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RESUMO 

 

A prática de ensino supervisionada, inserida na unidade curricular Estágio Pro-

fissional, constitui-se como um momento de excelência para a formação inicial 

do futuro professor de Educação Física. Dando continuidade à prática, este 

Relatório de Estágio, pelo seu caráter reflexivo, construído através de relatos 

pessoais sustentados com a literatura existente no âmbito da pedagogia e da 

didática, pretende relatar as experiências vividas ao longo do Estágio Profissio-

nal. O ensino da Educação Física a uma turma do 12º ano de escolaridade na 

Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes, de Ílhavo, foi o cenário 

onde toda a ação decorreu. Este documento relata também, a experiência vivi-

da no acompanhamento dos alunos em atividades extracurriculares, o trabalho 

desenvolvido no âmbito do desporto escolar e o acompanhamento da respon-

sável pela direção de turma. O princípio de que a função de professor se ex-

pande para lá da lecionação das suas aulas levou-me, ao longo do ano letivo, a 

estudar uma das principais problemáticas existentes no meio escolar. No se-

guimento desta questão, desenvolvi um estudo de investigação-ação centrado 

no consumo de substâncias psicoativas em contexto escolar. O conteúdo pre-

sente neste Relatório de Estágio está organizado em seis capítulos: (1) a Intro-

dução com apresentação do propósito da redação do Relatório de Estágio; (2) 

a Dimensão Pessoal como apresentação do lado pessoal do estudante-

estagiário; (3) o Enquadramento da Prática Profissional explicando o contexto 

em que se realizou o Estágio Profissional, (4) a Realização da Prática Profis-

sional como relato de todo o processo de ensino ocorrido ao longo do ano leti-

vo; (5) o Estudo de Investigação-Ação que pretendeu desvendar o consumo de 

substâncias psicoativas em contexto escolar; e por fim (6) as Considerações 

Finais onde se relata a importância atribuída ao Estágio Profissional numa ver-

tente pessoal. 
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ABSTRACT 

 

Supervised teaching, as part of the Practicum Training, are considered to be an 

indispensable requirement for the future Physical Education teacher in his initial 

education. This document intends to be an additional part of the knowledge de-

veloped in practice. This practicum report contains personal experiences sup-

ported with pedagogical and didactical written references. With this report I in-

tend to describe my personal experiences throughout my initial training that took 

place at Dr. João Carlos Celestino Gomes High School, where I had the oppor-

tunity to teach physical education to a Senior Year class. This document also 

contains my experiences with the students and the work developed within the 

framework of extracurricular activities and also the monitoring by the class di-

rector. The fundamental that a teachers work expands beyond the basic job of 

teaching, took me to focus on a problematic subject that exists and is well alive 

on most schools. Due to this matter, I developed an action research study of 

psychoactive substance abuse in the school environment. This report content is 

divided in six chapters: (1) introduction, containing a brief presentation with the 

purposes of this written report; (2) the personal dimension of the pre-service 

teacher; (3) the framework of professional training, explaining the background of 

the practicum; (4) the making of professional training, where it is exposed the 

entire process of teaching throughout the school year; (5) the conclusions of the 

action research study in the psychoactive substance abuse in the school envi-

ronment; at last (6) the final considerations about the relevance of a practicum 

training in a personal dimension. 

 

 

 

 

 

 

KEY-WORDS: PRACTICUM TRAINING; PHYSICAL EDUCATION; PROFES-

SIONAL DIMENSION; BEING A TEACHER; SUBSTANCE ABUSE 
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Introdução 

 

O presente Relatório de Estágio (RE) foi elaborado no âmbito da unida-

de curricular de Estágio Profissional (EP), inserida no 2ºciclo de Estudos con-

ducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico 

e Secundário (EEFEBS), pela Faculdade de Desporto da Universidade do Por-

to (FADEUP). De acordo com as Normas Orientadoras1 da referida instituição, 

o EP integra duas componentes avaliativas: a prática de ensino supervisiona-

da, que decorre numa escola cooperante de acordo com o protoloco da facul-

dade e a redação do RE sobre a orientação de um professor da faculdade, res-

ponsável por supervisionar todo o processo atribuído ao estudante-estagiário 

(EE).  

A operacionalização da minha prática de ensino supervisionada centrou-

se na lecionação da disciplina de EF a uma turma do 12º ano de escolaridade 

da Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes, escola sede do Agru-

pamento de Escolas de Ílhavo, situada na cidade de Ílhavo, no distrito de Avei-

ro. Mais que a mera realização do EP numa instituição escolar, considero ter 

sido o momento para relembrar o passado, o momento de voltar a uma das 

escolas integrantes da minha formação académica. 

Segundo as Normas Orientadoras do EP, pretende-se que o EE, com a 

realização deste estágio, obtenha uma “integração no exercício da vida profis-

sional de forma progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo as 

competências profissionais que promovam nos futuros docentes um desempe-

nho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências da profis-

são”(p.3). Surge como um processo de ensino-aprendizagem para o EE, que 

se traduz-se na atribuição da total responsabilidade de todo o processo de en-

sino de uma turma pertencente a um docente da escola cooperante, que inte-

gra a função de professor cooperante, responsável por orientar e supervisionar 

o EE ao longo do ano letivo no contexto real de ensino.  

                                                           
1
 Normas Orientadoras da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao 

Grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP: 2013-
2014. Documento interno elaborado pela Doutora Zélia Matos. 
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Para além de um momento de mobilização de conhecimentos, o EP de-

ve ser encarado como uma oportunidade para EE transformar os conhecimen-

tos retidos na sua formação académica, no sentido de os adequar às exigên-

cias contextuais e concretas da prática (Batista & Queirós, 2013). É neste sen-

tido que Pacheco & Flores (1999) afirmam que o EE, no percorrer do EP, inte-

gra dois papéis fundamentais, cada um com respetivos direitos e deveres, por 

um lado o aluno da universidade e, por outro o professor da instituição escolar. 

Um momento único que se traduz na conjunção da teoria e da prática, propor-

cionando ao EE o momento de aplicação e aquisição de novos saberes, mas 

acima de tudo, de construção da sua identidade profissional como professor de 

Educação Física (EF). 

O presente documento, intitulado por “Ser Professor na Multidimensiona-

lidade da Sua Ação”, relata os acontecimentos mais marcantes vividos ao logo 

do EP. Um documento que não assenta numa mera descrição de determinadas 

vivências, mas sim, na reflexão de acontecimentos e memórias que revelam as 

angústias e conquitas vividas ao longo do ano letivo 2013/2014. 

O RE encontra-se estruturado e subdividido em seis capítulos: (1) a In-

trodução com a apresentação do propósito da redação do RE; (2) a Dimensão 

Pessoal como exposição autobiográfica, na qual se discorre sobre o percurso e 

razões do EE em ingressar por uma formação no mundo do desporto e da edu-

cação; (3) o Enquadramento da Prática Profissional que possui como objetivo 

enquadrar o contexto da realização do EP a nível legal e funcional, apresen-

tando a escola cooperante onde ocorreu a prática de ensino supervisionada; 

(4) a Realização da Prática Profissional que centra-se no relato e reflexão do 

processo de ensino por mim exercido ao longo do EP com base nas três áreas 

de desempenho comtempladas nas Normas Orientadoras do EP; (5) o Estudo 

de Investigação – Ação que inclui a realização de um estudo de investigação 

sobre o consumo de substâncias psicoativas em contexto escolar, e por fim (6) 

as Considerações Finais onde se discorre sobre a importância atribuída ao EP 

numa perspetiva pessoal. 
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2.1. O Desportista que Desejava ser Professor 

 

O meu nome é João Filipe Capote Coelho, tenho vinte e três anos e sou 

natural de Ílhavo, uma pequena e modesta cidade que se encontra ao lado da 

bonita cidade de Aveiro, conhecida como a «Veneza de Portugal». É nesta 

humilde cidade que habito e nela surgiu o enorme desejo de ser Professor.  

Desde muito cedo que demonstro ser um entusiasta do desporto, mais 

concretamente pela modalidade de basquetebol, não fosse a minha terra natal 

considerada como um dos epicentros desta modalidade. Sem dúvida que a 

minha entrada para o basquetebol foi o ponto inicial de um sonho que se veio a 

tornar realidade, pois foi esta fantástica modalidade que me cativou, mostrou e 

ensinou a ver o desporto para além da prática da atividade física. 

Enquanto criança sempre cobicei ser um grande jogador, uma vedeta do 

basquetebol mas, com o decorrer dos anos a minha visão sobre o desporto foi 

sofrendo alterações. O desejo de ser jogador desapareceu e deu lugar à von-

tade de exercer funções iguais ao profissional que estava nos meus treinos a 

dizer o que fazer e como fazer que, com algumas palavras e gestos, nos expli-

cava como realizar determinadas ações motoras. Foi a arte de ensinar, que me 

levou a descobrir que queria ser treinador de basquetebol, ensinando a todas 

as crianças a beleza desta modalidade e o prazer de ser um desportista.  

Admito que parte do que sou hoje enquanto profissional do desporto e 

do ensino da educação física se deve à influência proporcionada por este trei-

nador, pois a minha interação com os alunos, a postura perante estes e o modo 

de trabalhar para a criação de um grupo coeso surge como o resultado da in-

fluência deste profissional. 

Com o passar o tempo a ideologia de ser treinador foi-se modificando, 

dando lugar à vontade de exercer funções semelhantes ao profissional presen-

te nos meus treinos mas, que não lecionasse só a modalidade de basquetebol 

mas todas as outras práticas desportivas. Alterei a minha opinião, e percebi 

que o que realmente queria exercer para o resto da minha vida era a profissão 

daquele “senhor” que ensinava todas as modalidades, capaz de me divertir en-

tre as aulas chatas, de me fazer rir, intensificando o meu gosto pelo desporto. A 
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pretensão e a ambição manteve-se ao longo dos anos e percebi qual a profis-

são que queria exercer, ser Professor de EF. 

 

2.2. O Caminho Percorrido 

 

O sonho de ser Professor na área do Desporto não se mostrou tarefa fá-

cil de alcançar. Enormes dificuldades e algumas contrariedades surgiram neste 

percurso mas foi o caminho que optei seguir, independentemente dos obstácu-

los que fosse encontrar.  

Em 2006 ingressei no Ensino Secundário no Curso Tecnológico de Des-

porto. O primeiro passo dado para alcançar o meu sonho. Para muitos, este 

curso era visto como uma opção pouco acertada, como um caminho alternativo 

e facilitado para acabar a escolaridade obrigatória. Para mim não, era uma op-

ção fundamentada, era o meu caminho, era o trilho que queria correr, a direção 

que queria seguir, porque era o único curso que me ensinava aquilo que eu 

mais desejava aprender, o Desporto. Decorridos três anos consegui ingressar 

naquela que intitulavam como a melhor instituição formativa do desporto do 

país, a FADEUP. 

Concluí a Licenciatura em Ciências do Desporto no ramo de Treino Des-

portivo – Basquetebol, uma experiência que me fazia crescer dia após dia, de-

senvolvendo-me enquanto futuro profissional do desporto. No final, a “baga-

gem” já se compunha mas o desejo não estava alcançado.  

 Prossegui os estudos para o 2º Ciclo em EEFEBS, a última etapa a rea-

lizar para concretizar a minha ambição profissional. Presentemente, concluo o 

meu EP, o último passo para finalizar um percurso extenso mas simultanea-

mente primoroso, que deu substância ao meu desejo de ser Professor.   

 

2.3. O Sonho 

 

Ao longo da minha vida sempre me encarrei como uma verdadeiro entu-

siasta pelo desporto e pelo exercício físico, com uma enorme ambição de leci-

onar e ensinar aos mais novos as fantásticas experiências que o desporto pro-
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porciona. Optei por seguir uma formação que me desse os conhecimentos ne-

cessários para estar habilitado a ser o que sempre desejei, Professor de EF. 

Assim, desde muito cedo me questiono sobre o que é realmente ser professor, 

quais os conhecimentos necessários a atingir e como se aprende a ensinar? 

Foi durante todo este percurso académico e das experiências vividas 

nos últimos anos que consegui modificar, refinar, desenvolver mas, acima de 

tudo, criar em mim a ideia e a noção pessoal da profissão de Professor. No 

passado idealizava o ser Professor como um sujeito que apenas se limitava a 

aprender os conhecimentos a abordar em cada ano letivo e ensiná-los de uma 

forma muito simplificada aos seus alunos. Atualmente considero que esta ideia 

estava totalmente limitada. Acredito num docente como uma pessoa que, para 

além de lecionar os conteúdos específicos da sua disciplina, também é forma-

dor de pessoas para que possam viver em sociedade de forma cívica, desen-

volvendo-as a nível cognitivo e comportamental.  

Para ser professor não basta dominar as aptidões educacionais da sua 

disciplina ou possuir dotados conhecimentos sobre metodologias e técnicas de 

ensino, quando posteriormente não investe no desenvolvimento do seu patri-

mónio cultural e social. 

O professor atual para além das componentes científicas e técnico-

didáticas deverá ter em atenção os conceitos de valores e atitudes, do saber 

estar e “ser” (Sousa, 2000). Surge assim a noção pessoal que “ser professor” é 

encontrar um equilíbrio entre a transmissão de matéria e os conhecimentos que 

estão previstos no currículo e nos programas, formando jovens na sua dimen-

são humana, transmitindo-lhes valores fundamentais e princípios sociais e 

comportamentais. 

Surgindo o professor como um indivíduo que se preocupa com as ques-

tões psicológicas do ser humano e da sociedade, torna-se cada vez mais evi-

dente que é impossível, nesta profissão, separar as dimensões pessoais e pro-

fissionais, pois o docente “ensina aquilo que é e que, naquilo que é, se encon-

tra muito daquilo que ensina” (Nóvoa, 2009, p. 6). 

Após o término deste EP afirmo que, na minha opinião, ser professor é 

possuir um conjunto de características e habilidades que estão para lá e das 
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universidades, é uma sensibilidade que só se aprende quando se experiencia. 

Eleva-se a necessidade do professor elaborar um conhecimento pessoal no 

interior do seu conhecimento profissional, percebendo-se que a sua profissão 

não cabe apenas numa matriz técnica ou científica (Nóvoa, 2009). 

 

2.4. Contributos Para ser Professor 

 

Após conclusão deste ano letivo, olho para mim como um professor ini-

ciante apto a lecionar e a formar jovens na disciplina de EF. Apesar de ainda 

possuir um reduzido leque de experiências na área da educação e na profissão 

docente, uma vez que esta apenas a vivenciei a partir da realização deste EP, 

acredito que já detenho um determinado conjunto de potencialidades desenvol-

vidas. Ao longo de todo o meu percurso desportivo fui-me deparando com situ-

ações que me enriqueceram nesta área, não só na educação, onde sempre 

que possível ingressei em cursos ligados ao desporto, mas também na minha 

vida pessoal enquanto desportista. 

Considero o basquetebol como a modalidade que marcou e dominou 

grande parte da história da minha vida, uma vez que pratiquei esta modalidade 

de forma federada durante doze anos. No entanto, devido à proximidade da 

cidade onde resido ao mar e à ria, sem esquecer o basquetebol, também tive a 

oportunidade de praticar outras modalidades como a vela, a canoagem, a nata-

ção, o surf e o bodyboard. Este conjunto de experiências desportivas permiti-

ram-me evoluir enquanto desportista e pessoa, contribuindo para o desenvol-

vimento da minha capacidade de superação, de persistência, de empenho e de 

dedicação. Enquanto futuro docente da área da educação e do desporto espe-

ro conseguir transmitir estes mesmos valores a todos os meus alunos, mos-

trando-lhes que é com empenho e dedicação que o ser humano alcança os 

objetivos que deseja. 

