atividade de escola, que precisa ser 

realizada em duas sessões, para acolher os mais de dois mil espectadores. 

4.2.3.1. Troféu ESAS 

 Além dos vários torneios dinamizados dentro da atividade interna, o 

grupo disciplinar de EF organiza todos os anos uma atividade de caráter 

desportivo direcionada a todos os alunos da escola que se demarca das 
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restantes mais tradicionais, o Troféu ESAS. Esta é uma prova anual, dividida 

por três etapas. Este evento é já uma tradição e teve o seu início na 

comemoração dos vinte e cinco anos da escola há quinze anos atrás. Este é 

um troféu em que os participantes realizam três momentos de prova ao longo 

do ano (um por período geralmente) nos quais têm a oportunidade de contactar 

com modalidades que a escola não oferece normalmente. As provas são 

sempre realizadas em equipas em que os elementos podem pertencer a 

qualquer turma e a qualquer ano de escolaridade (apenas se aplicam duas 

regras, ter no mínimo dois elementos do sexo menos representado e ser aluno 

da ESAS). Para vencer cada equipa tem de somar o máximo de pontos que 

conseguir nas várias provas.  

 Como vem descrito no PAA os objetivos desta atividade são: “ Dar 

continuidade às actividades de enriquecimento curricular da escola, 

consideradas como instrumento fundamental de promoção da identidade da 

escola, de promoção da formação integral dos alunos e da cultura em geral; 

Desenvolvimento de actividades que promovam a educação cívica; Promover o 

sucesso educativo dos alunos; Diversificar Metodologias de 

Ensino/Aprendizagem; Promover a responsabilização do aluno relativamente a 

todo acto educativo; Promover a valorização partilhada dos processos de 

aprendizagem.” 

 As várias etapas desta prova contribuíram de forma muito preponderante 

para o desenvolvimento das nossas capacidades organizativas, e de 

dinamização de atividades. Em particular coube ao núcleo de estágio a 

realização de uma das etapas, o “Peddy-Paper” pela cidade. Angariar recursos, 

dinamizar parcerias para reduzir custos, recorrer às entidades desportivas 

locais de maneira a diversificar a oferta e a qualidade das atividades, foram 

algumas das exigências que a organização desta atividade nos colocou. 

 Como atividade desportiva é uma forma inovadora de os alunos desta 

escola poderem ter contacto com modalidades e formas de atividade 

desportiva que não são, normalmente, proporcionadas pelas escolas. A grande 

adesão dos alunos a esta atividade (participações com mais de 300, 400 
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alunos) são a prova de que esta é uma boa forma de atrair os jovens para o 

desporto. 

 “Penso que uma atividade desta natureza foi bastante importante e 

impactante para os alunos que nela participaram. Foi não só uma excelente 

forma de os alunos conhecerem mais a fundo a cidade mas também uma ao 

mesmo tempo conhecerem alguns pontos-chave como a camara municipal, o 

antigo edifício da sua escola, o Instituto Português da Juventude, locais de 

prática desportiva e outros. O próprio percurso foi preparado para que no final 

cada um tivesse aumentado a sua bagagem cultural e o número de recursos a 

que pode recorrer. Para aqueles que vêm de espaços ruais foi com certeza 

uma mais-valia para a sua integração. 

 Penso que atividades como esta são excelentes para desenvolver o 

trabalho em equipa e promover a interação social entre alunos de diferentes 

turmas e anos de escolaridade dado o carácter livre da constituição das 

equipas. São também uma excelente forma de contribuir para o crescimento do 

sentido de pertença, do espírito de escola. Senti ainda pelos comentários de 

alguns alunos que são uma boa forma de promover novas experiências de 

sucesso para alunos que normalmente não o têm no ambiente do currículo 

normal.” 

(Reflexão - Troféu ESAS – 2ª Etapa: Peddy-Paper) 

4.2.3.2. Centro de Formação Desportiva ESAS 

 No enquadramento biográfico já explicamos o que esta escola e, em 

particular, o CFD ESAS representa para nós individualmente e a sua 

importância no nosso percurso de formação académica e pessoal. De facto, 

este sempre foi uma segunda casa e durante o ensino superior foi bastante 

importante, na medida em que as experiências que nele vivemos, foram-nos 

permitindo atribuir mais sentido e aplicabilidade às várias áreas que estudamos 

e aos vários conteúdos que aprendemos. 

 CFD ESAS é um clube de DE, constituído como escola de referência 

desportiva na área da ginástica. Foi fundado no ano letivo 2003/2004 através 

de oito grupos/equipas distribuídos pelas diferentes modalidades da ginástica 
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que pretendiam criar um percurso de formação gímnica com objetivo final de 

chegar a ginástica de grupo, a modalidade de topo da escola, no que diz 

respeito ao nível de performance, sucesso académico e requisitos necessários. 

Todo este processo de formação comporta incrementos progressivos no que 

diz respeito à frequência e volume semanal de treinos, ao sucesso escolar e 

aos comportamentos de responsabilidade. 

 Assim, ultrapassando as várias dificuldades associadas ao DE dos 

últimos anos, o CFD ESAS manteve a sua existência numa perspetiva de 

proporcionar, a todos quantos fosse possível, a oportunidade de praticar 

ginástica, modalidade muito pouco desenvolvida e conhecida na cidade de 

Braga. De facto, foi com a ESAS que esta modalidade começou a fazer parte 

do meio social bracarense, sendo hoje uma referência no meio desportivo e 

cultural da cidade. 

 Sendo DE, e de forma a satisfazer a primeira necessidade de uma 

escola que é preparar os seus alunos para que estes se tornem adultos 

integrados socialmente, desde o primeiro momento que o CFD ESAS se 

preocupou, de forma consistente, com o sucesso escolar e educativo dos seus 

“atletas”. Assim, ao longo da sua evolução foram desenvolvidas estratégias em 

parceria com os encarregados de educação e os próprios professores da 

escola, de modo a criar os meios necessários para garantir o sucesso 

académico dos alunos que frequentam o DE. Atualmente os alunos e 

respetivos encarregados de educação que constituem os grupos/equipa de 

competição do CFD ESAS comprometem-se através da assinatura de um 

contrato no início do ano, entre outras coisas, a manter um nível de resultados 

escolares que os enquadre dentro do sucesso académico (notas positivas). 

Este foi um dos métodos encontrados para ultrapassar a falta de motivação e 

de criar um vínculo que ajudasse os alunos a identificarem-se com o ensino e 

com a escola, no sentido de a entenderem como uma opção pessoal e não 

uma obrigação social. 

 Com o tempo, os resultados desportivos e escolares foram aparecendo, 

e o CFD ESAS conseguiu conquistar alunos, encarregados de educação, 

professores, em suma, toda a comunidade educativa, mostrando que o 
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desporto, e o DE em particular, constituem uma mais-valia no processo 

educativo dos alunos. 

 Como já referimos, o CFD ESAS foi o local onde descobrimos a nossa 

paixão pela ginástica e pelo ensino. Depois de viver nele como aluno, 

mantivemos-mos ligados a ele durante toda a nossa formação superior, dando 

apoio técnico às duas classes de topo no plano de evolução deste centro de 

formação. Eram elas Ginástica Acrobática e Ginástica de Grupo. Até ao 

momento fomos responsáveis por uma classe, embora não formalmente, e 

ainda que estivéssemos sempre presentes em quase todas as 

Competições/Apresentações/Encontros nunca desempenhei por inteiro a 

função de estar por dentro da estrutura que dá vida a esses acontecimentos. 

 De facto, como refletimos: “Esta primeira reunião, foi um impacto, para 

mim que já cá trabalho há 4 anos e pensava estar ciente do trabalho 

subjacente à manutenção de uma estrutura como esta. Como nunca fui 

formalmente, responsável pela classe, a preparação de provas, reuniões com 

pais, formação de juízes, etc, nunca me passou pelas mãos, eu apenas estava 

presente e participava nos eventos e treinava as classes. Agora que me 

encontro por dentro de todo o processo é que me apercebo da logística e 

organização enorme necessárias para fazer com que este centro de formação 

desportiva funcione dentro das condições que o Ministério da Educação impõe 

a estas estruturas.” (Reflexão - Reunião de Abertura Ano letivo para o Centro 

de Formação Desportiva (CFD  ESAS)) 

 Assim, ao longo do ano participei na organização e realização das várias 

atividades em que o CFD ESAS esteve envolvido. Como podemos ver pelo 

quadro 1, a quantidade de atividades em que o CFD ESAS participa, no 

decorrer de cada ano letivo, com os seus vários grupos/equipas, é bastante 

elevada. Em especial, o grupo/equipa de ginástica de grupo, é frequentemente 

convidado para várias apresentações e exibições quer para atividades 

promovidas pela escola, quer para atividades realizadas pelas mais diversas 

instituições. De qualquer das formas, facilmente se percebe que muito do 

trabalho é realizado fora do horário de trabalho normal de um professor. Mais 

ainda, o CFD ESAS tem o total apoio da direção da escola. É certo que se 
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assim não fosse a forma dinâmica e ativa como se trabalha neste centro de 

formação não seria tão viável. 