A licenciatura em Ciências do Desporto que possuo e a frequência no 2º 

Ciclo em EEFEBS permite-me lecionar a maioria das modalidades abordadas 

nas escolas portuguesas. No entanto, o facto de possuir experiência e conhe-

cimentos relacionados com a modalidade de basquetebol potenciou as minhas 
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capacidades de lecionação das modalidades coletivas, considerando terem 

sido estas aquelas que possuía menos dificuldade em lecionar.   

Na profissão de docente existirá sempre a necessidade de intervir na 

educação moral, na educação do carácter, na qualidade moral das decisões e 

do comportamento individual dos alunos (Rosado, 2011). Foi através do vasto 

leque de conhecimentos adquiridos e experiências vivenciadas ao longo da 

minha formação académica, que fizeram de mim a pessoa que sou, influenci-

ando o meu crescimento e a construção da minha personalidade. 

Enquanto professor, reflito isso mesmo, a minha maneira de ser, a forma 

de pensar, o modo como lido com os obstáculos e dificuldades que a vida me 

vai colocando. Na minha futura carreira de docente pretendo ensinar mais que 

os conhecimentos e os saberes do mundo do desporto, desejo influenciar a 

vida dos jovens fazendo-os crescer e evoluir enquanto seres humanos. 

 

2.5. Expetativas e Impacto com o Estágio Profissional (EP) 

 

Segundo Batista & Queirós (2013), o EP é visto como uma experiência 

prática de ensino em contexto real que oferece aos futuros professores a opor-

tunidade de imergirem na cultura escolar nas suas mais diversas componentes, 

desde as suas normas e valores, aos seus hábitos, costumes e práticas, que 

comprometem o sentir, o pensar e o agir daquela comunidade específica. Des-

te modo, considero o EP como o culminar de um conjunto de saberes e conhe-

cimentos adquiridos ao longo de um determinado período de tempo, o momen-

to e a oportunidade de colocar em prática todo o conhecimento teórico obtido. 

O professor adquire o seu conhecimento ao longo de todo a sua forma-

ção académica e não apenas no momento em que ingressa no ensino superior, 

numa área específica, salientando-se cada vez mais que “o professor é a pes-

soa, e que a pessoa é o professor”. É neste sentido que o EP deve ser visto 

como o início de uma construção pessoal, o início de um processo construtivo 

do “eu professor”, onde importa que o EE realize um trabalho de autorreflexão 

e autoanálise, construindo um estilo próprio de atuação enquanto professor 

(Nóvoa, 2009, p. 6) 
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Encarei o EP como o último passo enquanto estudante, mas o primeiro 

como docente, revelando-se uma oportunidade de pôr em prática todos os co-

nhecimentos que adquiri ao longo da minha vida académica, de “aprender a 

fazer”, de experimentar e de errar. Em muito contribuiu a observação de profis-

sionais mais experientes e a vivenciação direta na situação real, dando-me es-

paço para refletir e analisar sobre os meus comportamentos, evoluindo e tor-

nando-me um professor progressivamente mais competente. Não vi, nem vejo 

o estágio como um momento final, mas como uma oportunidade de lançamento 

para uma futura carreira enquanto docente. 

As minhas expectativas em relação ao EP formularam-se em torno da 

ideia de que este seria a primeira etapa a realizar para me formar enquanto 

professor de EF idóneo. Ao longo deste ano procurei aprender o mais possível 

sobre a profissão do professor, vivenciar a globalidade da realidade escolar e 

experienciar o processo de ensino e todas as suas particularidades, bem como 

aprender a lidar com as variáveis e os intervenientes presentes na instituição 

escolar. Hoje, penso ter alcançado as minhas expectativas, conseguindo adqui-

rir um vasto conjunto de conhecimentos e saberes que me permitiram criar uma 

espécie de guião para a minha vida futura enquanto docente e profissional do 

desporto. 

Idealizava desenvolver e adquirir as mais diversas potencialidades pro-

fissionais neste ano de estágio, não apenas a nível pessoal, mas também dos 

meus colegas, de aprender e de inovar com toda a comunidade educativa da 

escola, mas acima de tudo, de ensinar e formar os meus alunos. Ensinei, 

transmiti e evoquei os meus conhecimentos teóricos e pessoais, existindo uma 

relação recíproca de ensino e de desenvolvimento para com todo o ambiente 

que envolve o EP.  

Relativamente ao núcleo de estágio, não podia pertencer a melhor gru-

po de trabalho que aquele que criámos. Perspetivava um grupo que prezasse 

pela cooperação e pelo trabalho em equipa, tendo-nos tornado num núcleo 

unido, onde o apoio incondicional e persistente não faltou em nenhum momen-

to do ano letivo. Iniciámos este caminho com as mesmas intenções e aspira-

ções, existindo uma constante troca e partilha de conhecimentos e saberes 
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entre o nosso grupo. Juntos superámos dificuldades e obstáculos, resolvemos 

problemas e, acima de tudo, ajudámo-nos a evoluir enquanto futuros professo-

res competentes. Rimos, criticámos, discutimos, brincámos e crescemos como 

professores. Iniciei este estágio com dois meros colegas de faculdade que de 

igual forma ambicionavam concluir com sucesso esta etapa da nossa vida, nes-

te momento termino esta fase com dois amigos que nunca esquecerei.  

Com papéis diferentes mas também inseridos neste núcleo de estágio 

dirijo-me agora para o Professor Cooperante (PC) e para o Professor Orien-

tador (PO). Duas pessoas que mais do que formadores e professores, olho 

como conselheiros, como mentores, como exemplos a seguir. 

O PC foi um docente da instituição escolar que assumiu desde o início a 

função de acompanhar, orientar e supervisionar as atividades práticas a nível 

da docência, dando-me a oportunidade de testar e experimentar os conheci-

mentos teóricos adquiridos, a fim de aprender como funciona o contexto real 

(Rodrigues, 2013). Não esperava deste professor qualquer facilitismo, pelo 

contrário, procurava exigência, rigor e benevolência, orientando-me ao sucesso 

e à perfeição. Retenho este docente como um exemplo a seguir, como pega-

das a calcar. Foi uma pessoa que me mostrou e me fez vivenciar todas as par-

ticularidades da instituição escolar, atribuindo-me a total autonomia para expe-

rimentar, errar, melhorar e aprender, ajudando-me a tornar um profissional idó-

neo. Concluindo, sinto que foi o maior apoio que encontrei, um pilar nos mo-

mentos incertos ao qual recorri com total à-vontade para questionar e discutir 

todas as dificuldades e dúvidas que me foram surgindo ao longo desta experi-

ência. 

O PO, apesar de distante e menos presente em todo este trajeto, foi 

uma pessoa que sempre disponibilizou um enorme apoio e paciência para me 

orientar neste percurso longo e desafiante. Acalmou e aconselhou nos momen-

tos de maior tensão e exigiu nos momentos decisivos que o percurso de está-

gio proporcionou, existindo sempre uma colaboração ativa da sua parte e de-

senvolvendo, em mim, competências fundamentais para a minha formação. 

Do grupo de professores que compõe a Área Disciplina de Educa-

ção Física sempre existiu uma enorme integração e aceitação, olhando para 
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este núcleo de estágio como futuros docentes dispostos a aprender mas capa-

zes de expor as suas ideias e pensamentos. Existiu, desde cedo, uma enorme 

disponibilidade de todos os docentes para nos ajudar, ensinar e fazer-nos cres-

cer enquanto professores. Esta relação de proximidade permitiu a partilha de 

conhecimentos e saberes dando origem a um espírito de entreajuda que me 

possibilitou evoluir através da experiência de cada um dos docentes deste gru-

po. 

Da comunidade escolar sempre encontrei respeito e aceitação, existin-

do sempre um bom relacionamento e entendimento, tratando-me como um 

verdadeiro professor, igual aos restantes da instituição escolar. Integrei-me 

com facilidade, essencialmente por esta escola já ter sido a casa da minha 

formação secundária, conhecendo o seu funcionamento e a maioria dos inter-

venientes presentes nesta instituição.   

Relativamente aos meus alunos, não poderia esperar melhor grupo do 

que aquele que me foi atribuído. Um grupo de jovens cuja maioria vi crescer e 

desenvolver, alguns partilhando esta instituição escolar comigo enquanto estu-

dantes, não fosse a diferença de idades de apenas cinco anos. Desde o início 

que primou o respeito por mim, aceitando-me como um professor igual aos res-

tantes. Porém, a expectativa criada no início do ano letivo não foi de encontro 

com o que obtive pois, ao ser informado que iria lecionar a uma turma do 12º 

ano de escolaridade, esperava encontrar alunos difíceis de controlar e pouco 

interessados em aprender. Tal como nos indica Caldas & Hübner (2001) e Cae-

tano (2005) os alunos manifestam cada vez mais descontentamento e desinte-

resse pela escola e o abandono escolar precoce é cada vez mais elevado. 

Com o início da prática pedagógica percebi que o conjunto de alunos com 

quem lidava não ia ao encontro desta sociedade desinteressada pela educação 

e pela escola. Deparei-me com um grupo de jovens interessados e empenha-

dos em querer aprender e evoluir, um grupo que prezava pelo sucesso educa-

tivo.  

Por parte dos alunos sempre existiu uma enorme disponibilidade de par-

ticipação e cooperação em todas a aulas de EF, mostrando sempre empenho e 

dedicação em querer aprender e melhorar o desempenho pessoal através das 
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situações de aprendizagem que ia operacionalizando. Acima de tudo, penso ter 

alcançado um dos meus objetivos pessoais no início deste EP: incutir nos 

meus alunos o gosto pelo exercício físico, não só nas minhas aulas, mas tam-

bém para lá da escola. 

Sobre mim, perspetivava ser um professor exigente, sério e rigoroso, 

adotando este mesmo perfil desde o início da minha ação como docente. A seu 

tempo mudei, dei-me a conhecer, criei laços com os meus alunos, mantendo 

sempre uma relação de respeito e consideração pela profissão que ali repre-

sentava. Alterei a minha ideia sobre como me posicionar perante o ensino da 

EF, perante esta turma e todo o ambiente envolvente. Alterações estas, que 

me fizeram perceber que o professor deve possuir uma habilidade de adapta-

ção a diferentes posturas consoante o tipo de alunos e o contexto de leciona-

ção em que se encontra.   

Todas as expectativas criadas e os impactos vividos ao longo do ano le-

tivo determinaram o meu envolvimento na prática profissional e consequente-

mente a minha formação enquanto docente.  
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3.1. Entendimento do Estágio Profissional 

 

A unidade curricular EP está incluída no segundo ciclo de estudos con-

ducentes à obtenção do grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário na Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto. 

O EP é uma fase da formação inicial de professores, que surge enqua-

drado nos Decretos-Lei nº 74/2006 de 24 de março e nº 43/2007 de 22 de Fe-

vereiro, cuja operacionalização se torna mais clara nas Normas Orientadores 

do EP da FADEUP2, referindo esta fase como sendo um “projeto de formação 

do estudante”, onde se estabelece uma relação teórico-prática, contextualizan-

do o conhecimento no espaço da atividade profissional. 

Pretende-se com a realização deste EP que o EE se integre na vida pro-

fissional em contexto real, de uma forma progressiva e orientada, desenvol-

vendo competências críticas e reflexivas, capazes de dar resposta aos desafios 

e exigências impostas pela profissão. Na mesma lógica, Keay (2007) considera 

que é nos contextos de ensino reais e em contacto com profissionais mais ex-

perientes, que o EE aprende as especificidades da profissão docente. 

A experiência proporcionada pelo EP possibilita vivenciar, em grande 

plenitude, a diversidade de tarefas e responsabilidades que estão vinculadas a 

esta profissão, permitindo ao estudante-estagiário a edificação de contornos da 

identidade profissional (Vieira et al., 2011). 

Projeta-se que a realização de EP se centre essencialmente em conce-

ber um Professor de EF como um profissional qualificado e competente, de-

vendo-se procurar formar um indivíduo que saiba expressar as suas competên-

cias na ação, capaz de refletir na e sobre a ação, de dominar qualquer situação 

nova, alguém que apresente potencialidades de adaptação, eficácia, expertise, 

capacidade de resposta e de ajustamento ao contexto e aos problemas com-

plexos que enfrenta na sua atividade (Carreiro da Costa, 2002).  

                                                           
2
 Normas Orientadoras da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao 

Grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP: 2013-
2014. Documento interno elaborado pela Doutora Zélia Matos.  
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O EP pode ser entendido como o momento final de um ciclo de forma-

ção, como o culminar de vários anos de estudo e dedicação. No entanto, este 

não deve ser visto com uma meta alcançada, mas sim, como o ponto de parti-

da para a vida profissional e de integração no campo profissional da educação. 

É o momento de adquirir e moldar novos conhecimentos, aperfeiçoando-os às 

contingências da prática. O EP deve ser entendido como o último passo a con-

cretizar enquanto estudante, mas o primeiro como docente, surgindo como 

uma oportunidade para reconfigurar um vasto conjunto de conhecimentos, na 

pretensão de formar um professor competente.  

 

3.2. O Estágio Profissional da FADEUP em Contexto Real 

 

A escola deve ser percebida como uma instituição da comunidade local 

que se encontra ao serviço da educação para todos os seus membros. Deve 

ser entendida como uma organização que possui uma missão educativa espe-

cífica em conjugação com as outras instituições da comunidade (p. ex. famílias, 

autarquias, associações culturais, bibliotecas, museus, centros de saúde,) tra-

balhando em prol de uma educação de qualidade para todos os cidadãos 

(Azevedo & Alves, 2010). 

Surge neste sentido a necessidade do EE, futuro interveniente na área 

da educação, imergir no seio de uma instituição escolar, palco de toda a ativi-

dade educativa e social na formação dos estudantes. A oportunidade de viven-

ciar o contexto real da prática profissional constitui-se como uma peça funda-

mental na formação e inserção do EE no campo profissional da educação, ofe-

recendo-lhe a hipótese de inserção na cultura profissional e de configuração e 

reconfiguração da sua identidade profissional enquanto futuro docente (Batista 

& Queirós, 2013).  

A inserção de um EE numa instituição escolar deve ser entendida como 

um processo complexo e rigoroso, vinculado a um protocolo que apresenta di-

retrizes gerais e específicas que asseguram e promovem a ligação e o bom 

funcionamento entre a Faculdade e a instituição escolar. 



21 
  

Acima de tudo, e em termos institucionais da FADEUP, o EP surge como 

uma unidade curricular do segundo ciclo de estudos conducente ao grau de 

Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundários 

mais especificamente no segundo ano académico. Este EP incorpora duas 

componentes: (a) a prática de ensino supervisionada, realizada numa institui-

ção escolar protocolada com a FADEUP e (b) a redação do RE, orientado por 

um professor da Faculdade, responsável pela supervisão do EE no contexto da 

prática de ensino supervisionada (Batista & Queirós, 2013). 

Para a operacionalização da prática de ensino supervisionada, a FA-

DEUP estabelece um protocolo com uma instituição escolar do ensino básico 

e/ou secundário. Procede à escolha de um professor de EF experiente que as-

sume a função de PC, acolhendo e orientando o EE durante o ano letivo ce-

dendo-lhe uma das suas turmas para a concretização da prática de ensino su-

pervisionada (Batista & Queirós, 2013). 

A realização do EP propõe um vínculo de desenvolvimento de compe-

tências profissionais que o EE deverá dominar para exercer a profissão de do-

cente, estando organizadas por três áreas distintas: área 1 – organização e 

gestão do ensino e da aprendizagem, que engloba as tarefas de conceção, 

planeamento, realização e avaliação do processo de ensino-aprendizagem; 

área 2 – a participação na escola e relação com a comunidade escolar, que 

incorpora a participação do EE em atividades não letivas, assumindo como 

objetivo a sua integração na comunidade educativa; e, por fim, a área 3 – de-

senvolvimento profissional, onde se pretende que exista por parte do EE um 

desenvolvimento da sua competência profissional através da procura do saber, 

por intermédio da reflexão e da investigação-ação (Batista & Queirós, 2013). 

Importa ainda referir que é solicitado ao EE que, dentro da área 3, elabo-

re um estudo de investigação-ação, com o intuito de promover um desenvolvi-

mento pessoal e profissional autónomo, estimulando a procura de novos sabe-

res e soluções para eventuais problemas relacionados com a profissão e com a 

instituição escolar, assim como o domínio dos princípios da investigação.  

Apesar da existência deste protocolo, que determina quais as áreas de 

intervenção por parte do EE no EP, importa que este não se limite apenas ao 
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que lhe é solicitado. Tal como na profissão do docente, o EE não deve ser 

apenas um mero executor de programas e currículos previamente definidos, 

deve possuir uma atitude proactiva e uma atividade de pesquisa que contribua 

para o desenvolvimento profissional dos professores e do desenvolvimento ins-

titucional da escola (Alarcão, 2001). 

 

3.3. Constituição do Núcleo de Estágio 

 

O EP profissional é visto como um processo de ensino-aprendizagem 

que ajuda o EE não só a conhecer e a lidar com todos os intervenientes do 

campo profissional da educação, como se revela um momento crucial de inser-

ção na instituição escolar e na profissão de professor. Porém, e apesar de ser 

o ator principal de todo este processo, o EE não se encontra isolado na realiza-

ção deste estágio. Para a realização do EP, e no que diz respeito à organiza-

ção da prática de ensino supervisionada, é necessário a existência de um nú-

cleo de estágio geralmente composto por três a quatro estudantes-estagiários, 

pelo PC e o pelo PO da Faculdade.  

Ao EE cabe a responsabilidade de conduzir a totalidade de todo o pro-

cesso de ensino-aprendizagem de uma turma (Batista & Queirós, 2013), fican-

do responsável por dirigir todas as etapas do ensino desde o seu planeamento, 

conceção, realização à avaliação; por procurar adquirir e desenvolver novos 

conhecimentos relacionados com a prática pedagógica; de investigar e procu-

rar diferentes estratégias como solução aos problemas submetidos na prática. 

Em suma, o EE é visto como o principal elemento do núcleo de estágio, não 

fosse ele o maior beneficiário de toda a realização deste processo, sendo este 

pensado e executado para oferecer ao EE uma formação inicial de qualidade.  

O PC assume um papel preponderante na condução do EP, nomeada-

mente no acompanhamento ao longo deste processo do EE, estabelecendo 

uma ponte entre a instituição escolar e a Faculdade (Batista & Queirós, 2013). 

Compete-lhe ainda, a função de apoiar e orientar o estagiário ao longo do seu 

projeto de formação desenvolvido na escola, promovendo a sua integração na 

comunidade escolar e, acima de tudo, supervisionar a atividade letiva do EE 
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desenvolvida com a turma da sua responsabilidade (Matos, 2013)3. Considero 

o PC como o principal pilar do EE na intuição escolar, um professor sempre 

disponível para ajudar a ultrapassar todas as dificuldades proporcionadas pelo 

EP.  

Ao PO é solicitado que coordene a sua ação com o PC, realizando tam-

bém uma supervisão do trabalho desenvolvido pelo EE na instituição escolar, 

apesar de uma forma mais distante. Este desenvolve ainda o acompanhamento 

e a orientação da construção do RE final de cada EE (Batista & Queirós, 2013). 

A sua ação reveste-se por um apoio imprescindível em inúmeras áreas que o 

EE atua ao logo de todo o processo de estágio, tornando-se também interveni-

ente na ligação estabelecida entre Faculdade e a instituição escolar.  

A coordenação e a interligação entre todos os elementos que compõem 

o núcleo de estágio é essencialmente realizada através de reuniões regulares e 

partilha de documentos orientadores, que contribuem para a criação e consoli-

dação de comunidades práticas e ao fomento de uma cultura de formação as-

sente no diálogo e na partilha de preocupações e perspetivas específicas deste 

campo profissional. É esta constante ligação e partilha de ferramentas que au-

xiliam o estagiário a desenvolver uma competência baseada na experiência 

refletida e significativa, uma competência vista como um processo inovador de 

aprendizagem (Batista, 2011).  

O núcleo de estágio surge, pela função que desempenha na instituição 

escolar, como um elemento pertencente à comunidade educativa. Assim, ela 

própria exerce influências na formação profissional do EE. É o contacto cons-

tante com todos os agentes da comunidade educativa que permite ao estagiá-

rio conhecer os contornos da profissão docente, tornando-se aos poucos e 

poucos um membro com potencial para se tornar mais central nesta comunida-

de (Batista & Queirós, 2013). 

 

 

                                                           
3
 Documento interno da FADEUP, elaborado pela Doutora Zélia Matos. Não publicado.    
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3.4. Agrupamento de Escolas de Ílhavo 

Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes 

 

O atual Agrupamento de Escolas de Ílhavo, que integra a Educação Pré-

escolar, os 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico e o ensino secundário, foi consti-

tuído por despacho do Secretário de Estado do Ensino e da Administração Es-

colar, em 28 de junho de 2012. O agrupamento localiza-se na freguesia de S. 

Salvador, do concelho de Ílhavo, situado na região centro litoral do país, per-

tencente ao distrito de Aveiro (Projeto Educativo, s/d)4. 

A missão deste agrupamento prende-se com a prestação de serviço pú-

blico, com o objetivo de dotar cada um dos cidadãos das competências e co-

nhecimentos que lhes permitam explorar plenamente as suas capacidades, 

integrar-se ativamente na sociedade e dar um contributo para a vida económi-

ca, social e cultural do País (Projeto Educativo, s/d). 

Neste agrupamento está inserida a Escola Secundária Dr. João Carlos 

Celestino Gomes, destinada ao 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundá-

rio, nomeada como escola sede do Agrupamento de Escolas de Ílhavo. A esco-

la situa-se na zona centro da cidade de Ílhavo, na freguesia de S. Salvador, 

numa zona urbana residencial. O edifício já acumula 32 anos de existência e é 

constituído por seis blocos, dispondo de amplos espaços exteriores, ajardina-

dos e de circulação.  

A cultura desportiva está fortemente enraizada nesta instituição e apoia-

da por boas instalações desportivas. Esta apresenta seis espaços destinados à 

prática do exercício físico, sendo dois deles cobertos e os restantes ao ar livre. 

Dispõe de inúmeros materiais desportivos, possíveis de utilizar para se abordar 

as várias modalidades contempladas no programa nacional da disciplina de EF. 

Apresenta ainda um conjunto de cinco cursos com plano de estudos próprios, 

de onde saliento o curso profissional de Apoio à Gestão Desportiva e um vasto 

leque de modalidades no Desporto Escolar (DE). 

                                                           
4
 “Linhas Gerais do Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Ílhavo” é um documento interno 

da Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes. 
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Estando a escola inserida num agrupamento, os docentes que compõem 

a Área Disciplinar de Educação Física variam o ciclo de ensino onde intervêm, 

sendo uma mais-valia enquanto EE poder debater diversos assuntos do ensino 

da disciplina EF com diferentes intervenientes. 

No que diz respeito à comunidade escolar, esta é composta por 1831 es-

tudantes que frequentam as escolas e jardins-de-infância do agrupamento, cu-

jas idades se situam, na sua maioria, entre os 3 e os 18 anos; por 211 docen-

tes e técnicos especializados e por 70 pessoas inseridas no pessoal não do-

cente (Projeto Educativo, s/d). No que diz respeito aos docentes que compõem 

a Área Disciplinar de Educação Física, os doze professores acolheram-nos de 

uma forma excecional, apresentando ao longo de todo o EP disponibilidade em 

colaborar na nossa formação enquanto futuros professores desta disciplina. Os 

estudantes e o pessoal não docente deste agrupamento assumiram-nos como 

verdadeiros professores, interagindo sempre com o mesmo respeito e igualda-

de que exercem perante os restantes docentes. 

Saliento ainda o facto desta escola se assumir como uma escola inclusi-

va, incluindo alunos com Necessidades Educativas Especiais, alunos de comu-

nidades ciganas e alunos de classes desfavorecidas, existindo um trabalho de 

inserção social e desenvolvimento pessoal. 

 

3.5. A Minha Primeira Turma 

 

Atualmente, um dos temas mais relevantes no que se refere às escolas 

relaciona-se com o mau comportamento apresentado pelos alunos nas intui-

ções escolares. Os autores Velez & Veiga (2010) afirmam que, nos últimos 

anos, tem vindo a existir um aumento significativo da indisciplina nas nossas 

escolas, tratando-se de um problema complexo e multidimensional que afeta o 

sistema educativo.  

Foi através da tomada de conhecimento desta realidade, através da rea-

lização da prática pedagógica no primeiro ano do 2º Ciclo em EEFEBS, que 

criei a um pensamento receoso em relação ao conjunto de alunos para quem 

iria lecionar durante o ano letivo. Inicialmente acreditava que ia trabalhar com 
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um conjunto de alunos problemáticos e indisciplinados, esperando encontrar 

casos diários de mau comportamento. Este pensamento ficou mais vincado 

quando fui informado que iria trabalhar com uma turma do 12º ano de escolari-

dade. Contudo, não passavam de preconceitos que tinha construído com base 

em experiências anteriores. Assim, o dia 18 de Setembro de 2013, primeiro 

contacto com a turma, foi o momento que marcou o início da dissolução de to-

dos os medos e angústias sentidas em relação aos alunos, dando origem a 

novas conceções em relação aos meus alunos, não imaginando que estes se 

revelariam os alunos ideais. 

Assim, era preciso conhecê-los um pouco melhor para garantir uma me-

lhor adequabilidade do processo de ensino-aprendizagem. A eficácia e o su-

cesso do ensino depende da forma como o professor adapta a matéria ao alu-

no, considerando este o centro do processo de ensino-aprendizagem. É neste 

sentido que o professor, no momento de planificação e preparação do ano leti-

vo, deverá conhecer o melhor possível as situações concretas da vida dos seus 

alunos, devendo-se preocupar com a esfera direta da vida e dos interesses dos 

mesmos (Bento, 2003). 

Partindo deste prossuposto surgiu a necessidade de caracterizar os alu-

nos, efetuada no início do ano letivo, sendo possível obter informações que me 

permitiram, enquanto professor, conhecê-los e adaptar a minha atuação. Deste 

modo, elaborei uma ficha de caracterização individual a preencher por cada 

aluno, a partir da qual foi elaborada a respetiva caracterização de turma, possi-

bilitando-me moldar e enriquecer a minha perceção relativamente a estes alu-

nos. 

A turma pertencia ao curso Científico-Humanístico, de Ciências e Tecno-

logias, constituída por 33 alunos, dos quais 26 (8 do sexo masculino e 18 do 

sexo feminino) frequentavam a disciplina de EF. A média de idades dos alunos 

era de 17 anos, compreendida entre os 16 e os 18 anos. 

Relativamente aos aspetos morfológicos, a turma apresentava valores 

do peso corporal compreendidos entre os 44,4 kg e os 92,6 kg, e de altura en-

tre 1,52 m e 1,86 m. No que diz respeito aos eventuais problemas de saúde, 

mais especificamente a nível de doenças e lesões desportivas, existiam 7 alu-
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nos com relatos de enfermidades, de entre os quais miopia, bronquite alérgica, 

anemia, diabetes tipo I e linfoma, e 13 alunos que já apresentaram lesões des-

portivas, tais como entorses, tendinites, ruturas musculares e desvio da rótula. 

Estas informações revelam-se bastantes importantes e relevantes para mim, 

enquanto professor, uma vez que lidava com alunos com doenças com algum 

grau de complexidade. Assim, solicitei a todos os alunos que apresentavam 

algum tipo de doença, que entregassem um atestado médico que indicasse 

que o aluno estava apto a realizar exercício físico, bem como realizei pequenas 

pesquisas sobre o tipo de exercícios que estes alunos poderiam ser submeti-

dos. O facto de existir na turma um elevado número de alunos com anteceden-

tes de lesões desportivas estava relacionado com a existência de alunos prati-

cantes ou ex-praticantes desportivos, de forma federada e não federada.  

Relativamente aos aspetos relacionados com o desempenho desportivo, 

a turma, em geral, apresentava uma ótima predisposição para a prática de 

exercício físico, um aspeto que na disciplina de EF se torna crucial para alcan-

çar o sucesso no processo de ensino-aprendizagem.  

Os alunos indicavam a Biologia como a disciplina preferida, sendo a EF 

a segunda escolha. Especificamente na nossa disciplina, os alunos apontavam 

como modalidade preferida o basquetebol, uma vez que esta é considerada a 

modalidade com maior expressão nesta cidade, mobilizando um grande núme-

ro de adolescentes para a sua prática.   

A nível dos conceitos psicossociais, a turma apresentava uma maior ma-

turidade em relação às restantes turmas do mesmo ano de escolaridade. Esta 

informação comparativa foi possível de ser gerada pelo facto dos meus colegas 

de estágio lecionarem EF a essas turmas, proporcionando-me momento de 

observação e reflexão sobre este tema. O seu comportamento era de excelên-

cia nunca tendo existido problemas de indisciplina ou não cumprimento de re-

gras ao longo do ano letivo. A turma apresentou em todos os momentos moti-

vação e interesse em aprender e desenvolver a sua aptidão física na disciplina 

de EF. 
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A grande maioria da turma perspetiva alcançar o ensino superior no pró-

ximo ano letivo sendo clara a existência de empenho e dedicação à escola por 

parte destes alunos.  

Em suma, não poderia ter encontrado melhor grupo de alunos que aque-

les que compõem esta turma. Jovens que praticamente vi crescer nesta cidade, 

uma vez que existe um intervalo reduzido de idades entre nós. No entanto, o 

respeito e a consideração permaneceram desde o primeiro dia. A turma sem-

pre apresentou um comportamento exemplar, os alunos mostraram dedicação, 

empenho, compreensão e disponibilidade em participar em todas as tarefas 

propostas e solicitadas, fossem estas de cariz curricular ou extracurricular. 

Com toda a certeza, esta turma foi uma mais-valia para a minha primeira inter-

venção como professor.  



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 – REALIZAÇÃO DA PRÁTICA 

 PROFISSIONAL
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4.1. Área 1: Organização e Gestão do Processo de Ensino e da 

Aprendizagem  

 

 4.1.1. Conceção de Disciplina de Educação Física 

 

No início da minha formação inicial surgia-me constantemente a pergun-

ta: em que consistia, de facto, ensinar a disciplina de EF? Uma pergunta a que, 

com o passar do tempo, fui obtendo respostas, conseguidas através dos co-

nhecimentos obtidos e das experiências vivenciadas ao longo deste EP.  