Quadro 1 - Atividades realizadas e participadas pelo CFD ESAS ano letivo 

2011/2012 

Atividades Realizadas e Participadas pelo CFD ESAS 

Ano letivo 2011_2012  

Dia Atividade Local 

13/09/2010 Receção aos alunos do 10º ano ESAS - Pavilhão 

3 e 4 /10/2011 Provas de seleção de novos alunos ESAS - Ginásio 

17/11/2011 
Formação de Juízes Trampolins – 

Nível escola 
ESAS – auditório 

18/11/2011 Festa do Desporto Escolar Lourinhã 

19/11/2011 
Formação de Juízes ginástica 

acrobática e grupo – Nível escola 
ESAS - ginásio 

22/11/2011 
Apresentação de Ginástica no âmbito 

da Avaliação Externa 
ESAS 

25/11/2011 Preparação festival ginásticazinha ESAS 

26/11/2011 Festival Ginásticazinha ESAS 

10/12/2011 
Ida ao Porto – fatos para ginástica de 

grupo 
Porto 

6/01/2012 
Apresentação de Ginástica no Dia de 

Reis 
ESAS 

20/01/2012 
Ida ao Porto – fatos para ginástica de 

grupo 
Porto 

25/01/2012 
1º Encontro de Desportos Gímnicos - 

Participação 

EB 2e3 André 

Soares 
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25/01/2012 
Formação de Juízes de Ginástica 

Acrobática nível EAE/CLDE 
ESAS 

28/01/2012 
1ª Competição de Desportos Gímnicos 

– Ginástica Acrobática 
EB 2e3 de Amares 

1/02/2012 
Formação de Juízes de Ginástica de 

Trampolins nível EAE/CLDE 
EB 2e3 S. Torcato 

4/02/2012 1ª Competição de Trampolins EB 2e3 S. Torcato 

11/02/2012 
2ª Competição de Desportos Gímnicos 

– Ginástica Acrobática e Artística 
ESAS 

7/03/2012 
2º Encontro de Desportos Gímnicos - 

Participação 

Escola secundária 

de Vieira do Minho 

10/03/2012 2ª Competição de Trampolins EB 2e3 S. Torcato 

12/03/2012 
Apresentação Ginástica de Grupo na 

cerimónia “O Minhoto” 
PEB 

20 e 

21/03/2012 

Preparação e realização do Distrital de 

Desportos Gímnicos/GYM EM FESTA 
UM 

28/03/2012 
Apresentação Ginástica de Grupo na 

Praça da Alegria 

Porto – Estúdio 

RTP 

20/04/2012 Aula Aberta ESAS ESAS 

22/04/2012 
Apresentação na Festa “Desporto e 

Divertimento” 
Teatro Circo Braga 

25/04/2012 

Apresentação aos Encarregados de 

educação e Comunidade ESAS dos 

esquemas de competição para os 

campeonatos regionais. 

ESAS 

28/04/2012 
Campeonatos Regionais de Desportos 

Gímnicos 

Complexo Municipal 

de Ginástica da 

Maia 
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4/05/2012 

Apresentação no Sarau do 

Agrupamento de Escolas Oliveira 

Júnior, São João da Madeira. 

Pavilhão das 

Travessas – São 

João da Madeira 

19/05/2012 
Apresentação no Sarau Gímnico da 

Escola Desportiva de Viana 

Pavilhão Municipal 

de Monserrate - 

Viana do Castelo 

24, 25, 26 e 

27/05_2012 

Apresentações em representação da 

ESAS na BRAGA ROMNA 

Campo da vinha - 

Braga 

26 e 

27/05/2012 

Campeonatos Nacionais de Desportos 

Gímnicos 

Pavilhão Paz e 

Amizade - Loures 

30 e 

31/05/2012 

e 

02 e 

02/06/2012 

Preparação e realização do XIII 

SARAU ESAS 

Parque de 

Exposições de 

Braga 

09 e 

10/06/2012 
Sarau de Ginástica Guardagym 2012 Guarda 

16_06_2012 Sarau Vitoriadas 2012 

Pavilhão das 

Goladas _ S. Victor 

- Braga 

27_06_2012 
Dia de limpeza geral dos espaços e 

materiais de ginástica 
ESAS 

18_06_2012 a 

27_07_2012 
Treinos de férias ESAS 

 

 De realçar que no quadro 1 não estão incluídas as várias reuniões 

realizadas ao longo do ano para a preparação das várias atividades. Estas 

tinham uma frequência praticamente mensal no mínimo. Concluindo, se não 

fosse pela dedicação dos professores responsáveis, alunos e pais que 

integram o clube e pelo significativo apoio dos órgãos de gestão da escola, a 

continuidade e qualidade do trabalho realizado por este centro de formação 

não seria a que hoje em dia lhe é reconhecida.  
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 A nossa intervenção no CFD ESAS durante este ano, do ponto de vista 

estrutural, foi no sentido de coordenar tecnicamente todos os grupos/equipa. 

Isto é, dado o nosso conhecimento mais profundo sobre a modalidade, além de 

continuar a dar apoio aos grupos equipa mais avançados, ficamos 

responsáveis por orientar o planeamento de todas as classes, de fazermos os 

ajustes necessários para que o plano de formação que está na base do CFD 

ESAS se mantivesse e fosse melhorado. Ficamos, também, responsáveis por 

orientar dois colegas que pela primeira vez integraram o projeto, tendo-lhes 

sido atribuídas as classes de formação intermédia. Sendo a primeira vez não 

estavam familiarizados com o funcionamento do CFD ESAS e no que ao treino 

de ginástica diz respeito também precisavam de alguma orientação no 

planeamento e na definição de objetivos ajustados a um ambiente diferente 

daquele que corresponde ao ensino.  

 Do ponto de vista organizacional, estivemos ligados à preparação e 

realização de todas as atividades levadas a cabo pelo CFD ESAS, do início ao 

fim do ano, que para nós só terminou dia 27 de julho de 2012. Todas estas 

experiências foram de uma riqueza sem precedentes para a nossa formação 

enquanto professores. Em especial a participação na organização do Distrital 

de Desportos Gímnicos/GYM EM FESTA e do Sarau ESAS foram momentos 

que reforçaram a minha certeza no potencial educativo da EF e do DE e no 

papel que eu pretendemos, de uma forma ou de outra, desempenhar para que 

momentos como estes continuem a existir na formação dos futuros alunos, 

para que também eles possam ter a oportunidade de se identificarem com a 

escola, como nós nos identificamos, e possam perceber o seu papel na escola 

reconhecendo como seu o percurso escolar que estão a realizar 

 Depois deste ano de especial trabalho no CFD ESAS, muito mais do que 

vivenciar como se organiza e funciona o DE pude experimentar o potencial 

educativo do desporto e do DE em particular. O CFD ESAS já existe há alguns 

anos e acolhe crianças desde o 1º ciclo. Esta ligação à escola, longa e 

contínua, possibilita que os alunos criem um vínculo bem mais profundo e 

pessoal com a escola. Eu próprio vi crianças a crescer dentro deste projeto e 

que estão hoje a terminar o ensino secundário. Isto faz com que os alunos se 
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identifiquem com a escola, que se sintam parte do seu projeto educativo, que 

estabeleçam uma relação com os professores bem mais profunda que a normal 

relação professor/aluno.  

 Iniciámos este capítulo por realçar a necessidade urgente, apontada por 

Teixeira (2007), de os alunos se sentirem parte de algo que os motive para a 

aquisição de competências. Queremos assim concluir que a forma como as 

escolas são geridas, os projetos que possuem e as próprias atividades que 

promovem, são em grande medida uma excelente forma de proporcionar aos 

alunos esse algo que os leve querer aprender na escola. 

4.2.3.3. Um novo projeto, construir o futuro 

 Quando foi criado o CFD ESAS, toda a sua estrutura foi pensada para 

formar alunos/atletas tendo como objetivo “alimentar” o grupo de Ginástica de 

Grupo, classe de elite do centro e que é constituído apenas por alunos 

matriculados na ESAS. Assim desde essa hora apenas passaram a ser 

admitidos alunos do ensino secundário nas classes do centro, se fossem 

alunos da ESAS. Pensou-se que com este novo modelo a procura iria 

estabilizar, mas o que se constatou foi que a procura continuou a aumentar. Os 

grupos/equipa foram crescendo, ultrapassando os limites ideias, pondo assim 

em causa a aprendizagem progressiva desejada. Apesar de não ser a solução 

que se ambicionava, pois equivalia a assumir que haveria alunos que ficariam 

de fora, a partir de 2007/2008 o CFD ESAS começou a realizar provas de 

seleção de novos alunos. Desde este ano letivo que o CFD ESAS teve que 

“rejeitar” mais de sessenta alunos por ano, que se candidatavam e faziam os 

testes, mas dado o limitado número de vagas não podiam integrar os 

grupos/equipas. 

 Face a esta situação, tornava-se urgente encontrar uma solução que 

conseguisse dar resposta à procura, que conseguisse absorver os alunos que 

pelas limitações do DE não podiam ver o seu desejo de praticar ginástica 

respondido. 

 Logo nos primeiros meses do estágio profissional (mês de outubro) 

sugerimos aos professores do CFD ESAS a participação no 4º congresso 
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nacional da ginástica – 2º congresso internacional da ginástica subordinado ao 

tema “Ginástica na Escola – Escolas da Ginástica”, promovido pela federação 

de ginástica de Portugal. Esta sugestão vinha no sentido de aumentar a base 

de conhecimentos em ginástica de toda a equipa de professores do CFD 

ESAS. No final do congresso, cada professor teve de realizar um trabalho de 

avaliação para a obtenção da formação creditada associada à participação. O 

objetivo deste trabalho consistia em idealizar um projeto de intervenção na 

escola que fizesse chegar ao meio escolar a nova forma de entender e  

abordar a ginástica divulgada neste congresso por forma a substituir os 

modelos de abordagem antigos gastos, pouco eficazes e atrativos.  

 Como forma de “juntar o útil ao agradável”, os professores fundadores 

do CFD ESAS aproveitaram a oportunidade para refletir e amadurecer algumas 

ideias que “estavam na gaveta”. Havendo já um caminho percorrido pelo CFD 

ESAS, na ginástica, procuram criar um instrumento de trabalho que visasse o 

futuro da ginástica na ESAS mais voltada para o desporto federado(DF), uma 

vez que as constantes flutuações no DE, não permitem ao CFD ESAS garantir 

um futuro estável. Assim, tendo a fase de sedução, da fundação, da criação de 

condições mínimas e da conquista emocional realizadas, projetaram um 

“caminho do meio” que se materializou num projeto de um clube de ginástica. 

Este projeto teria como base a cooperação entre o clube de desporto escolar e 

o clube de ginástica federado no sentido de, em conjunto, contribuírem para o 

seu desenvolvimento mútuo e crescimento e desenvolvimento da modalidade.

  

 Estando o projeto feito, os coordenadores do CFD ESAS propuseram 

sermos nós a pô-lo em prática. Perante a proposta pensamos que seria um 

sonho, criar o nosso próprio clube, contudo sempre tivemos bem conscientes 

da realidade atual e não quisemos dar “um passo maior que a perna”. Neste 

sentido, decidimos primeiro procurar entender melhor a relação entre o DE e o 

DF e a própria evolução do DE. Para o conseguir decidimos fazer um estudo 

de natureza concetual onde através da literatura pudesse perceber qual o 

posição dos vários autores sobre esta temática de maneira a obter um 
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conhecimento mais profundo e fidedigno sobre as questões que envolveram a 

evolução do DE e os problemas que envolvem a relação do DE com DF.   
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RESUMO 

 O presente estudo teve como objetivo fazer uma revisão bibliográfica 

sobre o desporto escolar e a sua relação com do desporto federado no sentido 

de perceber o que a literatura apresenta relativamente a estes dois setores do 

sistema desportivo português. 