O ato de ensinar é definido, pelo Dicionário da Língua Portuguesa (2011, 

p. 610), como a “ação de transmitir conhecimentos ou competências a al-

guém”5. No entanto, esta definição encontra-se incompleta para quem vive dia-

riamente o ensino e as suas particularidades. Ensinar não se esgota apenas na 

transmissão de um conjunto de conhecimentos previamente definidos, como se 

a função de professor fosse, exclusivamente, debitar matérias para serem 

compreendidas pelos alunos. Ensinar é muito mais que transmitir.  

A educação surge como ato fundamental para o desenvolvimento do in-

divíduo, é uma preciosa ajuda na evolução e formação do aluno enquanto pes-

soa e ser humano, que lhe permite construir a sua autonomia baseada no co-

nhecimento de si próprio e da sociedade que o rodeia. O desporto, enquanto 

um dos elementos pertencentes à nossa cultura e sociedade, deve estar incluí-

do neste processo de desenvolvimento pessoal do aluno (Bento, 1995). 

Surge a partir desta conceção de ensino e de educação, o pensamento 

de que a EF não deve ser vista como uma mera disciplina de transmissão de 

conhecimentos, sobre o Desporto (enquanto objeto central da EF) exercício 

físico ou a expressão motora do corpo. Mais do que isso, esta disciplina surge 

como um meio de apresentar ao aluno o Desporto enquanto matéria de ensino, 

onde o objetivo primordial se deve centrar no desenvolvimento de conhecimen-

to nas diversas modalidades desportivas, abordando valores psicossociais co-

mo o espírito de equipa, o fair-play, o autocontrolo, a superação, o esforço, a 

                                                           
5
 Definição retirada do Dicionário da Língua Portuguesa, Porto Editora, 2011, p.610 
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autonomia e a responsabilidade. Conceitos que, para além de presentes no 

campo do desporto, são facilmente transferidos para a vida pessoal do aluno. 

Segundo Rosado (2011), a EF desempenha um papel muito importante 

no desenvolvimento da expressão motora do aluno, mas também na área do 

desenvolvimento pessoal, social e moral. A educação desportiva realça, numa 

dimensão de transferibilidade, a intenção de que os valores sociomorais se 

transfiram para outras esferas da vida pessoal, formando não exclusivamente o 

aluno no mundo do desporto, mas sim o ser humano que nele existe e que de-

ve ser realizado em toda a sua plenitude. 

Muito mais que um professor que ensina, o professor tem a obrigação de 

formar, desenvolver e construir o ser humano, centrando-se na construção do 

Homem, procurando que as suas imperfeições se transformem em perfeições. 

Concluindo, ensinar não reside apenas na função de transmitir conhecimentos, 

mas também de levar o indivíduo a escolher e interiorizar valores sociais, éticos 

e morais (Bento, 2004). 

 

4.1.2. Entendimento dos Programas Nacionais de Educação Física 

(PNEF) 

 

Ao longo do primeiro ano do 2º Ciclo em EEFEBS, os PNEF foram alvo 

de inúmeras reflexões, tanto de uma forma mais generalizada, no que diz res-

peito à sua organização e proposta de funcionamento da disciplina por parte do 

Ministério da Educação, como de uma forma mais específica, remetendo-se a 

uma análise pormenorizada dos conteúdos propostos a serem abordados nas 

diferentes modalidades desportivas (Jacinto et al., 2001). 

Em cada reflexão realizada em torno deste assunto, cada vez mais se 

concluía que a conceção de EF presente nos PNEF remetia o professor para 

uma abordagem ampla e pormenorizada desta disciplina, onde se visa permitir 

ao aluno vivenciar e experienciar a globalidade das modalidades inseridas nes-

te programa. Contudo, as exigências inerentes à extensão dos conteúdos 

apresentados sugerem ser de difícil alcance face à realidade escolar, desde a 

incapacidade das instituições escolares em abordar determinadas modalidades 
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presentes no programa, até à elevada exigência técnico e/ou tática solicitada 

aos alunos.  

A ideia preconcebida, enquanto estudante, era que os programas pouco 

ou nada nos ajudavam no planeamento e realização da nossa prática pedagó-

gica, tendo-nos sido apresentadas diversas soluções para abordar as diferen-

tes modalidades desportivas na escola.  

No entanto, foi no início do EP, e após mais uma leitura e reflexão dos 

programas, especificamente do ano de escolaridade que iria lecionar, que sur-

giu o entendimento de que o PNEF deve ser entendido como um documento 

orientador para o professor, apresentando um conjunto de diretrizes específi-

cas de cada modalidade desportiva, dando a possibilidade ao professor de ob-

ter uma linha de orientação, ficando à sua responsabilidade tomar as melhores 

decisões pedagógicas em função dos alunos e do contexto escolar, determi-

nando o currículo destes.  

O próprio programa indica-nos que fica à responsabilidade do professor 

“escolher os objetivos específicos e as soluções pedagógicas e metodologica-

mente mais adequadas, investindo as competências profissionais da especiali-

dade de Educação Física Escolar, para que os benefícios reais da atividade do 

aluno correspondam aos objetivos do programa” (Jacinto et al., 2001, p. 8).  

Da mesma forma, a Direção Geral do Ensino Básico e Secundário (cit. 

por Neves, 1995) remete-nos também para a ideia de que os programas são 

documentos prescritos que intencionalmente se fixaram a uma grande genera-

lidade a nível da conceção, por um lado de que é forçoso deixar em aberto um 

vasto campo de possibilidades alternativas de desenvolvimento curricular a 

eleger de acordo com as condições concretas do terreno pedagógico e, por 

outro lado, de que ninguém melhor do que os próprios agentes do processo 

educativo estará apto a tomar decisões.  

Deste modo, e de acordo com Jacinto et al. (2001), considera-se que os 

PNEF devem ser encarados como documentos normativos estruturantes para a 

ação do professor, não substituindo a sua capacidade de decisão pedagógica, 

quer no que diz respeito à seleção, organização e ensino dos conteúdos pro-
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gramáticos, quer na definição de objetivos e níveis de exigência técnico-tática 

para a turma ou ano letivo em questão. 

Ao longo do EP, nunca existiu um documento orientador, elaborado por 

parte da instituição escolar, que delineasse diretrizes que o professor deveria 

seguir no ensino da disciplina de EF. Contudo, foi possível verificar a existência 

de uma conceção de ensino comum a todos os docentes desta instituição. Va-

lorizava-se o planeamento em função dos resultados obtidos pelos alunos na 

avaliação diagnóstica (AD) aliados às diretrizes que o PNEF apresenta.  

Assim, o PNEF sempre foi um documento de apoio consultado no início 

do planeamento de qualquer modalidade desportiva, nunca visto como um do-

cumento com uma aplicação rígida e obrigatória, mas sim uma orientação para 

a decisão do professor, relativamente aos conteúdos programáticos a serem 

abordados para o ano de escolaridade em questão. Face à apresentação dos 

conteúdos e processos pedagógicos presentes no programa, e tendo em con-

sideração todos os conhecimentos obtidos no primeiro ano do 2º Ciclo em 

EEFEBS e ainda os resultados obtidos através da AD, foi possível planear, 

adaptar e decidir o que lecionar e como lecionar. 

 

4.1.3. Planeamento do Processo de Ensino-Aprendizagem 

 

A eficácia do ensino não depende apenas de um planeamento cuidado-

so ou pormenorizado, mas o professor, que procura um ensino com mais quali-

dade, deve pressupor um nível mais elevado de planeamento e preparação. A 

conceção de linhas orientadoras fundamentais surge na necessidade de existir 

uma apropriação sólida da matéria, para a sua exercitação e aplicação, para a 

atividade empenhada de todos os alunos e para um ensino educativamente 

eficaz (Bento, 2003). 

O primeiro passo a realizar, enquanto professor, deve-se centrar no pla-

neamento e na organização do ensino e de todas as suas particularidades sub-

jacentes. Assim, o ato de planear é uma ação fundamental no processo de en-

sino, sendo através deste que o professor obtém a possibilidade de minimizar o 

inesperado. 
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Durante toda a minha vida académica e pessoal, a planificação assume-

se como uma ação extremamente vinculada no meu quotidiano. Admito ser 

uma pessoa que planifica e sente a necessidade de planificar para atingir os 

objetivos pretendidos. Facilmente transferi esta necessidade para o trabalho 

desenvolvido enquanto EE, realçando a importância do planeamento de todo o 

processo de ensino.  

Com efeito, indo ao encontro das palavras de Bento (2003), o professor, 

ao planificar, deve determinar os objetivos mais importantes da formação e 

educação da personalidade e prescrever as linhas estratégicas para a organi-

zação do processo pedagógico, de modo a alcançar o sucesso educativo.  

De um modo genérico, o planeamento é concretizado no início do ano 

letivo, apesar de existir, ao longo do mesmo, uma constante planificação das 

diversas unidades didáticas, bem como uma reflexão e adequação pertinente 

de todo o processo de ensino. É pelo enorme peso e sucesso que o planea-

mento possui, que o trabalho do professor se inicia momentos antes do período 

de aulas, período destinado ao planeamento do processo pedagógico.  

 

“No dia 16 de Setembro iniciou-se o ano letivo somente para os alunos, pois para 

mim, e para qualquer outro professor, o ano letivo já tinha começado com a idea-

lização e concretização do planeamento do processo pedagógico” 

(Reflexão de Início do EP) 

 

Os primeiros momentos vividos na instituição escolar, enquanto EE, 

prenderam-se com a realização de reuniões com o PC, no sentido de entender 

e interiorizar o funcionamento da intuição escolar e da disciplina de EF, bem 

como o papel do professor desta disciplina e a relação que este deveria esta-

belecer com os alunos. Assim, senti da minha parte não só a necessidade de 

analisar de novo o PNEF para o Ensino Secundário, uma vez que me tinha sido 

atribuída uma turma do 12º ano de escolaridade, como também de analisar o 

Regulamento Interno da Escola, para que pudesse existir uma melhor contex-

tualização pessoal da realidade que estava a vivenciar.  

Durante este período existiram também diversas reuniões da Área Disci-

plinar de Educação Física, onde foram tratados assuntos referentes à discipli-
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na, entre os quais o funcionamento do processo de ensino e a sua avaliação, 

para que não existissem grandes discrepâncias na forma como cada professor 

iria atuar nas suas turmas. Ocorreu a idealização e a concretização de um pro-

tocolo de AD e AF que determinava, para cada modalidade de ensino, diversos 

parâmetros avaliativos e exercícios critério comuns, mantendo um processo de 

ensino semelhante para todos os alunos do mesmo ano de escolaridade. Um 

protocolo idealizado por todos os docentes pertencentes à Área Disciplinar de 

EF, que influenciava o modo como o docente planeava o seu processo de en-

sino. 

De uma forma muito abstrata parecia erguer-se uma conceção da disci-

plina de EF própria da instituição escolar, onde o planeamento do processo de 

ensino começava a ganhar diretrizes que deveriam ser cumpridas por todos os 

professores da disciplina, assegurando que o referido processo iria decorrer de 

acordo com as normas vinculadas pela instituição.  

Ao longo do primeiro período letivo foi possível verificar que o protocolo 

concretizado no início do ano parecia não ser valorizado por todos os docentes, 

começando a existir um processo de ensino e de avaliação próprio a cada pro-

fessor, acabando por destruir uma conceção em tempos idealizada. No entan-

to, enquanto núcleo de estágio conseguimos criar um modo de planificação do 

processo de ensino comum a todos os alunos do 12º ano de escolaridade.  

O decurso do ensino da disciplina de EF permitiu-me iniciar a concreti-

zação e realização dos documentos normativos e estruturantes específicos da 

minha turma e do ano de escolaridade em questão, tendo em consideração os 

três níveis de planificação: o planeamento anual, a unidade didática e o plano 

de aula. Todos estes documentos foram realizados com referência às quatro 

categorias transdisciplinares (Cultura Desportiva, Condição Física, Conceitos 

Psicossociais e Habilidades Motoras), patenteadas pelo Modelo de Estrutura 

do Conhecimento (MEC) de Vickers (1989), idealizado para o planeamento de 

unidades de ensino para modalidades desportivas, existindo uma adequação 

da terminologia deste modelo em relação à nomenclatura usada pela instituição 

escolar (Atitudes, Valores e Desempenhos) 
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4.1.3.1. Planeamento Anual 

 

Durante o período destinado ao planeamento do ano letivo, surpreen-

dentemente não se discutia a construção do planeamento anual, um documen-

to central e deveras necessário para iniciar o ano letivo. No entanto, após aná-

lise do PNEF do Ensino Secundário, concluí que no 12º ano de escolaridade é 

admitido um regime de opção ao nível da escola, por parte dos alunos, referen-

tes às modalidades a abordar ao longo do ano letivo. Assim, os alunos, através 

de uma ficha de votação, selecionaram as matérias que gostariam de abordar, 

tendo que selecionar duas modalidades coletivas, uma modalidade individual e 

duas modalidades alternativas. A modalidade da Dança é a única que surge no 

PNEF com obrigatoriedade de lecionação neste ano letivo.  

 

“ (…) Na aula de apresentação existiu também o momento de seleção das moda-

lidades a realizar ao longo do ano, uma vez que, segundo o Programa Nacional 

de Educação Física, o 12º ano tem a oportunidade de escolher as modalidades a 

abordar (…) ” 

(Reflexão da Aula Nº 1 e 2) 

 

O primeiro documento concebido, referente à planificação do ano letivo, 

procedeu-se à elaboração do planeamento anual. A elaboração deste docu-

mento constitui o primeiro passo de planeamento e preparação do ensino e 

traduz uma compreensão e domínio aprofundado dos objetivos de desenvolvi-

mento da personalidade, bem como reflexões e noções acerca da organização 

correspondente do ensino no decurso de um ano letivo (Bento, 1998). 

Após recolha da informação relativa às modalidades que os alunos pre-

tendiam abordar, foi redigido o planeamento anual, usando e adaptando o MEC 

de Vickers (1989) para uma perspetiva macro, dando resposta à necessidade 

de organizar as modalidades ao longo do ano letivo, intercalando-as cuidado-

samente e de forma eficaz, de acordo com os espaços desportivos disponíveis, 

material didático, antecipando as caraterísticas dos alunos, as atividades extra-

curriculares, configurando os objetivos a alcançar e o respetivo sistema de ava-

liação.  
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Quadro 1 - Modalidades Selecionadas 

Modalidades Coletivas Modalidades Individuais Modalidades Alternativas 

Voleibol 

Basquetebol 

Atletismo 

Ginástica 

Badminton 

Softball/Basebol 

 

Ao contrário do que o programa define, senti a obrigação de lecionar du-

as modalidades individuais, uma vez que existiu uma seleção comum para am-

bas as matérias. No entanto, ao invés de lecionar a totalidade destas matérias, 

existiu uma subdivisão no interior de cada modalidade. No caso da ginástica, 

foi abordado a ginástica de trampolins e a ginástica acrobática e, no caso do 

atletismo, foram abordados os lançamentos e a corrida de velocidade e estafe-

tas.  

 No que diz respeito ao tempo de lecionação de cada matéria, as moda-

lidades coletivas ficaram com um maior número de aulas, seguidas das moda-

lidades individuais, sendo as modalidades alternativas e a dança aquelas que 

tiveram um menor tempo de prática. A razão pela qual o tempo de lecionação 

foi assim distribuído prendeu-se com a necessidade de intercalar a abordagem 

das modalidades de acordo com o espaço e o material disponível, tendo-se tido 

também em consideração o interesse e o gosto dos alunos pelas modalidades. 