 O desporto escolar é, hoje em dia uma forte componente do sistema 

desportivo português e tem vindo a revelar-se, na escola, com um meio 

privilegiado na educação para a cidadania das crianças e jovens, para 

promover a igualdade de oportunidades, de acesso e de sucesso, e ainda, 

dada a sua dimensão social, é um meio por excelência onde os valores, as 

emoções, as regras e os comportamentos estão sempre presentes e são por 

isso facilmente desenvolvidos no processo educativo.  

 Contudo, apesar do reconhecimento da sua importância, o desporto 

escolar não se tem desenvolvido da forma ideal. O seu processo tem sido 

marcado por alterações constantes ao nível da sua estrutura organizacional e 

funcional que só têm provocado instabilidade, desmotivação e falta de 

credibilidade. 

 Face ao conjunto de limitações que o desporto escolar apresenta é 

urgente encontrar soluções que possam contribuir para o retirar do estado de 

estagnação em que parece encontrar-se. 

 Neste sentido, a ligação entre o desporto escolar e o desporto federado 

parece ser uma forma de combater este problema. Apesar de toda a 

controvérsia que existe à volta deste tema, é consensual que desporto escolar 

e desporto federado constituem dois sectores independentes, do sistema 

desportivo, que podem e devem estabelecer entre si relações de cooperação, 

no sentido de ambos contribuírem para o desenvolvimento do desporto e 

proporcionarem às crianças e jovens uma formação desportiva de qualidade 

que lhes permita desenvolver a sua relação com o desporto de uma forma 

positiva. 

 Palavras-chave: Desporto Escolar; Desporto Federado; Evolução; 

Cooperação; Formação Desportiva;   
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Abstract 

 The main objective of this study was to develop an bibliographic review 

about the relationship between school sports and club. We wanted to 

understand what presents the literature about these two parts of the Portuguese 

sportive system. 

 Nowadays school sports it’s a strong component of the Portuguese 

sportive system and has been proved to be a privileged way of citizenship 

education of children and youth, to promote the equal access to opportunity and 

success. Given its social dimension, is a means par excellence where the 

values, emotions, rules and behaviors are always present and are therefore 

easily developed in the educational process. 

  However, despite the recognition of its importance, the school sport has 

not developed has it should. The process has been marked by constant 

changes on it’s organizational and functional structure that only have caused 

instability, lack of motivation and lack of credibility. 

 Considering the large amount of limitations associated to school sports 

it's urgent to find strategies that be able to take away the school sports out its 

state of stagnation. 

 The relationship between school sports and club seems to be a strategy 

to fight this problem. Despite the controversy involving this relationship, it’s 

consensual that school sports a club are tow independent parts of the sportive 

system that can and should establish a cooperative relation, in order to booth of 

them contribute to the spots development and provide a valuable spots 

education that  allows children and youth to develop a positive relation with 

sports.  

 

Keywords: School Sports; Club; Evolution; Cooperation; Sports Education 
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1. Introdução 

 Bento (1991) refere que DE surge da construção da relação necessária 

entre EF e deporto, dada a relevância social e politica assumida pelo desporto 

na sociedade contemporânea. 

 Silva (2006, p. 16) afirma que “(…) o Desporto Escolar conquistou um 

espaço relevante na escola e no processo educativo, ao representar para além 

de um espaço de prática desportiva de competição ou lazer, um elemento 

fundamental na educação para a cidadania”. 

 Pina (2002) refere que apesar da instabilidade vivida no DE ao longo dos 

últimos anos, têm sido dados passos importantes que resultam numa imagem 

positiva. Contudo, o ritmo de crescimento ainda se encontra muito aquém das 

necessidades de prática desportiva da população escolar.  

 De acordo com o estabelecido no Decreto-Lei nº 95/91 o DE é entendido 

como um “(...) conjunto de práticas lúdico-desportivas e de formação com 

objecto desportivo desenvolvidas como complemento curricular e ocupação 

dos tempos livres, num regime de liberdade de participação e de escolha, 

integradas no plano de atividades da escola e coordenadas no âmbito do 

sistema educativo”. A Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto (Lei nº 

5/2007, de 16 janeiro) determina que a EF e o DE deverão visar entre outras 

coisas o desporto como fator de cultura. Na Lei de Bases do Sistema Educativo 

(Lei nº 49/2005 de 30 de agosto), o DE deve “(…) visar especificamente a 

promoção da saúde e condição física, a aquisição de hábitos e condutas 

motoras e o entendimento do desporto como factor de cultura, estimulando 

sentimentos de solidariedade, cooperação, autonomia e criatividade, devendo 

ser fomentada a sua gestão pelos estudantes praticantes, salvaguardando-se a 

orientação por profissionais qualificados”.  

 Como se pode verificar, a importância do DE na escola e particularmente 

como componente estruturante de uma completa formação das crianças e 

jovens tem vindo a ser reconhecida por parte da comunidade científica. 

Também do ponto de vista social e político, o DE é entendido como uma fator 

positivo na preparação das crianças e jovens para a sociedade da qual mais 

tarde deverão ser parte ativa. 
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 O presente estudo, de natureza concetual, procura perceber a evolução 

do DE e quais as suas implicações no seu estado atual. Além da pesquisa 

sobre o seu desenvolvimento fez-se uma revisão aos programas de DE 

desenvolvidos nos últimos 10 anos como forma de também entender o que 

mudou. A análise dos programas aponta para um potencial meio de 

desenvolvimento do DE, a relação com DF. Como defende Santos (2009), a 

escola deve ser um espaço aberto à comunidade e o DE, em particular, deve 

promover o encontro entre a escola e a comunidade local para assim, permitir a 

participação de todos os parceiros socias nas suas atividade explorando dessa 

forma todas as potencialidades existentes. Na linha deste pressuposto, 

procuramos também perceber o que a literatura apresenta relativamente a esta 

relação entre os dois subsistemas autónomos e de que forma poderão eles ser 

concomitantemente, fatores de crescimento e desenvolvimento do sistema 

desportivo. 
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2. Desporto Escolar 

 

2.1. Evolução do Desporto Escolar 

 O DE é, hoje em dia, uma forte componente do sistema educativo 

português. Prova disso são os cerca de 7000 grupos equipa de 1105 escolas 

que nos últimos 4 anos se envolveram numa prática desportiva regular, através 

do programa deporto escolar 2009-2013 (Gomes et al., 2013) 

 Além de ser um programa potenciador de uma prática desportiva 

regular, o DE (em conjunto com a EF), tem vindo a revelar-se na escola um 

meio privilegiado na educação para a cidadania das crianças e jovens, para 

promover a igualdade de oportunidades de acesso e de sucesso e ainda, dada 

a sua dimensão social, é um meio por excelência onde os valores, as emoções, 

as regras e os comportamentos estão sempre presentes e são, por isso, 

facilmente desenvolvidos no processo educativo (Azevedo, 2012; Santos, 

2009). Como afirma Bento (2001, p. 88) “o acto desportivo constrói e revela o 

homem por dentro e por fora”, daí o papel educativo do DE. 

 Para entender melhor como o DE atingiu o seu estado atual procuramos 

perceber como foi a sua evolução desde o início. Como afirma Pina (2002), em 

qualquer estudo sobre o desenvolvimento do DE em Portugal, torna-se 

imprescindível uma análise sobre a sua evolução histórica. Para isso, 

recorremos às retrospetivas históricas realizadas por Conde (2012) e Marques 

(2011) que se basearam nos vários autores que até à data se debruçaram 

sobre o tema. Assim, segundo o mesmo autor, a história do DE, até aos dias 

de hoje, divide-se em onze períodos: 

1º Período – Livre Associativismo ou Modelo Federado (1990 – 1936); 

2º Período – Mocidade Portuguesa (1936 – 1973); 

3º Período – Direção Geral de Educação Física e dos Desportos (1973 – 1974); 

4º Período – Separação Orgânica do Desporto escolar da Educação Física 

(1974); 

5º Período – I Governo Constitucional (1974 – 1977); 

6º Período – Direções Gerais Pedagógicas (1977 – 1986); 

7º Período – Direção Geral dos Desportos (1986); 
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8º Período – Lei de Bases do Sistema Educativo (1986 – 1991); 

9º Período – Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento da Educação Física e 

do Desporto Escolar (GTDEFDE) (1992-2002); 

10º Período – Extinção do Gabinete Coordenador do Desporto Escolar e 

integração do DE na Direção Geral de Desenvolvimento e Inovação Curricular 

(2002 – 2006); 

11º Período – Criação das Associações Desportivas Escolares (2006); 

 

 Fazendo um apanhado geral, durante os três primeiros períodos o DE 

consistia em encontros escolares e campeonatos desportivos escolares 

organizados primeiro pelo livre associativismo, passando para a 

responsabilidade da Mocidade portuguesa e depois para a direção Geral da 

Educação Física e dos Desportos. No 4º período, após o 25 de Abril de 1974, 

acontece a separação entre EF e DE, passando este a estar sobre a alçada da 

Direção Geral dos Desportos. Surge o “Plano de Desenvolvimento para o 

Desporto Escolar. Durante o 5º e 6º período, o DE passa progressivamente 

para as Direções Gerais Pedagógicas. No entanto, com a mudança de 

governo, no 7º período o DE volta a ser colocado sobre a responsabilidade da 

Direção Geral dos Desportos. Contudo, logo de seguida no 8º período, com a 

orientação dada pela Lei de Bases do Sistema Educativo o DE volta a ser 

colocado sobre a alçada do Sistema Educativo e é criado o Gabinete 

Coordenador do Desporto Escolar. Durante o 9º Período o Gabinete 

Coordenador do Desporto Escolar é substituído por uma nova equipa de 

trabalho (Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento da Educação Física e do 

Desporto Escolar) que vem mais tarde a ser extinto para dar lugar a um outro 

grupo que viria a trabalhar junto do Gabinete do Ministro da Educação. No 10º 

período, o DE passa a integrar a a Direção Geral de Inovação e 

Desenvolvimento Curricular (DGIDC), passando assim a estar definitivamente 

sobre a dependência do Ministério da Educação. No 11º período, é criada uma 

Comissão de Reavaliação do Desporto Escolar no sentido de diagnosticar 

problemas e elaborar propostas para uma novo modelo organizativo do DE. 
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 A partir deste último período, poder-se-ia pensar que o padrão de 

instabilidade relativamente à tutela do DE se iria manter. No entanto, desde a 

integração na DGIDC que este aspeto se manteve inalterado. A única mudança 

ocorreu com a última alteração de governo em que as estruturas mudaram de 

designação passando a DGIDC a Direção Geral da Educação, estrutura 

dependente do agora Ministério da Educação e Ciência (antigo Ministério da 

educação).  

  Como é lógico, ao longo dos anos, esta ausência de coerência interna, 

resultado das ideologias políticas e sociais que se foram sobrepondo levou a 

uma constante instabilidade nas práticas desportivas nas escolas (Conde, 

2012). Também Pina (1995) já afirmava que este processo marcado pela visão 

analítica e sectária das práticas desportivas na escola tem contribuído para a 

dicotomia DE/DF, EF vs DE, sistema desportivo em oposição ao sistema 

educativo e para as mudanças cíclicas no enquadramento institucional.  

 Meneses (1999, pp. 73-74), durante o 9º período, na sua procura pelos 

possíveis aspetos inibidores que, de algum modo, pudessem interferir no 

desenvolvimento das atividades de DE, identificou os seguintes problemas: 

• Ausência de uma participação ativa dos alunos na organização das 

atividades do DE; 

• Carências no domínio das infraestruturas desportivas escolares; 

• Escassez de recursos financeiros disponibilizados para o 

desenvolvimento das atividades de DE; 

• Inadequação dos horários do DE; 

• Dificuldades na definição, operacionalização e estabilização de um 

modelo de DE coerente e participado; 

• Falta de acompanhamento das atividades desportivas pelos órgãos de 

gestão da escola; 

• Ausência de uma efetiva participação de todos os alunos, ainda aqueles 

com menor valor técnico, no quadro competitivo regular; 

• Organização incorreta da rede de transportes escolares; 
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 Pina (2002, p. 28), durante o 10º período ao fazer um ponto da situação 

sobre o DE também menciona a sobrelotação das escolas e consequente 

elaboração de horários no limite da utilização das instalações/equipamentos 

educativos escolares que não deixam espaço para o DE; a ausência ou 

insuficiência de equipamentos desportivos escolares; e a qualificação de 

professores inadequada à realidade em evolução; como as condicionantes que 

no momento punham em causa o DE no sistema educativo. Pela mesma altura 

Rego (2002) afirmava que “(…) apesar de em termos conceptuais haver 

alguma valorização da área da EF, ao nível operacional não há 

correspondência directa.” indicando como condicionantes à evolução do DE a 

valorização dos resultados como sendo o maior interesse do processo; a 

seleção das crianças e jovens mais dotados para integrar os grupos/equipas, 

descurando o caráter formativo do DE; a elaboração de horários que não 

contemplam um momento (tarde livre) para a realização das atividades do DE.  

 Silva (2006), nas suas conclusões sobre a realidade do DE em Portugal, 

afirma que o mesmo está longe de satisfazer os seus agentes devido às 

questões relacionadas com: carga horária letiva semanal dos alunos e a sua 

distribuição, os horários dos professores, a falta ou inexistência de espaços e 

instalações desportivas dos estabelecimentos de ensino, os transpores 

escolares disponíveis, a formação de professores e alunos e o envolvimento de 

toda a comunidade envolvente. A mesma autora ainda conclui que a estrutura 

do modelo de DE imperante é demasiado burocrática e centralizada num nível 

orgânico elevado, e que por essa mesma razão, tem criado bastantes 

dificuldades ao desenvolvimento do DE e à adoção de medidas fundamentais 

para o seu progresso. 

 Em 2007, Teixeira fez uma análise de todos os fatores de 

desenvolvimento ligados ao DE confrontando-os com os dois diagnósticos 

realizados pelas equipas do ministério da educação. O primeiro em 2003: 

Documento Orientador do Desporto Escolar: Jogar pelo futuro, medidas e 

metas para a década; e o segundo realizado em 2006 pela CREDE – 

Comissão de Reavaliação do Desporto Escolar.  
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 Durante a sua análise as condicionantes que já apresentamos foram 

novamente colocadas como causas para os problemas detetados nos relatórios 

realizados pelo Ministério da Educação. Além das mesmas 

condicionantes/causas, apresentadas por Meneses (1999), Pina (2002) e Silva 

(2006), Teixeira (2007) apresentou ainda outras que consideramos relevantes: 

- Inexistência de clubes de DE com projetos de carácter plurianual; 

- Reduzida oferta de atividades ajustada à motivação e continuidade de 

prática dos alunos; 

- Inexistência de um sistema de informação do DE assente em bases de 

dados informáticos suficientemente operacionais eficientemente 

relacionados com um portal da internet; 

- Inexistência de legislação adequada à resolução do problema dos 

horários das atividades de treino e de competições; 

- Inexistência de projetos em parceria entre do DE, os municípios e a 

comunidade; 

- Reduzido número médio de horas de treino e de jogo por grupo/equipa 

orientada; 

- Falta de estabilidade legislativa; 

- Falta de formação quer de alunos juízes/árbitros quer de professores 

(aqui especificamente falta de formação continua); 

- Falta de promoção do DE; 

 

 Marreiros (2011), fez uma revisão aos programas dos seis governos 

provisórios e dezanove governos constitucionais que governaram desde o 25 

de abril de 1974 até à atualidade. Essa revisão incidiu especificamente na 

matéria de política desportiva relativa ao DE presente em cada uma dos 

respetivos programas. O autor conclui que ao fim de trinta e sete anos, trita e 

duas tomadas de posse de ministros da educação e seis mudanças de nomes 

no respetivo ministério, cada programa é o reflexo daquilo que cada governo 

entende que devem ser os objetivos do DE. Não existe uma passagem das 

intenções programadas para os atos. As grandes decisões estratégicas que 

poderiam criar um futuro diferente para o DE não são realizadas e por isso, o 
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autor, no que à matéria de política desportiva relativa ao DE diz respeito, 

carateriza estes programas como meros exercícios de inutilidade. 

 A partir desta análise bibliográfica, podemos ver que a evolução do DE 

tem sido marcada por bastantes dificuldades e que há problemas associados 

ao seu pouco desenvolvimento que permanecem constantes ao longo do 

tempo, sem serem ultrapassados. A principal razão para a ineficácia na 

superação desses problemas parece ter como causa as constantes alterações 

internas que o DE tem vindo a sofrer ao longo das últimas décadas, em 

consequência das recorrentes alterações politicas. 

 

2.2. Os Programas do Desporto Escolar  

 Apesar do longo caminho que o DE ainda tem de percorrer para 

conseguir cumprir com os seus próprios objetivos, Fernandes (2011) (cit. por 

Marreiros, 2011, p. 61) afirma que: “(…) nesta primeira década do novo século 

aquela atividade de complemento curricular conheceu uma nova dinâmica e 

várias modalidades aí começaram a colher frutos: uma sementeira de 

praticantes que ainda tem um percurso competitivo a contemplar mas que se 

apresenta promissor”. Foi sobre esta perspetiva que decidimos analisar os 

programas do DE desde o ano letivo 2000/2001 até ao mais recente programa 

de DE elaborado para o quadriénio 2013/2017, para perceber como foram 

evoluindo as medidas aplicadas por cada programa. 

 Começamos por reunir os programas de DE desde 2000/2001 até 

2005/2006. Procuramos perceber quais os aspetos positivos e negativos que 

se verificaram durante evolução destes programas ao longo do tempo. 

Quadro 2 - Análise dos programas do DE de 2000/2001 a 2005/2006 

Análise dos programas do DE de 2000/2001 a 2005/200 6 

Aspetos positivos Aspetos negativos 

Principio de que o projeto de DE deve ser 

parte integrante do PE e do PAA, 

Todos os programas apresentam 

alterações de ano para ano no 
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transversal (interdisciplinar) estar articulado 

com a disciplina EF. 

Também, mais tarde é acrescentada a 

obrigatoriedade de ser plurianual e de ter a 

aprovação do concelho pedagógico. 

que diz respeito à organização 

das atividades desportivas. 

Indica as condições a serem asseguradas 

para a organização dos horários das 

atividades curriculares 

Atividade externa pode decorrer 

aos sábados 

Acresce o número de projetos dentro dos 

quais se pode desenvolver a atividade 

interna (taça Luís Figo; Megasprinter) 

São pontualmente 

acrescentadas mais 

competências aos professores 

que desempenham funções no 

DE 

Modalidades desenvolvidas passam a ter de 

ser objeto de planos plurianuais com 

mínimo de 3 anos 

Verifica-se uma ligeira redução 

dos limites máximos de 

atribuição de créditos horários. 

Conceito de projeto especial, evolui para os 

centros de formação desportiva, tornando-

se numa área de desenvolvimento de 

atividades independente da atividade 

externa. 

Formação de juízes/árbitros 

pouco considerada 

Dimensão, plurianualidade das 

modalidades, diversidade de atividades e 

abrangência público-alvo – passam a 

constituir fatores de valorização na 

aprovação dos projetos 

 

Alunos federados passam a poder fazer 

parte das atividades do DE 
 

É aberta a possibilidade de serem atribuídos 

mais créditos horários aos professores 
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responsáveis por projetos que pelo seu 

trabalho e resultados apresentem maior 

qualidade. 

Professores responsáveis por grupos 

equipa passam a ser obrigados a participar 

nas ações de formação desenvolvidas na 

sua área educativa e no âmbito da 

modalidade respetiva. 

 

O plano anual de atividade interna passa a 

ter de incluir, pelo menos, uma modalidade 

individual e outra coletiva por período 

 

 

 Como podemos verificar ao longo destes seis anos, foram surgindo 

alguns aspetos positivos. Nota-se uma crescente valorização dos projetos que 

pelo seu trabalho demonstrem qualidade e também a tentativa de inserir cada 

vez mais o projeto de DE no seio da escola. Por outro lado, mantêm-se 

problemas que já antes se verificavam. Não há coerência de programa para 

programa no que diz respeito à organização das atividades desportivas. Em 

cada ano surgem novas alterações. Parece haver uma redução do 

reconhecimento desta atividade ao nível de atribuição de créditos horários e ao 

longo dos programas percebe-se que a questão da organização dos horários e 

das atividades do DE continua a ser pouco considerada pelos responsáveis 

dos estabelecimentos de ensino. 