Neste documento definiu-se ainda os objetivos gerais da disciplina e es-

pecíficos das diversas modalidades, a extensão das matérias de ensino, o 

tempo destinado a cada modalidade e a avaliação da disciplina, de acordo com 

as normas avaliativas, estipuladas pela instituição escolar. Foi também inserido 

o documento com a caracterização da escola, com maior especificidade ao ní-

vel dos espaços e materiais próprios da EF. A caracterização geral da turma foi 

também um documento inserido neste planeamento anual.  

O presente nível de planificação restringiu-se apenas ao planeamento 

macro dos conteúdos referentes à categoria transdisciplinar das habilidades 

motoras. No entanto, as restantes categorias transdisciplinares (condição físi-

ca, conceitos psicossociais e cultura desportiva) também deveriam ter sido alvo 

de planificação, intercalando os conteúdos de cada categoria tornando o do-

cumento mais completo e útil para planificações futuras.   
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Enquanto EE, sempre me foi transmitido que um planeamento surge 

apenas como uma linha orientadora e não como um plano de realização obri-

gatório, isto é, todas as planificações estão constantemente sujeitas a adapta-

ções e alterações, fruto de reflexões e ponderações sobre as decisões toma-

das inicialmente, mas que podem ser alteradas, em consequência dos desafios 

que a prática nos vai colocando. Tal como nos indica Bento (2003), para um 

ensino ser eficiente são necessárias reflexões estratégicas, balizadoras da 

ação durante todo o ano escolar. 

Apesar de, ao longo do ano, terem existido diversas adaptações do pla-

neamento anual, este foi um documento orientador que deu início a todas as 

planificações subsequentes, que me indicava quando começar e terminar cada 

modalidade, que me permitia rever o que tinha objetivado para determinada 

matéria e, acima de tudo orientava-me no tempo, enquanto professor.  

 

4.1.3.2. Unidade Didática 

 

As unidades didáticas constituem-se como “unidades fundamentais e in-

tegrais do processo pedagógico e apresentam aos professores e alunos etapas 

claras e bem distintas de ensino, e aprendizagem” (Bento, 2003, p. 75). Estas 

surgem como o segundo nível de planeamento e prendem-se com a planifica-

ção do processo de ensino das diversas modalidades, que foram o alvo de le-

cionação, ao longo do ano. 

Todos estes documentos foram concebidos, tendo por base o MEC de 

Vickers (1989), modelo que permite ao professor explanar, num só documento, 

toda a matéria e conteúdos respeitantes à modalidade que pretende abordar. A 

conceção deste documento passava pela construção de oito módulos distintos: 

análise da modalidade desportiva, análise das condições de aprendizagem, 

análise dos alunos, determinação da extensão de sequência de conteúdos, 

definição de objetivos, configuração da avaliação, definição das progressões de 

ensino e aplicação prática. 

Desta forma, foi possível unir toda a informação necessária para lecionar 

uma determinada matéria apenas num documento, como se fosse o manual da 
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modalidade. Porém, a construção destes documentos não se mostrava tarefa 

fácil, sobretudo no que diz respeito às primeiras modalidades abordadas.  

Diversas foram as dificuldades que surgiram na sua construção. Inicial-

mente, em relação ao módulo da análise desportiva, surgiam sempre bastantes 

dúvidas relacionadas com os conteúdos da modalidade que deveriam ser 

abordados. A informação facultada pelos PNEF não se encontrava adequada à 

realidade da turma, uma vez que os alunos, tendo em conta o ano de escolari-

dade em que situavam, apresentavam baixas capacidades técnico-táticas as-

similadas. 

 Na verdade, a falta de assimilação de conhecimento dos alunos foi um 

dos problemas que mais me surpreendeu, enquanto EE. Alunos do 12º ano de 

escolaridade, na grande maioria das modalidades abordadas, sentiam dificul-

dades em realizar gestos técnicos básicos, como foi o caso da modalidade de 

voleibol, em que existiam alunos que não conseguiam realizar o gesto técnico 

do passe em apoio ou na modalidade de ginástica de saltos, em que não con-

seguiam realizar o salto ao eixo no “bock”. Tal facto obrigava-me a tomar deci-

sões importantes no processo de ensino-aprendizagem, pois, por um lado, sen-

ti a obrigação de ensinar mais aos meus alunos, mas, por outro, enquanto não 

existisse a assimilação de determinados conteúdos, não conseguia avançar. 

Tal problema pode ser explicado pela ideia apresentada por Siedentop 

(2002), defendendo que a abordagem das distintas modalidades na escola re-

velam-se insuficientes e não procuram resolver os problemas ligados à pouca 

satisfação que os alunos conseguem obter, devido à curta duração de cada 

unidade didática.  

A escassa duração de tempo para abordar todas as modalidades seleci-

onadas para um único ano letivo, foi mais um problema que surgiu no planea-

mento das minhas unidades didáticas. No módulo referente à determinação da 

extensão e sequência dos conteúdos, não era possível planear uma aborda-

gem completa dos conteúdos idealizados, isto é, não existia tempo para con-

seguir lecionar todos os conteúdos pretendidos e assegurar que todos os alu-

nos os pudessem assimilar e consolidar. Para além disso, este módulo não se 

remetia apenas à planificação dos conteúdos técnico-táticos da modalidade. Os 
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conteúdos referentes às categorias transdisciplinares da cultura desportiva, da 

condição física e dos conceitos psicossociais, também eram tidos em conside-

ração, sendo por vezes difícil de selecionar quais os conteúdos a abordar e 

qual o melhor modo de os intercalar com as restantes matérias.  

No módulo referente à configuração de avaliação surgia sempre alguma 

subjetividade, relativamente à avaliação realizada por um exercício critério, em 

junção com a situação de jogo, pois inúmeros alunos realizavam corretamente 

os gestos técnicos em situação analítica e sem oposição, mas em situação de 

jogo sentiam dificuldades na tomada de decisão e na aplicação da técnica em 

situação real. À medida que a minha experiência foi melhorando, percebi que 

as ponderações percentuais não poderiam ser as mesmas, uma vez que a mi-

nha intenção, enquanto professor, seria ensinar a modalidade em situação de 

jogo, sendo fundamental avaliar as capacidades dos alunos nesse contexto.  

No que diz respeito ao módulo da definição das progressões de ensino, 

existia sempre alguma indecisão para com o tipo de exercícios a utilizar e apli-

car, uma vez que a idealização e procura de exercícios ocorria à medida que a 

turma apresentava problemas na modalidade, sendo difícil definir antecipada-

mente quais os exercícios a utilizar. No entanto, existia em todas as modalida-

des um pequeno conjunto de exercícios que antecipadamente sabia que iria 

configurar, existindo mais tarde uma junção de novos exercícios como forma de 

dar resposta aos problemas colocados pela turma.  

Para além dos problemas específicos na construção destas unidades di-

dáticas surgiam, na prática, dificuldades relacionadas com a utilização destes 

documentos. Inicialmente, tais documentos eram elaborados de acordo com a 

totalidade do MEC, apresentado por Vickers (1989), acabando por resultar em 

documentos extensos, difíceis de utilizar e consultar durante o período da aula, 

se assim fosse necessário. Tal como na análise dos PNEF, também foi neces-

sário analisar, este modelo, de forma a ajustá-lo à prática propriamente dita, 

existindo diversas adaptações para que fosse possível tornar as unidades di-

dáticas cada vez mais sintetizadas naquilo que era mais importante, na medida 

em que, caso fosse necessário, existisse uma rápida consulta do documento 

no decorrer da aula.  
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Segundo Bento (2003), a maior parte do planeamento e da docência do 

professor, bem como a sua criatividade, reside precisamente na elaboração 

das unidades didáticas. Foi à medida que o tempo ia decorrendo, que era cada 

vez mais evidente a minha evolução na construção e aplicação destas unida-

des didáticas, fruto de reflexões individuais e da partilha de vivências e experi-

ências com os meus colegas estagiários, mas, acima de tudo, fruto dos conse-

lhos e da intervenção que o PO foi tendo ao longo de todo este processo de 

planeamento.  

De modalidade para modalidade este nível de planeamento começou a 

ter uma maior importância na prática, resultado da procura de novas formas de 

organização da informação necessária, para que este documento se tornasse 

um guia orientador na prática pedagógica.  

 

4.1.3.3. Plano de Aula 

 

De uma ordem sequencial, e partindo do global para o mais específico, 

alcancei o terceiro nível de planeamento, a elaboração do plano de aula, con-

cebido a partir de todos os conteúdos, objetivos e processos metodológicos 

definidos nos níveis de planeamento antecedentes. 

O plano de aula surge como o último nível de planeamento entre a plani-

ficação e a realização, sendo considerado um documento orientador da prática 

do professor durante o decorrer da aula. 

A elaboração do plano de aula requer do professor uma cuidada tomada 

de decisão em relação a diferentes aspetos fundamentais, intervenientes na 

lecionação da aula, tais como decisões sobre o objetivo geral e objetivos parci-

ais ou intermédios, a escolha e ordenamento da matéria, os pontos fulcrais da 

aula, as principais tarefas didáticas, a direção principal das ideias e processos 

metodológicos, entre outros (Bento, 1998). 

As minhas aulas de EF, bem como a estruturação dos planos de aula, 

seguiram, desde o início do ano letivo e ao longo do mesmo, a tradicional or-

ganização de: 



43 
 

1. Parte Inicial ou Preparatória, destinada à mobilização articular e au-

mento da temperatura corporal, através de exercícios de preparação 

para a restante aula; 

2. Parte Fundamental ou Principal, conjunto de tarefas e exercícios vin-

culados à abordagem metodológica dos conteúdos programáticos de-

finidos para a aula; 

3. Parte Final, destinada ao retorno à calma e à reflexão dos conteúdos 

abordados e do funcionamento da aula.  

Tal como nos níveis de planeamentos antecedente, a minha evolução na 

elaboração e aplicação do plano de aula foi crescendo à medida que o tempo 

se desenrolava, contribuindo para tal crescimento não só a experiência adquiri-

da mas também a reflexão que fazia após o final de cada aula. Assim, em to-

dos as partes estruturantes da aula foram surgindo diversas alterações, tanto a 

nível da sua planificação como na minha atuação.  

Inicialmente olhava para a parte inicial da aula como um mero momento 

de aquecimento corporal, onde, através de qualquer situação lúdica, promovia 

nos alunos um aumento da temperatura corporal, preparando-os fisiologica-

mente para a restante aula. Porém, com o evoluir da lecionação dos conteú-

dos, o tempo destinado à aula parecia encurtar cada vez mais, sentindo cons-

tantemente a necessidade de conseguir obter preciosos minutos para lecionar 

a matéria propriamente dita. Surgiu, assim, a convicção de que a parte inicial 

da aula, apesar de destinada à elevação de sistemas fisiológicos e mobilização 

articular, poderia ser aproveitada para introduzir situações pedagógicas, vincu-

ladas diretamente aos conteúdos definidos para a aula, sendo possível aprovei-

tar a parte inicial para lecionar a matéria específica. Tal como nos indica Bento 

(1998, p. 153), a parte inicial da aula não deve ser “entendida apenas como um 

«aquecimento», mas sim inerente à preocupação de criar uma situação peda-

gógica, psicológica e fisiológica, favorável à realização da função principal da 

aula”.  

 

“Sendo um dos principais obstáculos que me é colocado desde o início da minha 

prática pedagógica, a gestão e o aproveitamento total do tempo no decorrer da 

aula, é importante refletir sobre diversas estratégias possíveis de melhorar este 



44 
 

aspeto. Como tal, e em reflexão com o núcleo de estágio, foi possível concluir 

que o tempo destinado à parte inicial da aula, que por norma se dirige ao aque-

cimento, também pode ser utilizado como tempo útil de aprendizagem, onde é 

possível através de diversos exercícios trabalhar matérias específicas da moda-

lidade em questão.” 

(Reflexão da Aula 57 e 58) 

 

Relativamente à parte fundamental da aula, as grandes dificuldades sur-

gidas diziam respeito, essencialmente, a dois aspetos. O primeiro centrava-se 

na gestão do tempo de aula, uma das grandes dificuldades sentidas, enquanto 

EE. Na elaboração dos primeiros planos de aula, não consegui ter a noção do 

tempo necessário para cada exercício, o que por vezes, acabava por se tradu-

zir, ora num tempo insuficiente, ora num tempo excessivo para o tipo de exer-

cício aplicado. O segundo aspeto centrava-se na intensidade e organização 

dos exercícios na aula, acabando por não existir uma lógica sequencial de in-

tensidade, existindo exercícios de baixa intensidade, seguidos de exercícios de 

elevada intensidade e voltando a reduzir no exercício seguinte, ou seja, numa 

aula acabavam por existir diversos picos de intensidade distintos, não se en-

contrando contextualizados ao propósito fisiológico. Porém, através do proces-

so reflexivo e, em grande parte, devido ao contributo dos PC e PO, ao longo do 

tempo, a evolução começou a ser notória, essencialmente por causa da preo-

cupação que fui tendo com estes aspetos no planeamento das aulas.  

No que diz respeito à parte final da aula, esta sempre foi de encontro 

com aquilo que se pretendia, sendo utilizada, essencialmente, para rever de 

forma oral os conteúdos abordados até ao momento e para fazer o balanço 

entre o que já tinha sido lecionado e o que ira ser matéria de ensino nas próxi-

mas aulas. Uma estratégia deveras vantajosa tanto para o professor como para 

os alunos, pois era possível recordar os conteúdos abordados até ao momento 

e oferecia ao professor a oportunidade de perceber quais os alunos que se 

mantiveram concentrados no decorrer da aula.  
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“No discurso final da aula, optei por colocar algumas questões sobre a matéria 

abordada até ao momento na modalidade de badminton, de modo a reforçar a in-

formação transmitida sobre a mesma.” 

(Reflexão da Aula 25 e 26) 

 

Contudo, a elaboração e planeamento de um plano de aula não se cen-

tra apenas na organização da aula propriamente dita. A própria construção do 

documento acarreta grandes responsabilidades para o professor, uma vez que 

no momento da aula, este é o documento que orienta a sua instrução e inter-

venção.  

Na elaboração do meu plano de aula toda a sua estrutura implicava uma 

lógica que me facilitava a organização e a planificação da aula enquanto pro-

fessor. 

Para além do cabeçalho que se remetia essencialmente à identificação 

dos objetivos gerais, dos conteúdos a lecionar, das funções didáticas, dos ma-

teriais, entre outras informações, a ordem das colunas da parte principal do 

plano de aula, continham também, uma lógica organizativa.  

 

 

Figura 1 - Plano de Aula 81 e 82 

 

A nível organizativo a estrutura utilizada facilitava-me, enquanto profes-

sor, na elaboração dos planos de aula. Iniciava o preenchimento da tabela com 

a colocação dos objetivos específicos; de seguida, procurava ou idealizava si-

tuações de aprendizagem que me permitissem atingir os objetivos previstos; e, 

por fim, definia as componentes críticas nas quais iria incidir a minha instrução 

e transmissão de feedbacks – uma organização baseada no MEC de Vickers 

(1989), adaptada à minha conceção e modo de planeamento das aulas.  
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Em termos gerais, e indo ao encontro das palavras de Bento (1998), po-

demos concluir que, em todos os níveis de planeamento, são determinados e 

concretizados os objetivos mais importantes da formação e educação da per-

sonalidade; são apresentadas as estruturas coordenadoras de objetivos e ma-

térias; e são prescritas as linhas estratégicas para a organização do processo 

pedagógico. Na mesma linha de pensamento, o autor refere, ainda, que é ne-

cessário ter força volitiva para levar em diante o conceito planeado, mas, ao 

mesmo tempo, é também necessário que existam mobilidade, flexibilidade de 

reação e adaptação rápida a novas situações.  