 Os programas de DE elaborados após o ano de 2005/2006, merecem 

um destaque individual pois introduzem algumas mudanças significativas (o 

programa do DE 2006/2007 particularmente pela negativa). 

  

2005/2006 para 2006/2007 

 Quando nos deparamos com o programa do DE 2006/2007, percebemos 

facilmente a sua conceção foi algo apressada, dada a sua reduzida estrutura, 

falta de profundidade e especificidade nas orientações (comparativamente com 
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os anteriores programas). A nossa experiencia prática relacionada com DE 

permite-nos associar este programa pouco desenvolvido a um período crítico, 

que remonta à transição do ano letivo 2005/2006 para o ano letivo 2006/2007. 

De facto, como Tavares (2006) afirma no seu artigo sobre o regresso às aulas 

do ano letivo 2006/2007: “É um arranque do ano lectivo marcado pela 

expectativa. Não só de quem começa mais uma etapa da sua formação, como 

de milhões de pais e de 178 mil professores, ansiosos por conhecer os efeitos 

de um enorme bolo de reformas e novidades introduzidas pelo Ministério da 

Educação.”. No meio de todas as expectativas, o DE era uma incógnita. Cunha 

(2006), chama à atenção para o facto de o DE estar em risco dado que (em 

finais de julho): “Ainda sem qualquer justificação, o programa este ano não foi 

publicado em tempo útil – o que indicia, pela primeira vez em dez anos, que 

não vai haver Desporto Escolar.”.  

 Apesar de toda a expectativa o programa do DE 2006/2007 acaba por 

ser publicado. Contudo, o seu conteúdo é menos extenso comparando com os 

programas anteriores, contendo apenas orientações gerais, objetivos 

específicos e algumas orientações relativas ao funcionamento. 

 Este programa é adaptado ao momento e dada a possível alteração das 

estruturas organizativas, permite a admissão de projetos anuais e não apenas 

plurianuais. É também acrescentado um novo princípio: “Enquanto elemento 

integrante do Projecto de Escola, o Desporto Escolar deve ser perspetivado 

como um instrumento de inclusão e de promoção do sucesso escolar, 

privilegiando alunos/as que apresentem maiores riscos de insucesso e 

abandono.”.  

 Neste programa, o clube de desporto escolar e as outras estruturas 

desenvolvidas em cada escola e agrupamentos de escolas (entendem-se aqui 

os centros de formação desportiva) constituem os instrumentos para o 

desenvolvimento da atividade externa. É apresentado pela primeira vez o 

conceito de “associações desportivas escolares” (ADE), constituídas por 

iniciativa das próprias escolas e dos profissionais afetos ao DE, indicadas como 

o meio preferencial para organizar os campeonatos escolares (atividade 

externa) e tendo prioridade nas candidaturas. 
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 Resumindo, este programa procura manter o que até ao momento já 

havia sido conseguido, acrescentando estratégias para aumentar número de 

praticantes (feminino especialmente e alunos com necessidades educativas 

especiais) e aumentar a frequência de iniciativas de competição externa 

organizadas por parte das escolas, racionalizando ao máximo os recursos 

necessários para manter o funcionamento da estrutura. 

 

2006/2007 para 2007/2009 

 O programa do DE 2007/2009 é o primeiro a ser definido para um 

período de dois  anos letivos. Além de prever uma continuidade, este novo 

programa, é um reflexo do anterior ao qual foram acrescentadas orientações 

mais específicas relativamente ao funcionamento dos clubes de desporto 

escolar, das associações desportivas escolares, da atividade interna e externa 

e também no que diz respeito às funções dos professores. Há estruturas que 

voltam a tomar novas designações: as coordenações de desporto escolar 

passam a equipas de apoio às escolas; os centros de formação desportiva 

passam a denominar-se escolas de referência desportiva (ERD). Os projetos 

de DE voltam a ter de ser obrigatoriamente plurianuais e de preferência a 

coincidirem com os concursos de provimento de professores.  

 Ao nível do 1º ciclo é introduzida uma nova orientação, além da 

expressão e educação físico-motora é oferecido a todos os alunos a “atividade 

física desportiva” enquanto medida de enriquecimento curricular integrada no 

projeto “escola a tempo inteiro”. Também os alunos do 1º ciclo que se 

enquadrem dentro dos escalões do DE poderão participar nas atividades do 

DE. 

 Os clubes de desporto escolar funcionam dentro do que já estava 

definido nos programas anteriores. Já às ADE são atribuídas orientações de 

forma ganharem consistência e continuidade. Passa a ser obrigatória a 

subscrição de protocolos ou acordos escritos entre as escolas que compõem 

as ADE, continuam a ter prioridade nas candidaturas e passam a poder 

responsabilizar-se pela organização das competições de nível local, regional e 

até nacional se as condições lhes forem favoráveis. São ainda acrescentadas 
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mais formas organizativas de atividade interna possíveis (megasalto; 

megakilómetro; basquetebol 3x3; fitnessgram).  

 Importa destacar a orientação no sentido de ser possível fazer 

requisição de mais créditos horários quando se virem esgotadas todas as 

fontes (créditos atribuídos às escolas e componente não letiva) por forma a 

viabilizar a continuidade dos projetos com maior dimensão e continuidade. 

Passa também a ser possível acumular até três cargos dentro do clube de 

desporto escolar e os professores de apoio à modalidade voltam a ser 

enquadrados nas estruturas de funcionamento. 

 Ao nível das modalidades, estas continuam a ter a mesma designação: 

com quadro competitivo nacional (quinze) e sem quadro competitivo nacional 

(vinte e quatro) 

 Pela primeira vez o processo de candidatura é realizado via on-line pela 

plataforma da DGIDC. 

 

2007/2009 para 2009/20013 

 O programa do DE 2009/2013 vincula, na nossa opinião, três grandes 

fatores de desenvolvimento: é o primeiro a ser definido para um período de 

quatro anos  e seu início coincide com o concurso nacional de professores 

para os mesmos quatro anos, o que permite uma maior e mais robusta 

continuidade dos projetos. É também o primeiro que determina claramente que 

“A atividade interna e externa do Desporto Escolar é de oferta obrigatória em 

todas as escolas e terá de fazer parte do seu projeto pedagógico”. Esta é, sem 

dúvida, uma medida que contribui em larga escala para aumentar a oferta 

proporcionada pelo DE. Alargando a oferta, criam-se as condições para que 

mais alunos possam contactar com o DE, aumentando assim a quantidade de 

praticantes. 

 Este programa vem também com mais uma orientação para os órgãos 

de gestão dos estabelecimentos de ensino no sentido de estes terem de 

garantir que professores e alunos não ficam prejudicados do ponto de vista 

profissional e académico respetivamente, devendo por em prática os meios 

necessários para esse efeito. 
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 Ainda que na sua forma o programa esteja organizado de maneira 

diferente dos anteriores, o modelo funcional do DE mantem-se: DGIDC (onde 

se encontra o gabinete do desporto escolar), direções regionais de educação, 

coordenações locais de desporto escolar ou equipas de apoio às escolas e 

estabelecimentos de ensino.  

 Ao nível das práticas desportivas, estas mantêm também a mesma 

forma, sendo que à atividade interna são acrescentados novos projetos dentro 

dos quais esta se pode desenvolver. É sugerido que, para o ideal 

desenvolvimento da atividade interna, se criem, na elaboração dos horários, 

um ou dois tempos semanais, de noventa minutos, sem aulas, comuns para 

cada ano letivo. É também fomentado o incentivo a novas práticas desportivas, 

mais recentes, de forma a contemplar os alunos que não se revêm nas 

modalidades tradicionais ou na competição. Os clubes de desporto escolar e as 

ERD, mantêm o seu funcionamento e as ADE continuam a ser a via 

preferencial de desenvolvimento da atividade externa. Estas últimas passam a 

ter de ter uma ERD como escola sede das modalidades que abranjam. 

 Neste programa, são ainda apresentados os quase 20 projetos que se 

desenvolverão no DE, durante os quatro anos e ainda as intenções de criar 

outros através de mais parcerias com as federações desportivas e diversas 

entidades desportivas. 

 

2009/2013 para 2013/2017 

 Com a mudança de governo no último ano do programa do DE 

2009/2013 o ministério da educação voltou a sofrer alterações. O DE continua 

sobre a alçada no agora ministério da educação e ciência, no entanto, o 

modelo organizacional é alterado quer ao nível nomes dos serviços, quer das 

competências, isto pelos vários níveis hierárquicos de funcionamento.  

 As atividades desportivas são reorganizadas, desta vez, em três níveis 

mais os centros de formação desportiva: nível um que corresponde à anterior 

atividade interna; nível dois que remete para a anterior atividade externa; nível 

três, um extra, criado para os grupos/equipas de elevado potencial desportivo 

(que necessitam por essa razão de mais treino) e para os clubes escolares 
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federados. Os centros de formação desportiva passam a existir num novo 

conceito, ainda que com os mesmos objetivos, neste programa, são mais 

vocacionados para modalidades cuja especificidade técnica exija condições 

especiais, como é o caso das modalidades náuticas, de ar livre e de exploração 

da natureza, entre outras. 

 Este programa, apresenta um diagnóstico estratégico (baseado numa 

análise SWOT) onde elenca as vária fraquezas e potencialidades do DE do 

ponto de vista interno e externo. Comparando a análise interna das fraquezas 

com o problemas associados ao desenvolvimento do DE expostos pelos vários 

autores que apresentamos antes, conclui-se que a grande maioria das 

fraquezas detetadas por esta análise recente consiste nos mesmos problemas 

já identificados antes ou na consequência de problemas identificados que não 

foram resolvidos. 

 Após a análise dos 10 programas de DE produzidos pelas diferentes 

estruturas responsáveis nos últimos 13 anos podemos concluir que o DE não 

tem evoluído da forma ideal. Todo o seu processo tem sido marcado por uma 

contínuas alterações no seu modelo organizacional que em nada contribuíram 

para que DE crescesse de forma estável e contínua. Pelo contrário, todas as 

essas sucessivas reestruturações só criam instabilidade, desmotivação e falta 

de credibilidade. 

 Ao longo dos vários programas nota-se uma tentativa constante de 

chamar a atenção para os princípios ideais pelos quais os órgãos de gestão 

dos estabelecimentos de ensino se devem orientar para que o DE alcance todo 

o seu potencial. O que parece indicar que não são tidos em conta. Vê-se um 

aumento de medidas que possibilitam a manutenção dos projetos que 

mostrem, pelo seu trabalho, serem merecedores de reconhecimento. Procura-

se que o DE seja cada vez mais uma parte integrante do PEE e que possa ser 

usufruído por todos os alunos. Reforçam-se as garantias de que os alunos e 

professores envolvidos, não sejam prejudicados, mas que tenham mais apoio. 

São desenvolvidos meios de comunicação para facilitarem o acesso e 

promoção do DE (site do desporto escolar e programa televisivo “magazine do 

desporto escolar”). 
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 Apesar dos fatores positivos de desenvolvimento do DE e das várias 

estratégias inovadoras postas em prática, o DE não mostra sinais de melhorias 

significativas. O problema parece encontrar-se ao nível legislativo dado que 

segundo o Decreto-lei nº 95/91 de 26 de fevereiro, “ Na medida do possível, os 

Órgãos de Gestão e administração dos Estabelecimentos de Ensino devem, na 

preparação dos respectivos horários, consagrar uma manhã ou uma tarde 

semanal à prática desportiva, independentemente das outras actividades 

decorrentes do Clube de Desporto Escolar e sem prejudicar a actividade 

curricular, designadamente os horários de Educação Física.” No entanto, como 

afirma Santos (2009), “(…) o que se tem verificado na prática é uma concepção 

de horários das diversas disciplinas em função de outras lógicas, 

impossibilitando a libertação de um daqueles períodos horários, o que não 

resulta na plena satisfação das necessidades educativas e dos interesses dos 

alunos, quanto à sua participação desportiva escolar.” 

 De facto, o DE continua a ser uma oferta de complemento curricular e 

acreditamos que nem todos os agrupamentos de escolas e escolas não 

agrupadas lhe dêem o devido valor e apoio. Aliás a “invisibilidade institucional” 

e “desarticulação com o projeto educativo” são duas das fraquezas internas 

enumeradas pela análise SWOT apresentada no programa do DE 2013/2017. 

Além disso, cada programa apenas fornece orientações, deixando espaço a 

cada estabelecimento de ensino para se organizar como entender melhor. 

Ainda que, o primeiro programa plurianual de quatro anos determine que o 

“Desporto Escolar é de oferta obrigatória em todas as escolas” (Ministério da 

Educação, 2009), isso não implica que a sua aplicação seja feita sempre da 

melhor forma. 
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3. Desporto Escolar VS Desporto Federado 

 

 Com base na análise feita aos programas do DE desde 2000/2001 até 

2013/2017, podemos encontrar um ponto comum em todos eles. De uma forma 

ou de outra, em todos os programas do DE analisados há uma intenção de 

desenvolver pontos de ligação com o DF através de protocolos com os agentes 

desportivos das associações desportivas locais e autarquias. Entende-se que 

esta ligação, qaundo for conveniente deverá ser estabelecida por forma a 

aumentar e diversificar as atividades oferecidas pelo DE. 

 Antes de passar para a relação entre DE e DF é importante entender 

que o DE é uma componente daquilo que a escola tem para oferecer em 

termos desportivos. Isto é, ele não se desenvolve sozinho. Como afirmam os 

vários programas do DE analisados ele deve ser posto em prática em total 

complementaridade com o trabalho efetuado na disciplina curricular de EF. 

Assim, percebe-se que os dois têm uma relação de complementaridade e 

interdependência na medida em que a matéria de ensino e aprendizagem da 

EF, constitui-se também como os conteúdos de desenvolvimento no treino do 

DE (Pina, 2002, p. 27). 

 Segundo Tani & Manoel (2004), tem vindo a ser alvo de bastante 

discussão a relação de ambiguidade que o desporto apresenta com as 

restantes formas de atividade onde também o movimento e atividade física 

representam o seu propósito final. Aqui se inclui certamente o desporto que é 

desenvolvido na escola com um carácter educativo, EF e DE. Neste sentido, a 

relação entre o DE e o DF tem sido algo problemática. Como afirma Pina 

(2002), esta questão é normalmente abordada de forma antagónica e 

bipolarizada. 

 Teixeira (2007, p. 32), carateriza as divergências entre o desporto na 

escola e o desporto no clube como “(…)uma “contenda” à antiga, que reflete a 

desarmonia entre 2 sistemas que concorrem para o mesmo objetivo”.  De facto, 

já Coelho (1989) (cit. por Azevedo, 2009, p. 46), afirmava que os problemas do 

sistema desportivo não se resolvem pondo em conflito o DE e o DF. Em 
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contraposição, propõe um enquadramento coerente da prática desportiva 

segundo determinadas etapas desde a iniciação até ao alto rendimento, onde 

ambos os setores podem desempenhar um papel importante. 

 Muita da confusão que assola a relação entre DE e DF tem a sua 

origem, em posições ideológicas e atitudes de culpabilização entre ambas as 

partes. Um lado responsabiliza a escola pelo atraso verificado no sistema 

desportivo do país, outro afirma que é por culpa dos fracos resultados no DF 

que o DE não tem mais qualidade (Teixeira, 2007, p. 32). 

 Apesar desta situação contraditória e prejudicial ao desenvolvimento do 

sistema desportivo português, Azevedo (2009) afirma que entre os discursos 

provenientes do setor escolar e aqueles emanados pelo setor dos clubes 

desportivos, há um ponto de convergência, ambos apontam para um principio 

que defende a complementaridade entre os dois subsistemas. 

 Também Bento (1991) defende que interessa perceber como é que a 

escola pode lançar pontes para os clubes desportivos e ter consciência de que 

o clube tem tarefas complementares das da escola, tudo porque como desporto 

constitui um elemento importante da cultura e do tempo livre parece sensato 

produzir todos os esforços para que o jovem possa receber de ambos os lados, 

uma imagem positiva da sua ligação com o desporto.  

 Assim, o mesmo autor, defende que os dois setores têm a mesma 

função a cumprir. Embora defiram nas estratégias, vias, meios e objetivos, DE 

e DF são ambos responsáveis pelo plano de formação desportiva das crianças 

e jovens portugueses. Neste sentido, o autor elencou algumas condições a 

cumprir parte a parte, para que ambos possam servir da melhor forma o 

sistema desportivo, através de estratégias e formas de pensar, agir e estar 

cooperativas. Resumindo, Bento (1991), afirma que o clube precisa acrescentar 

mais valor pedagógico às suas atividades, em detrimento da busca cega pelo 

rendimento e perceber que à escola não interessa formar desportistas 

perfeitos, mas sim prestar uma formação de base que seja complementar à do 

clube. Por sua vez, a escola deve ter bem presente que o rendimento 

desportivo é um estilo de vida benéfico e que importa implementar o significado 
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pedagógico e humano do rendimento desportivo, para poder também garantir a 

deteção de talentos. 

  Bom (2002), afirma que a relação entre DE e DF deverá ocorrer no 

sentido do sistema desportivo (federado) investir no DE, exigindo ao governo o 

estrito cumprimento dos objetivos do DE e EF. Este investimento e cultura já 

tardam a instalar-se na escola e só assim o sistema desportivo o poderá 

aproveitar. 

 Já Pires (2002), afirma que só faz sentido articular o DE e o DF se o DE 

alterar a sua dinâmica de funcionamento para um registo mais próximo da 

realidade desportiva, que envolva os princípios naturais decorrentes do 

desporto, em que os currículos se desenvolvessem de acordo com o género, 

grupo etário, as condições da escola e competências dos professores e que 

integrasse um projeto de desenvolvimento que englobe as questões que se 

colocam aos jovens do ensino e alto rendimento. 

 No seu trabalho sobre transferência de alunos do DE para o DF, Rolim 

et al. (2006), afirmam que na relação de complementaridade entre DE e DF, 

“(…) o segundo vai acolher do primeiro os jovens que voluntariamente se 

disponibilizem para nele participar.” Defendem também, que quando se verifica 

esta forma de cooperação, o DE está a cumprir com um dos seus desígnios 

ampliando a sua legitimidade como parceiro estratégico. 

 Mesquita (2004) defende que a escola tem o compromisso de 

encaminhar para a prática desportiva extraescolar. De destacar o estudo 

realizado na Bélgica, apresentado no seu trabalho, em que se verificou que 

mais de 60% dos jovens participavam nas atividades desportivas 

extraescolares e nas atividades extracurriculares oferecidas pelo seu sistema 

de ensino. Assim, defende que cabe também ao clube criar as condições que 

promovam a prática desportiva de forma sistemática numa perspetiva de 

formação a longo prazo e ainda a responsabilidade de aumentar a variabilidade 

de desportos oferecidos. Esta cooperação parece ser uma questão não mais 

adiável, segundo a autora, para que clube e escola possam trabalhar em 

conjunto contra a tendência decrescente que se verifica na participação dos 

jovens no desporto. 
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 Como se pode verificar, vários autores defendem que DE e DF devem 

de uma forma ou de outra encontrar um caminho em que haja partilha de 

responsabilidades pois só assim se poderá aproveitar o máximo de cada um 

para a evolução do sistema desportivo. Pina (2002) é direto ao afirmar que o 

DE é um contexto carregado de limitações e ao defender que a alternativa para 

o seu desenvolvimento passa pelo estabelecimento de parcerias, formas de 

cooperação, em definitivo e sem complexos com o movimento associativo, 

tendo particularmente em vista o alargamento da prática desportiva e a 

possibilidade de garantir as condições essenciais ao desenvolvimento das 

atividades desportiva. O mesmo autor destaca que é tempo de assumir 

responsabilidades, identificar pontos de convergência, clarificar as 

competências, objetivos e vocações de cada subsistema, de se estabelecerem 

relações de confiança e cooperação e de promover iniciativas conjuntas. 

 O estudo de Soares (2009), realizado na região autónoma da Madeira, 

apresenta resultados importantes relativamente à opinião daqueles que 

sustentem o funcionamento do DE, os professores. Os seus resultados 

demonstraram que mais de 50% dos professores do DE exerciam funções 

específicas no DF e que são estes professores que mais defendem uma 

relação de aproximação entre os dois setores. Mais importante ainda, uma 

grande percentagem do grupo de professores não envolvidos no setor federado 

também concorda com esta relação de aproximação e de interação. Assim, 

conclui o autor, que importa clarificar o papel de ambos os setores para que 

haja uma relação de cooperação e de complementaridade e não de crispação 

ou conflito. 

 Dentro desta linha de pensamento defende também Bento (1991) que é 

necessário refletir conceber linhas de cooperação, distribuir racionalmente as 

funções a cumprir pelas instituições Escola e Clube. 