 

4.1.4. Modelos de Ensino: Que Caminho Escolher? 

 

Desde o primeiro dia, encarei o EP como uma aventura, como o momen-

to de experimentar e aplicar diversas estratégias e formas de ensino em função 

de todos os conhecimentos aprendidos durante a minha formação académica.  

Mesquita & Graça (2011) afirmam que o propósito do ensino é promover 

a aprendizagem dos praticantes, ao acreditarem que estes conseguem apren-

der, e ao assumirem que a sua grande responsabilidade é ajudá-los a apren-

der. Ao longo de toda esta experiência, a minha preocupação sempre se cen-

trou nos meus alunos e na sua aprendizagem, com o objetivo de que, em cada 

modalidade, conseguir fazer com que estes aprendessem um pouco mais, ex-

pondo-lhes a EF como uma disciplina de grande interesse que requer empenho 

e dedicação.  

A minha atuação e instrução, enquanto professor, alterava-se a cada 

modalidade abordada, pois a existência de modelos de ensino com diferentes 

enfoques levava-me enquanto professor, a optar entre modelos de instrução 

mais centrados na sua direção e modelos que concedem mais espaço à des-

coberta e à iniciativa dos alunos (Mesquita & Graça, 2011). 

Assim, a abordagem das diferentes modalidades centrou-se em várias 

características de diversos modelos de ensino, nomeadamente o Modelo de 

Instrução Direta (MID), o Modelo de Abordagem Progressiva ao Jogo (MAPJ), 

o Modelo de Competência nos Jogos de Invasão (MCJI) associado ao Modelo 
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de Ensino do Jogo para a sua Compreensão (MEJC) e o Modelo de Educação 

Desportiva (MED). 

O MID, idealizado por Rosenshine (1979), caracteriza-se por centrar no 

professor a tomada de decisão acerca do processo de ensino-aprendizagem. 

Assim, o professor realiza o controlo administrativo, determinando explicita-

mente as regras e as rotinas de gestão e ação dos alunos, de forma a obter a 

máxima eficácia nas suas atividades. 

No MAPJ, concretizado por Mesquita et al. (2005), os problemas que 

desafiam a capacidade de compreender e atuar no jogo, constituem o principal 

motivo da aprendizagem das habilidades técnicas. Este modelo acentua três 

dimensões: a dimensão pessoal, enquanto desperta no praticante a necessida-

de de aceder e compreender o jogo; a dimensão social, enquanto oferece a 

todos a oportunidade de praticar e de participar equitativamente; e a dimensão 

motora, enquanto legitima a aquisição de competências táticas, técnicas e físi-

cas na prática de jogo. 

O MEJC é um modelo formalizado por Bunker e Thorpe (cit. por Graça & 

Mesquita, 2011), que pretende, essencialmente, que a atenção, tradicionalmen-

te dedicada ao desenvolvimento das habilidades básicas do jogo, ou seja ao 

ensino das técnicas isoladas, fosse deslocada para o desenvolvimento da ca-

pacidade de jogo, através da sua compreensão tática. O modelo adere a um 

estilo de ensino de descoberta guiada, em que o praticante é exposto a uma 

situação-problema e é estimulado a procurar soluções, verbalizá-las, discuti-

las, explicá-las, ajudado pelas questões estratégicas do professor. Em suma, 

neste modelo o foco didático incide sucessivamente sobre a apreciação dos 

aspetos constituintes do jogo, sobre a tomada de consciência dos princípios 

táticos do jogo, sobre a tomada de decisão do que fazer e como fazer nas dife-

rentes situações de jogo e, por fim, sobre a integração das aspetos técnicos e 

táticos necessários à melhoria da performance no jogo. 

O MED, proposto por Siedentop (1987), vai ao encontro da necessidade 

de conferir uma marca afetiva e social às aprendizagens. Este modelo define-

se como uma forma lúdica e crítica às abordagens contextualizadas, procuran-

do estabelecer um ambiente proporcionador de uma experiência desportiva 
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autêntica, conseguida pela criação de um contexto desportivo significativo para 

os alunos. 

O MCJI foi desenvolvido por Musch et al. (2002) e é influenciado pelas 

ideias do MED e do MEJC. Este modelo foi concebido para permitir que os alu-

nos aprendam, não só a participar com sucesso em formas modificadas de jo-

gos desportivos coletivos de invasão, como também a desempenhar outros 

papéis de organização da prática desportiva, surgindo, assim, dois grupos de 

competências complementares: a competência como jogador em jogos de in-

vasão modificados e a competência em função de apoio e coordenação. 

Porém, no ensino de uma modalidade, o professor não se pode apenas 

centrar num determinado modelo de ensino e aguardar que este o leve a al-

cançar o sucesso. Cada modalidade apresenta a sua própria especificidade, 

podendo o professor aliar-se a um determinado modelo, mas, ao mesmo tem-

po, necessitar de implementar estratégias e sistemas organizativos que o aju-

dem a aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem.  

 

4.1.4.1. O Ensino do Badminton de Forma Sequencial 

 

O modelo educacional prevalecente no ensino da modalidade de bad-

minton foi o MID, de onde emergiu a estratégia de abordar esta modalidade de 

forma sequencial a nível das habilidades técnicas a lecionar (Rosenshine, 

1979). A utilização deste modelo de ensino deveu-se, essencialmente, ao facto 

de esta ter sido a primeira modalidade lecionada enquanto EE, pois foi um mo-

delo que me ofereceu segurança, dando-me controlo de todos os pormenores 

relativos ao processo de ensino-aprendizagem, incluindo as ações comporta-

mentais dos alunos. Ao delimitar os comportamentos destes no decorrer dos 

exercícios, onde não surgia grande probabilidade de os alunos realizarem 

comportamentos fora das tarefas que lhes eram dirigidas, proporcionou-me 

confiança na minha instrução e intervenção enquanto docente.  

Após a realização da AD, surpreendentemente os alunos centravam-se 

num nível bastante baixo, o que me levou a concluir que em anos anteriores 

não tinha existido uma abordagem profunda desta modalidade. Os alunos afir-
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mavam que “quando demos badminton só fazíamos jogo!”, dando a entender 

que esta modalidade apenas foi abordada pela experiência de vivenciar o jogo 

pelo jogo. Ao me deparar com esta situação, optei por abordar o badminton 

como se fosse o primeiro momento em que os alunos entrassem em contacto 

com esta modalidade. 

Tal como nos foi apresentado e explicado no primeiro ano do 2º Ciclo no 

EEFEBS na unidade curricular de didática específica de badminton, o PNEF 

não se encontra adequado ao ensino desta modalidade, não apresentando 

uma estrutura lógica do ensino das habilidades técnico-táticas. Deste modo, e, 

enquanto núcleo de estágio, optámos pela lecionação das habilidades técnicas 

de uma forma sequencial, isto é, iniciámos a nossa abordagem ao badminton, 

baseada nas técnicas básicas para a exercitação da situação de jogo 1x1. 

O método de abordagem aos conteúdos passou pela exercitação de um 

conjunto de sequências de habilidades técnicas predeterminadas, para que os 

alunos, de forma padronizada, pudessem colocar em prática aquilo que iam 

adquirindo, existindo uma transferência imediata para a situação de jogo. De-

corrente de uma boa execução técnica das habilidades, aplicava objetivos 

comportamentais nos exercícios, semelhantes à situação de jogo e sempre 

com a presença da competição. Assim, o jogo era algo que estava em constan-

te exercitação ao longo de toda a unidade didática. 

 

“É importante referir que, ao longo da aula foi notória a evolução dos alunos na 

execução das diferentes sequências de batimentos, existindo um maior empenho 

por parte destes em querer melhorar.” 

(Reflexão da Aula 33 e 34) 

 

Sem dúvida que esta estratégia mostrou ser uma ferramenta útil, existin-

do uma aprendizagem qualitativa das habilidades técnico-táticas por parte dos 

alunos, mostrando ser uma opção simples e eficaz para a lecionação desta 

modalidade.  

Enquanto EE, a modalidade de badminton foi uma das modalidades que 

mais me fascinou lecionar, essencialmente, por duas razões. Uma prende-se 

com o facto de os alunos, apesar de já terem abordado esta modalidade, ter-
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lhes sido apesentado uma forma completamente diferente de a exercitar, admi-

tindo que o uso destas sequências de habilidades tornou a abordagem desta 

modalidade mais interessante e motivante. Uma outra razão é o facto dos pro-

fessores da escola estarem completamente alheios a esta estratégia de ensino, 

existindo mesmo, por parte destes, interesse em observar as nossas aulas por 

breves momentos, questionando o modo de implementação desta estratégia.  

 

4.1.4.2. O Ensino do Voleibol Diferenciado no Mesmo Nível de Ensi-

no 

 

O ensino da modalidade de voleibol centrou-se nas diretrizes do MAPJ, 

tendo existindo uma abordagem estruturada da base para o topo, ou seja, a 

lecionação decorreu de uma forma progressiva do mais simples para o mais 

complexo, de acordo com aquilo que se pretendia executar em situação de jo-

go (Mesquita et al., 2005).  

Ao utilizar um modelo que defende que o principal motivo da aprendiza-

gem das habilidades técnicas é justificada pela necessidade de melhorar a 

compreensão do jogo, requeria que implementasse exercícios que provocas-

sem dificuldades aos alunos mostrando-lhes a necessidade de usar determina-

da habilidade técnica num momento específico do jogo. Assim, o uso deste 

modelo permitiu-me evoluir a nível da idealização e planificação de exercícios, 

como também, na minha instrução e transmissão de feedbacks para que a 

ideia de compreensão do jogo defendida por este modelo permanecesse em 

todas as aulas.  

Apesar dos resultados obtidos na realização da AD informarem que a 

turma se encontrava no mesmo nível de ensino, era possível verificar um grupo 

de seis alunos que se encontravam um pouco mais desenvolvidos a nível das 

competências de execução das habilidades técnico-táticas. Deste modo, não 

existiu uma diferenciação pedagógica totalmente linear em relação a este gru-

po, essencialmente devido ao facto da turma apresentar um elevado número 

de alunos para o espaço disponível para a abordagem da modalidade. No en-

tanto, apesar de a turma iniciar a abordagem do voleibol de forma igual para 
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todos os alunos, aqueles que iam apresentando uma evolução mais acelerada 

realizavam exercícios de superior grau de dificuldade. 

Relativamente ao ensino das habilidades técnico-táticas, este centrou-se 

na etapa 1 do MAPJ. Esta etapa caracteriza-se pela abordagem das habilida-

des técnico-táticas base desta modalidade, tais como o passe em apoio, o ser-

viço por baixo, a posição fundamental e os deslocamentos, decorrendo a sua 

exercitação em situação de jogo 1x1. Contrariamente aquilo que o PNEF solici-

ta aos alunos do 12º ano de escolaridade, induzindo que estes nesta fase de-

veriam conseguir jogar voleibol numa situação de jogo formal de 6x6 e ainda 

realizar habilidade técnicas como o serviço por cima, o remate e o bloco, optei 

por tomar a decisão de abordar esta modalidade contextualizada com a reali-

dade existente, dando assim aos alunos a oportunidade de aprender a jogar 

voleibol.  

Centrando-me apenas na lecionação dos conteúdos referentes à etapa 1 

do MAPJ, foi possível os alunos conseguirem obter a perceção de que cada 

habilidade assimilada assentava no contexto geral do jogo reduzido, utilizando 

o jogo como meio de ensino e não como produto final a atingir.  

A abordagem desta modalidade iniciou-se com o ensino das habilidades 

básicas da posição fundamental e do passe em apoio, com o objetivo dos alu-

nos conseguirem sustentar a bola no ar e aprimorar o elemento básico de liga-

ção, podendo assim iniciar o jogo na sua forma mais básica de 1x1. Progressi-

vamente foram sendo introduzidas as restantes habilidades referentes à etapa 

1, como os deslocamentos, noção de oposição, o abrir espaço e o prosseguir, 

sempre que possível em situação de jogo.  

A abordagem do serviço por baixo, habilidade que teoricamente deveria 

ser ensinada no início da UD, uma vez que dá início ao jogo, foi o último gesto 

técnico a ser introduzido, essencialmente, devido ao facto da receção ao servi-

ço poder ser um gesto complexo de realizar para alguns alunos. Se a aborda-

gem deste gesto ocorresse no início do ensino do voleibol e existisse da minha 

parte a permissão para o utilizar, então os alunos teriam imensas dificuldades 

em construir continuidade no jogo, o que consequentemente reduzia o número 

de possibilidades dos alunos exercitarem o passe.  
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Relativamente ao grupo de alunos que apresentavam capacidades téc-

nico-táticas superiores à restante turma, este foi trabalhando entre si. Inicial-

mente, o grupo realizava os mesmos exercícios que os colegas, existindo, com 

o passar do tempo, um acréscimo de dificuldade nos seus exercícios e a intro-

dução de objetivos comportamentais mais complexos e de cariz competitivo.  

Apesar de não ter existido uma diferenciação notória entre a turma e es-

te pequeno grupo de alunos, foi possível vivenciar o trabalho de diferenciação 

pedagógica, pois a idealização e planificação de exercícios eram distintas, exis-

tindo mesmo, no final da UD, a oportunidade destes alunos poderem vivenciar 

a situação de jogo de 2x2 com a possibilidade de realizar a habilidade técnica 

do passe em suspensão, apesar destas habilidades não terem sido alvo de 

lecionação nem de avaliação. 

 

“Aos alunos mais avançados eu permiti que vivenciassem a situação de jogo 

2x2, de modo a experimentarem uma situação de jogo mais complexa. Para isso, 

apresentei os aspetos fulcrais a ter em consideração neste tipo de jogo, de forma 

a que fosse possível os alunos conseguirem alcançar algum sucesso tático.” 

(Reflexão da Aula 45 e 46) 

 

A abordagem da modalidade de voleibol foi uma experiência interessan-

te em três grandes aspetos. O primeiro centra-se no facto de abordar uma mo-

dalidade com um certo grau de complexidade para os alunos, pois, apesar de 

ser um jogo que se pratica essencialmente com as mãos, a bola não pode ser 

agarrada, o que requer do aluno um controlo do objeto com alguma complexi-

dade. Este foi um fator de grande desmotivação para muitos dos meus alunos, 

o que requeria de mim uma postura e um discurso motivador em todas as au-

las. Assim, procurei aumentar a minha transmissão de feedbacks, tanto indivi-

duais como de grupo, e sempre que um aluno alcançava o sucesso fazia ques-

tão de o felicitar mostrando-lhe que a sua ação estava correta, motivando-o 

para manter o bom trabalho.  

O segundo fator prende-se com o uso do MAPJ, que mostrou ser uma 

mais-valia para os alunos e para mim. Tal como nos indicam Graça & Mesquita 

(2011), uma das premissas didáticas do ensino dos jogos desportivos funda-
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menta-se na lógica conferida ao ensino dos conteúdos que deve refletir-se na 

lógica do jogo. Apesar da utilização estratégica do ensino da base para o topo, 

foi possível verificar que os alunos, ao aprenderem e exercitarem em situações 

semelhantes ao jogo, rapidamente realizavam uma transferência de conheci-

mentos adquiridos para a situação real do 1x1, facto que não só mostrou ser 

motivante para os próprios alunos, como gratificante para mim, enquanto pro-

fessor, ao conseguir colocar os meus alunos a jogar a forma básica do jogo de 

voleibol.  

Por fim, o facto de ter vivenciado uma ligeira diferenciação pedagógica 

na turma levou-me a alcançar um grau de planificação mais organizado e pro-

fundo, pois planeava de forma diferenciada os exercícios para o grupo mais 

evoluído, procurando fornecer-lhes conteúdos mais complexos e desafiantes.  

 

4.1.4.3. O Ensino por Estações das Modalidades Individuais 

 

Ao longo do ano letivo, existiu apenas o ensino de duas modalidades in-

dividuais: a modalidade de ginástica, onde foi abordada a disciplina de acrobá-

tica e de trampolins, e a modalidade de atletismo com o ensino da corrida de 

velocidade e estafetas e o lançamento do peso e do dardo. Apesar do ensino 

de ambas as modalidades terem sido distantes no decorrer do ano, tendo sido 

a ginástica lecionada no segundo período letivo e o atletismo no terceiro, o mo-

delo de ensino foi equivalente nas duas modalidades, vinculando-me ao MID 

(Rosenshine, 1979).  

Em ambas as modalidades foi também selecionada como estratégia de 

ensino o uso de estações, sendo possível trabalhar diferentes conteúdos peda-

gógicos somente numa aula. A razão pela qual escolhi o uso desta estratégia 

diferencia-se em ambas as modalidades.  

No caso da ginástica, esta estratégia surgiu devido ao facto da turma 

possuir um elevado número de alunos para o espaço disponível e pela especi-

ficidade que a modalidade possui, associada à pouca disponibilidade de mate-

rial existente na escola. O material disponível para a abordagem da ginástica 

de trampolins foi, sem dúvida, a verdadeira razão pelo qual usei as estações 
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nesta modalidade, uma vez que apenas possuía um trampolim reuther e um 

minitrampolim.   

Ao existir a necessidade de abordar duas disciplinas da modalidade de 

ginástica, optei por manter o mesmo formato organizativo nas aulas iniciando-

as com uma ativação específica da modalidade, seguida da montagem de qua-

tro estações de trabalho. 

No caso da modalidade de atletismo, a escolha da estratégia de ensino 

por estações, bem como, o modelo de ensino utilizado, prendeu-se com a ne-

cessidade de abordar quatro disciplinas da modalidade em relação à escassez 

de tempo existente para a sua lecionação. Assim, as aulas de atletismo segui-

ram sempre com o mesmo formato, iniciando-se com a ativação geral ou espe-

cífica da modalidade, seguida da montagem de duas estações, uma referente 

aos conteúdos da corrida de velocidade ou de estafetas e a outra referente aos 

conteúdos do lançamento do peso e do dardo.  

Em relação ao uso da estratégia de ensino destas modalidades por es-

tações, podem ser definidos diversos aspetos, benéficos e prejudiciais. Positi-

vamente, posso admitir que esta estratégia é uma mais-valia na gestão de ma-

terial e dos alunos no decorrer das aulas pois, a partir do momento em que as 

rotinas organizativas foram interiorizadas e assimiladas, a montagem do circui-

to era eficiente. O tempo de transição de estação em estação também era bas-

tante reduzido, o que originava um enorme dinamismo na aula e um intenso e 

constante dispêndio energético por parte dos alunos, uma vez que os tempos 

de espera eram bastante reduzidos. Aquele que penso ter sido o aspeto mais 

benéfico no uso desta estratégia de ensino foi o facto de ser possível abordar 

um conjunto de conteúdos em simultâneo, apenas num bloco de noventa minu-

tos, existindo assim uma rentabilização do tempo disponível para o ensino des-

tas modalidades.  

No entanto, o facto de utilizar a estratégia de ensino por estações nem 

sempre gozou de aspetos positivos. No caso da modalidade de ginástica, a 

partir do momento em que foram introduzidos os conteúdos da disciplina de 

ginástica de trampolins, a minha presença e instrução centrava-se nesta mes-

ma estação, essencialmente, devido ao facto de existir o ensino de novos con-
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teúdos, de ser nesta estação que os alunos demonstravam maiores dificulda-

des e pelo facto de existir um elevado risco de lesão na execução dos gestos 

técnicos pretendidos. Ao centrar-me apenas nesta estação, apesar de controlar 

todo o trabalho desenvolvido pelos alunos nas restantes estações, surgia sem-

pre dentro de mim uma certa sensação de que a minha prestação, enquanto 

professor, se encontrava um pouco comprometida, pois a minha intervenção e 

instrução apenas se centrava num local, não existindo um acompanhamento 

contínuo e incisivo nos restantes conteúdos da aula.  

Após a lecionação desta modalidade penso que poderia ter optado por 

uma solução diferente para este problema, que passava por ensinar aos alunos 

mais evoluídos a ajuda que deve ser realizada em cada salto, dando-lhes a 

responsabilidade de ajudar os colegas e oferecendo-me mais liberdade para 

acompanhar os restantes conteúdos.   

 

“A organização planeada para o circuito de ginástica foi de encontro a todos os 

objetivos idealizados previamente. A disposição e a divisão da turma ajudou a 

que houvesse um ótimo trabalho de desenvolvimento nos alunos, existindo uma 

notória evolução no seu desempenho. No entanto, a dificuldade de conseguir in-

tervir em todas as estações permanece.” 

(Reflexão da Aula 61 e 62) 

 

“ (…) a intervenção do professor fica um pouco comprometida neste tipo de cir-

cuito, uma vez que este acaba por se centrar apenas naquela estação onde a 

segurança dos alunos encontra-se mais comprometida. (…) Penso que este tipo 

de exercícios apenas resulta com alunos autónomos e empenhados, pois, caso 

contrário, os alunos não serão capazes de evoluir de forma individualizada.” 

(Reflexão da Aula 63 e 64) 

 

Apesar de todo o esforço e intervenção na estação da ginástica de tram-

polins, surgiu no final da UD um sentimento de insatisfação pessoal enquanto 

professor pois, apesar de terem existido pequenas conquistas de sucesso nes-

ta modalidade, a realidade ficou um pouco aquém das minhas expetativas ini-

ciais. As dificuldades apresentadas pelos alunos eram bastante elevadas e es-
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tavam principalmente relacionadas com o medo dos aparelhos gímnicos, o que 

deu origem a que o desenvolvimento global da turma fosse reduzido. 

Após vivenciar esta experiência na modalidade de ginástica, optei por 

voltar a colocar em prática a estratégia do ensino por estações na modalidade 

de atletismo, tendo já em consideração as dificuldades e obstáculos relaciona-

dos com este tipo de ensino. Ao invés da modalidade de ginástica, optei por 

não centralizar a minha intervenção apenas numa estação, circulando de esta-

ção em estação, transmitindo feedbacks e correções. No entanto, é preciso 

perceber que no atletismo esta rotatividade foi possível, devido ao facto de não 

existir nenhuma estação, em que o risco de acidente fosse tão elevado como 

na ginástica.  

O ensino por estações, para além de requerer uma enorme organização 

da aula e do material requer, também, autonomia por parte dos alunos na reali-

zação das tarefas propostas. Sem ela, os objetivos da UD não são possíveis de 

alcançar, existindo a possibilidade do ensino da modalidade ficar comprometi-

do. No entanto, a autonomia e a motivação dos alunos não são constantes de 

modalidade para modalidade, já que estão relacionadas com o gosto pessoal 

de cada um.  

Na modalidade de ginástica, especificamente na disciplina de ginástica 

acrobática, foi possível alcançar uma enorme evolução nos alunos, resultado 

de um trabalho autónomo, devido à motivação apresentada por estes, resul-

tando na criação e realização de coreografias acrobáticas de nível excelente. 

Já no atletismo, não foi possível verificar uma evolução tão explícita. Aliado à 

falta de tempo para a exercitação dos conteúdos, os alunos apresentavam 

pouco interesse pela modalidade, pelo que, quando era proposto um trabalho 

autónomo e individual, os alunos acabavam por se descurar.  

 

“(…)é necessário ter em consideração que as dúvidas existentes ou a má execu-

ção técnica dos conteúdos pretendidos não se podem apenas constatar devido à 

falta de tempo para sua abordagem, mas também à desmotivação e falta de em-

penho que os alunos têm vindo a demonstrar.” 

(Reflexão da Aula 115 e 116) 

 



57 
 

“Alguns alunos continuam a demonstrar uma enorme falta de empenho nas au-

las, alegando que se sentem desmotivados e cansados com a própria escola e 

com a modalidade de atletismo em si.” 

(Reflexão da Aula 119 e 120) 

 

A estratégia do ensino por estações é, sem dúvida, uma opção metodo-

lógica válida para ensino de um conjunto de conteúdos num curto espaço de 

tempo; contudo, acarreta também aspetos que é necessário o professor ter em 

consideração. O uso desta estratégia tem de ser cuidado e refletido, pois re-

quer, por parte dos alunos, uma maior capacidade de autonomia e concentra-

ção, associadas à responsabilidade, preditores para um bom comportamento e 

para a correta definição das rotinas organizativas.  

 

4.1.4.4. O Ensino do Basquetebol Através do Modelo de Educação 

Desportiva 

 

O ensino da modalidade de Basquetebol assentou, fundamentalmente, 

nas diretrizes do MCJI que, por sua vez, apresenta um conjunto de pontos co-

muns com o MEJC e o MED (Bunker & Thorpe cit. por Graça & Mesquita, 2011; 

Musch et al., 2002; Siedentop, 1987) 

Ao existir uma presença intrínseca da ideologia do MED no modelo de 

ensino utilizado na abordagem do basquetebol, optei por utilizar a totalidade 

deste modelo. Assim, baseie-me no MCJI para orientar o processo de ensino e 

a minha intervenção na lecionação dos conteúdos técnico-táticos da modalida-

de, enquanto o MED determinava a forma como o ambiente de ensino se deve-

ria estabelecer. Deste modo, deu-se origem à constituição de várias equipas na 

turma, com a respetiva nomeação do capitão de equipa, a construção e execu-

ção de uma época desportiva com os devidos momentos competitivos e um 

derradeiro final com a realização de um evento culminante. 

Na realização da AD da modalidade, efetuada através da execução de 

um exercício critério e a partir da situação de jogo 3x3 a meio-campo, foi possí-

vel identificar que a turma se encontrava num nível elementar no basquetebol, 

possivelmente devido ao facto de existir na cidade de Ílhavo uma enorme cultu-
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ra desportiva em relação a esta modalidade e esta ser uma das modalidades 

de preferência dos professores da escola. Este enquadramento poderá justifi-

car a grande probabilidade dos alunos já terem abordado esta modalidade com 

algum aprofundamento em anos anteriores. Deste modo, foi possível verificar a 

existência de todos os níveis de desempenhos na turma, encontrando-se a 

globalidade da mesma no nível elementar, dois alunos no nível introdutório e 

sete alunos no nível avançado, sendo estes atletas ou ex-atletas federados da 

modalidade de basquetebol. 

Após estudo e reflexão aprofundada dos níveis de desempenho da tur-

ma na modalidade de basquetebol, optei por colocar a generalidade da turma 

na forma básica de jogo 2, de acordo com o MCJI. Contudo, é importante refe-

rir que esta forma básica de jogo não estava adaptada a todos os alunos mas, 

devido ao modelo de ensino implementado e ao espaço disponível para a exer-

citação da modalidade em relação ao número de alunos existentes, foi a solu-

ção mais rentável. Assim, esta forma básica de jogo baseou-se na exercitação 

da situação de jogo 3x3 a meio-campo, apesar de, ao longo das aulas terem 

existido exercícios de caráter somente técnico e situações de jogo táticas sim-

ples, surgindo como forma de solução aos problemas apresentados pelos alu-

nos.  

A escolha e o motivo da seleção do jogo 3x3 prende-se com o facto des-

ta situação de jogo possuir as características essenciais do jogo de basquete-

bol, o que faculta uma redução significativa da complexidade das situações de 

jogo formal e proporciona a cada jogador mais tempo, mais espaço e mais 

oportunidades para tomar decisões e intervir ativamente no jogo (Graça et al., 

2006, pp. 9 - 10). 

O ensino do basquetebol surgiu inicialmente com a lecionação das habi-

lidades técnicas base em micro contextos de jogo, isto é, estas habilidades fo-

ram abordadas através de exercícios onde as diretrizes do jogo fossem parte 

integrante dos mesmos.  

Apesar dos alunos já possuírem algum conhecimento sobre estas habili-

dades, achei pertinente, numa fase inicial, recordar a execução técnica dos 

principais gestos da modalidade como o drible, o passe de peito e picado, e o 
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lançamento na passada e em apoio. A razão pela qual optei por lecionar estes 

gestos de forma mais analítica (tanto quanto necessário) justifica-se pelo facto 

de defender que, antes da aplicação prática em situação de jogo formal, é ne-

cessário o aluno possuir os conhecimentos básicos da execução das habilida-

des, pois só assim este entenderá a razão e a necessidade de os colocar em 

situação de jogo real. Para além disso, a minha instrução não se remetia ape-

nas à execução técnica. Foi sempre questionado aos alunos, após a introdução 

da habilidade, em que situação concreta estes deveriam aplicar o gesto técnico 

em questão, para que estes começassem a entender qual o propósito e o obje-

tivo do mesmo.  

A nível defensivo apenas foi lecionada a defesa individual ao portador e 

não portador da bola contudo, a sua abordagem não foi muito aprofundada, 

essencialmente, devido ao facto de não querer que existisse demasiada oposi-

ção ao ataque. Ensinar a defesa, sem os alunos saberem atacar, poderia ter 

comprometido todo o processo ensino-aprendizagem. Deste modo, apenas 

optei por insistir num correto enquadramento defensivo e num sistema defensi-

vo individual, deixando sempre espaço para o atacante poder respirar e o jogo 

fluir (Graça, 2004). 

No que diz respeito à aplicação do MED no ensino da modalidade de 

basquetebol, tal facto deveu-se à situação de esta ser a modalidade na qual 

me sinto mais confiante a lecionar, por deter um conhecimento alargado sobre 

os aspetos técnico-táticos da modalidade assim como pelo nível satisfatório de 

desempenho alcançado pela turma na AD. O MED é, na minha opinião, uma 

das formas mais apelativas e motivantes para o ensino da disciplina de EF. No 

entanto, importa perceber que é um modelo relativamente recente nas escolas 

com rotinas organizativas difíceis de implementar. Assim, optei por abordar es-

te modelo de ensino numa modalidade, em que tanto eu, como os próprios alu-

nos, estivéssemos mais confiantes, existindo a possibilidade dos alunos perce-

berem o funcionamento e os objetivos apresentados por este modelo. 

Na segunda aula da unidade didática já existiu a introdução de alguns 

conteúdos técnico-táticos, no entanto, esta aula serviu essencialmente, para a 

constituição das equipas e explicação do funcionamento das aulas, de acordo 
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com o MED. Apesar de ter existido o dispêndio de algum tempo para estas ta-

refas, esta revelou ser necessária para a otimização de aulas futuras, pois o 

entendimento e a compreensão do modelo estava mais assegurado por parte 

dos alunos.   