 Neste sentido, Tani (1996,2000,2002) (cit. por Tani & Manoel, 2004, p. 

117), propõem uma visão de desporto com múltiplas perspetivas que permita 

lidar com as constantes controvérsias entre o desporto e o desporto na escola. 

A partir do seu modelo de múltiplas perspetivas percebe-se que o desporto de 

rendimento que tem o fim em si mesmo, na EF e DE, passa a ser um conteúdo 
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que tem como objetivo o desempenho e não o máximo desempenho (que é 

segregador), tem como finalidade a aprendizagem e não a competição, tem 

como alvo toda a população e não apenas os talentos. Assim, na escola é 

importante trazer todas as componentes do desporto que possam contribuir 

para uma aprendizagem mais estimulante e completa, tendo sempre bem 

presente que os objetivos finais são diferentes daqueles praticados no DF. 

 Também Pires (2005) (cit. por Teixeira, 2007, p. 33) defende que DE e 

DF têm a mesma vocação: “(…) satisfazer as necessidades de prática 

desportiva dos jovens em idade escolar” e que apenas divergem ao nível da 

sua missão, estando o DF orientado para o rendimento, a medida, o record, o 

espetáculo e o profissionalismo, e o DE, por seu lado, orientado para a 

educação, generalização, catarse, recreação e saúde. O autor concorda 

também que a cooperação entre estas duas unidades orgânicas independentes 

do sistema desportivo é possível e necessária. No entanto, alerta que a mesma 

só será possível se não existir da parte de nenhuma delas tentações 

hegemónicas e totalitárias. 

 Como podemos verificar, a bibliografia aponta para uma unanimidade na 

necessidade de DE e DF se relacionarem de uma forma mais profunda e 

cooperativa que possibilite sobretudo uma maior e melhor experiência 

desportiva às crianças e jovens. Como afirma Azevedo (2009, p. 46) estes dois 

setores são responsáveis pelo processo de formação desportiva e, por isso, 

devem “(…) encontrar e/ou estabelecer pontes de interação e de sinergia, no 

sentido de proporcionar ganhos para ambas as partes e assegurar que o jovem 

praticante possa dispor da prática desportiva e competitiva que melhor se 

adapte ao seu nível e às suas caraterísticas.” 
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4. Conclusões 

 A partir deste estudo concetual acerca do DE podemos perceber que o 

seu desenvolvimento foi e tem vindo a ser marcado por uma instabilidade ao 

nível das suas estruturas, gestão e funcionamento que não lhe têm permitido 

superar as dificuldades recorrentes e evoluir de forma ideal. 

 Ainda assim, ao longo dos últimos dez anos têm-se verificado algumas 

estratégias positivas como sejam o aumento de medidas que possibilitam a 

manutenção de projetos que mostrem, pelo seu trabalho, serem merecedores 

de reconhecimento, o princípio de que o DE seja cada vez mais parte 

integrante do PEE, o apoio do ponto de vista organizacional aos alunos e 

professores envolvidos, a criação de meios de comunicação mais eficientes na 

promoção e comunicação do DE. 

 Apesar de tudo isto, o DE contínua longe de ser capaz de satisfazer 

plenamente os seus desígnios. Esta situação mantém-se há vários anos e, por 

essa razão, interessa encontrar novas formas de dinamizar o DE uma vez que 

o seu estado atual de desenvolvimento apresenta demasiadas limitações para 

que se possa crescer apenas suportado pelo Ministério da Educação. 

 Neste sentido, a ligação entre o DE e o DF parece ser uma forma de 

retirar o DE do estado de estagnação quase completa em que se tem mantido. 

Apesar de toda a controvérsia que existe à volta deste tema, é consensual que 

DE e DF constituem dois sectores independentes do sistema desportivo, que 

podem e devem estabelecer entre si relações de cooperação, no sentido de 

ambos contribuírem para o desenvolvimento do desporto e proporcionarem às 

crianças e jovens uma formação desportiva de qualidade que lhes permita 

desenvolver a sua relação com o desporto de uma forma positiva.  

 Para a criação de projetos comuns entre DE e DF a literatura deixa claro 

que é necessário definir bem qual a orientação com que cada sector irá 

trabalhar, quais os objetivos, funções de cada um, para que se possam assim 

estabelecer relações de confiança e promover projetos em comum. É também 

importante ter em conta que qualquer tentação hegemónica seja do DE ou do 

DF, poderá por em causa qualquer tipo de cooperação. 
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 Desta forma concluímos que a relação entre DE e DF, apesar de 

controversa é necessária e constitui uma excelente estratégia para potenciar 

ambas as partes e criar novas dinâmicas que permitam um maior 

aproveitamento dos recursos disponíveis por forma a garantir uma oferta 

desportiva variada e ajustada ao nível e caraterísticas de cada criança ou 

jovem.  
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6. Apostar no futuro 
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6. Apostar no futuro 

 Após a realização do estudo conceptual, conclui que mais do que um 

boa estratégia para superar as dificuldades que se impõem no DE, a criação de 

projetos em que as duas partes se apoiem mutuamente é uma necessidade 

para que o sistema desportivo possa evoluir e para que a melhor formação 

desportiva seja proporcionada às crianças e jovens em idade escolar. 

 Com esta conclusão estavam reunidas as condições para se dar início a 

uma nova aposta no futuro. Assim, em conjunto com uma colega, também com 

formação específica em ginástica, criamos o projeto Ginástica Artística – CFD 

ESAS. Este projeto teve como objetivo dar início à prática da modalidade 

ginástica artística, na cidade de Braga, em contornos menos ligados ao DE e 

se possível mais voltados para o DF. Contudo, na base da sua constituição 

esteve a cooperação com a escola. Por conseguinte, o projeto Ginástica 

Artística – CFD ESAS serviu como segunda opção para todos aqueles que se 

dirigiam à escola à procura de ginástica e que o CFD ESAS, dadas as suas 

limitações já não podia acolher. Em troca o projeto fazia o uso das instalações 

da escola sem quaisquer custos. Desta maneira, perspetiva-se, a longo prazo, 

tentar abrir um caminho para a cooperação entre o DE e o DF e o crescimento 

de ambas as partes.  

 Durante todo o ano, o projeto foi crescendo e o número de alunos 

inscritos foi aumentando. No final, pelos resultados, dimensão e qualidade que 

o projeto demonstrou, concluímos que foi um sucesso. Contudo, continuamos a 

não conseguir dar resposta a toda a procura. Perante isto avançamos para a 

fase seguinte, formalizar a constituição de um clube de ginástica federado, com 

base no projeto que funcionasse em cooperação com o clube de desporto 

escolar. Assim, por forma a tirar partido desta relação estabeleceram-se os 

seguintes princípios em protocolo: 

O clube: 

• Disponibilizará, gratuitamente, ao CFD ESAS técnicos especializados 

para trabalhar, conjuntamente com os docentes nas classes de ginástica 

do Desporto Escolar (CFD ESAS). 
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• Obriga-se a que todos os seus atletas que se enquadrem na oferta 

formativa da ESAS (7º ao 12º anos), terão de estar obrigatoriamente 

matriculados na ESAS. 

• O Clube terá de ser sempre uma oferta desportiva complementar, e não 

concorrencial, ao CFD ESAS. 

 

A escola: 

• Disponibilizará, gratuitamente, ao clube as instalações desportivas para 

o desenvolvimento dos treinos das suas classes. 

• Os atletas do clube terão, quando se enquadrarem no âmbito da oferta 

formativa da ESAS (7º ao 12º ano), prioridade na admissão da sua 

matrícula na ESAS, tal como os alunos integrados nas classes do CFD 

ESAS. 

 

 Com a criação destes princípios de funcionamento procurou-se 

estabelecer uma base de cooperação em que as duas partes (escola e clube) 

conseguissem ver respondidas as suas necessidades. O clube necessitava de 

um espaço para desenvolver as suas atividades e propôs-se, em troca, a 

prestar apoio técnico ao clube de desporto escolar. Assim, foi possível 

rentabilizar os recursos existentes por forma a promover um desenvolvimento 

mútuo de ambas as partes. 

 Para concluir, o primeiro ano de teste permitiu perceber a necessidade, 

viabilidade e potencialidade de um projeto desta natureza. Tendo bem 

definidos os princípios de cooperação e as normas de funcionamento, acredito 

que esta será uma aposta no futuro que contribuirá não só para o 

desenvolvimento do trabalho que já é realizado, ao nível do DE em Braga, mas 

também para o desenvolvimento da própria modalidade no domínio federado, 

que até então não existia. 
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7. Desenvolvimento Profissional 
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7. Desenvolvimento Profissional 

 “Aflige-me que, ao entregar-se às novas, poderosas e promissoras 

tecnologias, confiando nelas para obter todas as respostas, o homem seja mais 

homo demens do que homo sapiens. Por fugir às interrogações fundamentais, 

ele foge e desvia-se verdadeiramente de si mesmo.” Bento (2008b, p. 182) 

  

 Ao longo de toda a minha formação superior fui constantemente 

relembrado de que a sociedade atual está em constante mudança, que o 

conhecimento começa a ser cada vez mais volátil e que qualquer pessoa que 

queira ser bem sucedida terá de primar pela inovação, por ser diferente, por 

“correr atrás”, por ter algo que possa acrescentar ao mundo. Para isso, precisa 

constantemente de estar a par das evoluções em grande medida cientificas e 

tecnológicas, mas também sociais. Caso contrário, correrá o risco de se tornar 

obsoleto, de ser ultrapassado pela avalanche de inovações e de perder o seu 

valor. Por muito eficiente que possa ser, se não for eficaz de nada valerá. 

Principio também bem característico do desporto. 

 Como já afirmamos, face às características da sociedade atual, marcada 

pelo pluralismo e pela diversidade cultural, a evolução científica constante e a 

volatilidade do conhecimento, o professor precisa manter uma postura aberta, 

de se moldar constantemente às alterações do meio onde trabalha, evoluindo 

através da reflexão e da sua própria investigação-ação. (ver capítulo 3.3. Ser 

Professor).  

 Neste contexto, ao longo do nosso ano de estágio profissional, a 

reflexão ocupou um lugar prático na forma como lidamos com todos os 

momentos, problemas e situações nas diversas áreas que envolvem a 

profissão de professor. Foi através dela que conseguimos, também, atribuir 

maior significado a todas as atividades de formação pessoal e profissional em 

que participamos. 

 Devemos começar por realçar que a realização do projeto de formação 

individual (PFI), durante os primeiros meses de estágio constituiu-se como a 

rampa de lançamento para este comportamento essencial que é a 

investigação-ação. Para a realização deste projeto foi necessário começar a 
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procurar e aprofundar o nosso conhecimento acerca das questões que 

envolvem o ensino. Esta procura inicial despoletou outras questões mais 

ligadas à componente prática da atividade profissional. Depois de começar a 

investigar, parece que quanto mais se sabe mais se quer procurar saber e, de 

facto, o conhecimento é viciante. Contudo, estivemos atentos e procurámos ser 

objetivos, para não nos perdermos na investigação e podermos passar à ação. 

  

  Ao longo do ano, participamos em várias atividades que contribuíram 

para desenvolver a nossa competência profissional, entendendo que esta não 

se restringe apenas ao saber ligado às técnicas de ensino, mas sim ao saber 

associado a todas as questões, teóricas e práticas, que envolvem a educação, 

sejam elas ligadas à escola, ao ensino em si ou à sociedade atual. 

 Começamos por dar relevo às formações promovidas pela FADEUP no 

âmbito do estágio pedagógico: ação de formação sobre materiais 

autoconstruídos, ação de sensibilização para o suporte básico de vida (SBV)  e 

todas as aulas das unidades curriculares tópicos 1 e tópicos 2. Sem dúvida que 

este conjunto alargado de momentos de formação, contribuíram em grande 

medida para nos proporcionar experiências e mais conhecimentos sobre como 

ensinar e sobre as problemáticas que envolvem o ensino. Mais do que isso, 

serviram como pontos de partida que, aguçando a curiosidade, motivaram a 

uma pesquisa pessoal posterior. Em particular, a ação de sensibilização para o 

SBV constituiu-se como uma oportunidade de preencher uma lacuna que há 

muito já sentia na minha formação como professor. Esta dotou-nos, pelo 

menos, das noções básicas associadas aos procedimentos a adotar em 

situações de acidente e provocou a necessidade de mais tarde realizar uma 

formação completa nesta área. 

 Queremos salientar a importância que a formação sobre o software 

“Endnote” teve para conseguirmos não só realizar os trabalhos académicos 

decorrentes das unidades curriculares tópicos 1 e 2, mas também para a 

realização do PFI e deste nosso relatório de estágio. 

 Também na escola foram realizadas várias atividades com este caráter e 

sempre que possível procurámos participar em todas, pois entendemos que o 
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saber nunca ocupou lugar. Na realidade, algumas delas acabaram por se 

revelar bons momentos de aprendizagem sobre os problemas que começam a 

surgir nas novas gerações, que já nasceram no meio da era tecnológica. 

 Queremos também realçar a importância de dois momentos 

fundamentais que vivemos no contexto do desenvolvimento profissional: “4º 

Congresso Nacional da Ginástica, 2º Congresso Internacional da Ginástica, 

que se realizou entre 21 e 23 de outubro de 2011, sob a temática: “Ginástica na 

Escola – Escolas da Ginástica”; e ainda o “Congresso Nacional Extraordinário 

de Educação Física – Não há Educação sem Educação Física” realizado dia 12 

de julho de 2012. Estes dois momentos marcaram o nosso estágio profissional 

de diferentes formas. Os dois foram experiências muito ricas que nos 

permitiram entender melhor a realidade do ensino e dos professores. Nos dois, 

as questões, problemas e possíveis soluções ligadas à escola e ao ensino 

foram colocadas em discussão e debatidas por aqueles que têm o papel de 

conduzir, organizar e realizar o processo de ensino: os próprios professores. 

 Contudo, o primeiro foi como que um catalisador do nosso estágio 

profissional. No final, partimos de Vila Real, cheios de novas ideias, com um 

entendimento do ensino e da sua situação atual, muito mais realista e com 

muita vontade desempenhar um papel ativo na escola. Foi também depois 

deste congresso que começamos refletir sobre o tema que trata o nosso estudo 

e a tentar perceber como poderíamos ter um papel ativo nessa matéria.  

 O segundo congresso, decorreu no meio de uma grande revolução, vista 

mais como um retrocesso, do ponto de vista político no que à EF diz respeito. 

Este congresso surge da necessidade, das entidades associativas, 

representativas do nosso grupo profissional, conselho nacional das 

associações de professores e profissionais de educação física (CNAPEF) e 

sociedade portuguesa de educação física (SPEF) reunirem o máximo de 

professores possível para se definirem quais as estratégias a adotar para 

combater as medidas anunciadas pelo governo. Este foi um momento único na 

minha vida. Pela primeira vez vivi intensamente o sentido de pertença e 

identidade profissional que Alonso (1988) define como sendo um dos critérios 

de profissionalismo da profissionalidade docente. Além disso, permitiu-nos 
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entender quais as grandes questões que ao longo dos anos têm sido discutidas 

dentro deste grupo profissional (questão das 3 aulas semanais de EF; 

complicações à volta da EF no 1º ciclo; afirmação da EF como área curricular; 

necessidade de se conseguir mais tempo útil de aula; etc…). 

 Para concluir, consideramos pertinente destacar a importância que os 

momentos menos formais têm no desenvolvimento da competência profissional 

de qualquer professor. Ou seja, para nós as conversas entre professores 

durante os intervá-los, as discussões nas viagens para as 

apresentações/competições, e até mesmo os jantares de grupo disciplinar 

tiveram uma expressão bastante significativa na construção daquilo que hoje é 

a nossa opinião e aquilo que defendemos sobre o ensino enquanto 

professores. Atualmente, a sociedade vive a uma velocidade alucinante, por 

conseguinte, acreditámos que é nestes momentos de pausa ou de convívio que 

também se discute a essência do ensino, que em grupo, cada um, tem a 

oportunidade de refletir em conjunto, partilhar os seus problemas e soluções. 

Nós próprios vivemos essa experiência e por isso, no seguimento da frase que 

colocamos no início, cremos que é também nestas reflexões em conjunto, 

nestes momentos de debate descomplicado e verdadeiro, sem burocracias, 

que os professores obtêm as suas respostas e não apenas nas teorias 

emanadas pela ciência. 
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8. Conclusões e perspetivas para o futuro 
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8. Conclusões e perspetivas para o futuro 

 Após a realização do nosso EP e da construção deste relatório podemos 

concluir sobretudo que o ensino constitui-se apenas como uma parte da 

educação. Como afirma o nosso PC “Antes de professores de educação física 

somos professores e antes de professores somos educadores”. Por 

conseguinte, qualquer atividade ligada ao ensino na escola está, naturalmente, 

envolvida na educação e, por essa razão, cada professor deverá pautar a sua 

atuação tendo sempre em primeiro lugar  os pressupostos educativos. Só 

assim poderá depois conduzir os alunos através de aprendizagens bem 

planeadas, realizadas e avaliadas, para no final conseguir ensinar aos seus 

alunos os conteúdos curriculares. 

 Concluímos também que o sistema de ensino atual tem dado sinais de 

não corresponder aos objetivos da educação para a sociedade dos nossos 

dias. Devido à sua configuração, tem-se mostrado obsoleto, pois não parece 

ser o mais eficaz no cumprimento dos objetivos da visão de educação atual 

que procura o desenvolvimento do homem do ponto de vista intelectual, moral 

e físico e também que contribui para a sua inserção na sociedade. Assim a 

educação na escola, não deve estabelecer-se só na aprendizagem de 

conhecimentos técnicos e científicos como tem feito até agora, mas tem de ir 

mais além, procurar o desenvolvimento da personalidade e dos valores, o 

“aprender a ser” como objetivo final da formação completa de cada indivíduo. A 

sociedade atual carateriza-se pela diversidade, pluralidade e constante 

evolução. Neste sentido, a escola deverá também ser mais aberta 

possibilitando a cada individuo a construção do seu próprio caminho, ajustado 

às suas características, deixando a filosofia ultrapassada da escola de massas 

que apresenta o mesmo caminho para todos. 

 Concluímos ainda que face às características da sociedade atual, 

marcada pelo pluralismo e pela diversidade cultural, a evolução científica 

constante e a volatilidade do conhecimento, o professor precisa de manter uma 

postura aberta, de se moldar constantemente às alterações do meio onde 

trabalha. Muito mais do que o conhecimento necessário ao desenvolvimento 

das experiências de aprendizagem mais eficazes, o professor precisa 
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constantemente trabalhar e desenvolver as suas capacidades sociais de 

comunicação e de relacionamento. Nesse sentido, o professor deve procurar a 

autonomia e a melhoria da sua prática através da reflexão e na sua própria 

investigação-ação, dinamizando a sua experiência através de um processo 

recriador, adotando como perspetiva a possibilidade inerente de construção de 

um novo saber. 

 O EP proporcionou-nos uma verdadeira experiência daquilo que é o 

ensino atualmente. Através dele, ao longo do ano, conseguimos perceber as 

questões, problemas, lutas, vitórias, anseios, que fazem parte da escola e da 

educação hoje em dia.  

 Do ponto de vista do desenvolvimento das nossas capacidades de 

ensino, com a ajuda do nosso PC, tivemos o espaço necessário para 

experimentar, cometer erros, aprender e desenvolver soluções. Foi também 

extremamente esclarecedor sobre a importância e as vantagens que o 

comportamento reflexivo assume no desenvolvimento de qualquer profissional 

de ensino. Tomamos consciência da sua necessidade enquanto metodologia 

crucial para corrigir erros, detetar as verdadeiras causas dos problemas e, de 

forma mais fundamentada, construir as estratégias para os ultrapassar. 

 Queremos, também, destacar que  EP deu-nos a oportunidade de viver 

a escola e a educação como nunca antes o tínhamos feito, apesar da nossa 

ligação particular ao ensino e à ESAS. Durante este ano pudemos vivenciar 

momentos e atividades únicas que nos permitiram perceber o potencial 

educativo da escola e do DE em particular. Foi a partir deste EP que se abriu 

uma porta, para o nosso futuro, para a concretização da nossa vontade de 

continuar a trabalhar no ensino e para a realização do que até agora era 

apenas um sonho (Clube Artigym). 

 Para terminar, o EP foi um verdadeiro momento de concretização 

pessoal. Veio dar mais força à nossa vontade de sermos parte ativa da 

educação e à certeza de que é nela que, de uma forma ou de outra, queremos 

desenvolver a nossa carreira profissional. 
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