 Devido a deparar-me com um nível de desempenho da turma elementar 

e com o facto de possuir sete alunos no nível avançado, optei por não diferen-

ciar a turma na construção das equipas, indo ao encontro de equipas homogé-

neas entre si mas heterogéneas dentro delas. Foram constituídas seis equipas, 

em que em cada uma delas se encontrava um dos alunos do nível avançado, 

exceto uma que possuía dois alunos desse nível. Estes alunos tinham a função 

de capitão de equipa, tendo-lhes sido solicitado que, ao longo da UD, imple-

mentassem e desenvolvessem o espírito de união no seio da sua equipa, bem 

como deviam ajudar técnica e taticamente os seus colegas na execução dos 

exercícios propostos. Inicialmente, apenas lhes eram solicitados estes aspetos. 

Porém, à medida que os conteúdos da modalidade foram sendo introduzidos e 

exercitados de acordo com a minha instrução, começou também a surgir a in-

tenção de serem os próprios capitães de equipa a apresentarem e explicarem 

aos colegas os exercícios que iam sendo desenvolvidos nas aulas. 

 

 

Figura 2 - Equipas de Basquetebol 

 

Ao longo da UD as equipas iam arrecadando pontos, pois em todas as 

aulas existiam pelo menos três exercícios de competição entre as equipas, nos 

quais estas iam acumulando pontos de aula para aula.  
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O espírito competitivo existente nas aulas nem sempre desenvolveu nos 

alunos o espírito de fair-play e de união. Por vezes, tal espírito era levado de-

masiado a sério, o que provocava desavenças e discussões entre os alunos. 

Foi na modalidade de basquetebol que percebi que os meus alunos eram de-

masiado competitivos entre eles, pois, quando a equipa perdia, existia discus-

são entre os vários elementos da equipa ou até mesmo com os elementos das 

equipas adversárias. Foi a partir deste momento que decidi implementar uma 

estratégia nas aulas que me permitisse desenvolver os alunos ao nível dos 

conceitos psicossociais. Dialoguei com eles, procurando fazê-los entender que 

é essencial existir espírito competitivo e que saber perder e vencer um jogo ou 

uma competição é, ainda, mais importante, pois a atitude forma o jogador. Para 

além, disso acrescentei à tabela de pontos de cada aula uma coluna com o 

espírito de equipa, onde as equipas arrecadavam pontos, consoante o espírito 

de união e fair-play que demonstravam no decorrer da aula.  

 

“ (…) Penso que o problema surge devido aos alunos não estarem habituados a 

trabalhar de forma autónoma e através de situações competitivas, uma vez que é 

claramente visível que a maioria dos alunos não consegue lidar corretamente 

com a derrota nem sabe trabalhar em grupo para que o sucesso não se remeta 

apenas a um aluno mas, sim, a um conjunto de alunos. É nesta vertente que pre-

tendo intervir em aulas futuras, pois os conceitos psicossociais, apesar de não 

terem o mesmo valor que os conteúdos das habilidades motoras, também são 

um fator importante na formação de jovens e, provavelmente, a única disciplina, 

que se preocupa em tentar fazer evoluir os alunos neste ramo, é a disciplina de 

Educação Física.” 

(Reflexão da Aula 79 e 80) 

 

O evento culminante ficou agendado para a última aula e, sem dúvida, 

este foi considerado o dia mais festivo da unidade didática. Nesta aula optei por 

organizar um torneio de basquetebol entre as diversas equipas da turma com a 

participação especial de uma equipa composta por mim, pelos meus colegas 

de estágio e pelo PC. O torneio baseou-se na situação de jogo 3x3 a meio-

campo, tal como tinha sido abordado ao longo da UD. Para além do torneio, foi 

realizado, ainda, um concurso de lançamento em apoio, em que cada equipa 
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selecionava um elemento e este tentaria converter o máximo de cestos possí-

veis em determinados locais do campo.  

No final de todas as atividades foi realizado o somatório dos pontos ar-

recadados ao longo da UD por cada equipa, incluindo os pontos ganhos no 

evento culminante, tendo sido posteriormente entregues os diversos prémios 

existentes.   

 

 

Figura 3 - Prémio da UD de Basquetebol 

 

4.1.4.5. O Ensino da Dança de Forma Alternativa e Criativa 

 

A Dança surge como a modalidade de cariz obrigatório para os alunos 

do 12º ano de escolaridade e, pessoalmente, penso que é uma modalidade 

que requer do professor um específico conhecimento e habilidade para a sua 

lecionação.  

Previamente à realização da AD da modalidade de dança, os alunos fo-

ram questionados sobre a sua opinião e gosto por esta modalidade, no sentido 

de perceber qual era a sua predisposição em relação à prática desta. A grande 

maioria dos alunos mostrou um enorme desinteresse por esta modalidade, ale-

gando não se sentirem à vontade ao praticá-la, por vergonha e falta de habili-

dade. Contudo, enquanto núcleo de estágio, surgiu a ideia de abordarmos esta 

modalidade de uma forma diferente, uma forma mais criativa e motivante para 

os alunos, com o intuito de desconstruir opiniões e conceções que os alunos 

pudessem apresentar. 

De acordo com aquilo que foi ensinado durante a minha formação aca-

démica no que diz respeito à lecionação desta modalidade, a melhor forma de 
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ensinar a dança para professores com pouco experiência e conhecimento re-

mete-se à abordagem dos diversos conteúdos da modalidade, tais como a re-

lação com o corpo e com o colega, a noção do espaço, a criatividade, entre 

outros, seguida do ensino de uma coreografia elaborada pelo professor com a 

possibilidade de existir, na mesma, momentos de improviso para os alunos. No 

entanto, em reflexão e decisão unânime do núcleo de estágio e do PC, optá-

mos por abordar a dança de uma forma diferente. 

Na realização da AD da modalidade, não me esforcei em detetar se os 

alunos possuíam conhecimentos e habilidades dos diversos movimentos da 

dança globalmente estipulados, mas sim, na predisposição que cada um apre-

sentava para mostrar e executar movimentos improvisados e relacionados com 

a dança. Esta avaliação apenas se traduziu na divisão a turma em quatro gru-

pos, em que cada grupo se dirigia para o centro do espaço disponível e, ao 

som do tipo de música apresentada, teriam de improvisar movimentos relacio-

nados com a dança, individuais ou em grupo. Ao apresentar a dança como algo 

diferente daquilo que os alunos esperavam, estes encararam a modalidade 

com outros olhos, apresentando um nível de desempenho bastante satisfatório, 

encontrando-se a globalidade da turma no nível elementar, à exceção de um 

aluno, que se recusou a participar na avaliação.  

Na lecionação da modalidade, mantive, inicialmente, o princípio que ha-

via aprendido na minha formação académica. Através do MID abordei as diver-

sas competências transversais da dança, expondo e explicando aos alunos o 

seu propósito e objetivo. À mediada que os conteúdos iam sendo introduzidos, 

estes eram exercitados através de exercícios que apelassem à criatividade e à 

autonomia dos alunos. Nos exercícios solicitados, os alunos, de forma espon-

tânea, apresentavam um conjunto de movimentos onde determinado conteúdo 

específico tinha de ser notório, sendo possível não só exercitar esse mesmo 

conteúdo como também apelar ao desenvolvimento da criatividade e da capa-

cidade de improviso dos alunos (Rosenshine, 1979). 

Posteriormente a esta abordagem inicial, ao invés de elaborar e ensinar 

uma coreografia para toda a globalidade da turma, optei por solicitar aos alunos 

que criassem grupos de quatro a cinco elementos, no qual cada grupo teve de 
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elaborar uma coregrafia criativa e original, fundada num tema de escolha pes-

soal e que contemplasse todos os conteúdos abordados ao longo da UD. No 

entanto, apelar à criatividade e ao improviso dos alunos nem sempre mostrou 

ser tarefa fácil. Inicialmente senti um enorme obstáculo em fazer com que os 

alunos procurassem realizar movimentos criativos e não movimentos estereoti-

pados ou copiados pelos colegas. Optei por proibir a repetição de movimentos 

já apresentados e no tempo que lhes era destinado à idealização dos movi-

mentos procurava intervir juntos dos grupos no sentido de os encorajar a pen-

sar em movimentos novos e criativos. 

A AF da modalidade apresentou-se como o pináculo de todo o trabalho 

desenvolvido pelos alunos, onde cada grupo apresentou a mim e à restante 

turma a sua coreografia. 

A forma como os alunos encararam, ao longo e no final da UD, a moda-

lidade de dança era completamente diferente das ideias e opiniões que apre-

sentavam no início. Apresentavam-se entusiasmados e motivados com a cria-

ção das suas próprias coreografias, revelando no dia da avaliação, não só a 

respetiva coreografia, como também vestuários e utensílios adequados ao te-

ma da mesma.  

 

“Tem sido possível verificar uma enorme evolução dos alunos no que diz respei-

to à abordagem desta modalidade, essencialmente por ter sido reforçada a ideia 

de que o tipo de dança abordado deve ser entendido como uma dança criativa, 

desmitificando a ideia da dança como uma modalidade coreografada com uma 

série de movimentos estipulados.” 

(Reflexão da Aula 105 e 106) 

 

 

Figura 4 - Vestuários dos Alunos na AF de Dança 
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4.1.5. Gestão do Tempo, Espaço e dos Materiais 

 

A gestão do tempo, do espaço e dos materiais está diretamente ligada à 

organização de todos os fatores influentes na aula. A gestão de aula surge co-

mo um plano de ação do professor que tem por objetivo a gestão do tempo, 

dos espaços e dos materiais, visando obter elevados índices de envolvimento, 

através da redução da indisciplina e fazendo uso eficaz do tempo (Rosado & 

Ferreria, 2011).  

A gestão do tempo surge como um dos fatores essenciais do desenvol-

vimento da aula, devido ao facto da sua organização e gestão permitirem aos 

alunos um maior ou menor tempo de exercitação e, consequentemente, uma 

evolução pessoal. Assim, a maximização das oportunidades de aprendizagens 

proporcionadas aos alunos está dependente da forma como o professor reparte 

o tempo de aula pelas diferentes funções de ensino (Costa, 1995). 

Segundo Bento (2003), a formação de habilidades e capacidades requer 

uma exercitação ativa das matérias de ensino, isto é, uma organização conve-

niente das atividades específicas de exercitação. O mesmo autor defende, ain-

da, que os gastos ou perdas injustificadas de tempo devem-se a uma deficiente 

preparação e organização didático-metodológica, podendo ser facilmente im-

pedidas por meio de uma organização racional do processo de formação e 

educação.  

A gestão do tempo da aula surgiu inicialmente como um problema práti-

co na realização das minhas aulas, fundamentalmente por não possuir a noção 

da duração do tempo de realização de um exercício no momento da sua plani-

ficação. Ao planificar, determinava o tempo para cada exercício, consoante a 

sua importância e o conteúdo em questão. Porém, em determinados momen-

tos, e fruto de muito tempo de introdução ou adaptabilidade ao espaço existen-

te, o tempo despendido para a realização do exercício aumentava, o que dava 

origem a uma redução temporal dos exercícios posteriores. Foi através do ga-

nho de experiência e do processo reflexivo que consegui obter consciência em 

relação à organização dos exercícios na aula e ao respetivo tempo destinado à 

sua exercitação. Durante a planificação idealizava o exercício mentalmente, 
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incluindo já o tempo de explicação e instrução, do qual previamente seleciona-

va o que transmitir e demonstrar concretamente, como também o tempo de 

montar todo o material necessário.  

 

“(…) uma grande dificuldade também sentida por mim prende-se com a gestão 

do tempo da aula. Uma vez que os alunos apresentam inúmeras dificuldades 

em perceber os exercícios propostos, o tempo de explicação e demonstração 

acaba por ser extenso para que eles percebam corretamente o exercício pre-

tendido.” 

(Reflexão da Aula 81 e 82) 

 

Os problemas relacionadas com a gestão da aula e a maximização do 

tempo de exercitação dos alunos não se podem apenas atribuir à inexperiência 

do professor, relativamente à operacionalização de exercícios. Todo este pro-

cesso de gestão requer do docente uma enorme adaptabilidade a um conjunto 

de fatores, tais como o espaço, os matérias e o número de alunos que, por ve-

zes, se tornam difíceis de controlar. Assim, para além da gestão do tempo de 

aula, surgiu também, a necessidade de explorar, experimentar e procurar di-

versas estratégias relacionadas com a gestão do espaço, dos materiais e dos 

alunos. 

O conhecimento adquirido ao longo da minha formação académica e, 

concretamente, no primeiro ano do 2º ciclo em EEFEBS, surgiu como uma 

mais-valia no confronto deste processo gestão, uma vez que já possuía conhe-

cimento de algumas estratégias possíveis de colocar em prática. Contudo, a 

gestão de matérias, dos espaços e dos alunos é um problema multifatorial co-

mo, por exemplo, o material específico de cada modalidade, as condições at-

mosféricas e a estratégia de ensino colocada em vigor pelo professor.  

Foi através da evolução do processo de planificação, fruto da reflexão 

pessoal sobre a prática, que este obstáculo foi sendo ultrapassado. Diversas 

foram as formas aplicadas para este tipo de gestão como, por exemplo, no pla-

no de aula colocava todo o material que iria utilizar na aula; durante a planifica-

ção dos exercícios, idealizava mentalmente o espaço disponível, colocando 

também no plano de aula um pequeno esboço de como pretendia organizar os 
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materiais e os alunos no espaço; preocupava-me em criar situações de apren-

dizagem em que todos os alunos se encontravam em exercitação, e caso não 

fosse possível todos exercitar o conteúdo em questão, era criada uma estação 

para o desenvolvimento da condição física do aluno sempre relacionada com a 

modalidade em lecionação; antes da aula se iniciar, colocava o material neces-

sário num local de fácil acesso; e em épocas em que as condições atmosféri-

cas eram menos favoráveis à realização da aula, idealizava dois planos de au-

la, existindo sempre duas opções para a sua realização. 

 Diversas foram as soluções idealizadas e colocadas em prática para o 

combate deste problema, umas com mais sucesso, outras com menos mas, 

sem dúvida que esta dificuldade, por inúmeras vezes, foi facilitada devido ao 

bom ambiente de colaboração e organização existentes entre os docentes da 

disciplina de EF que sempre que necessário e com o devido aviso prévio, cedi-

am o seu espaço para uma melhor lecionação da matéria em questão.  

 

4.1.6. Controlo da Turma com Regras Gerais e Específicas 

 

O EE é, geralmente, um jovem de tenra idade que se apresenta diante 

de uma turma de alunos pela primeira vez, informando-os que será o seu pro-

fessor no presente ano letivo. Contudo, a idade destes alunos pode diferenciar 

desde os 10 aos 18 anos de idade e a forma como estes encaram e respeitam 

a pessoa que lhes é apresentada pode ser bastante diferente.  

O professor logo desde o primeiro momento em que entra em contacto 

com a turma deve transmitir a necessidade de existir, por parte dos alunos, 

respeito pela sua pessoa e pela profissão que ali se encontra a desempenhar. 

Enquanto EE tive a experiência de lecionar aulas de EF a alunos que apresen-

tavam uma diferença média de cinco anos de idade em relação a mim, mos-

trando interesses comuns e vivências semelhantes, onde a preocupação por 

manter o respeito pela minha pessoa e pelo trabalho que pretendia desenvolver 

se tornou algo crucial e importante para o bom funcionamento das aulas. No 

entanto, o ganho de respeito pelo professor nas aulas não depende de uma 

autoridade excessiva por parte do mesmo, mas sim, da criação de um boa re-
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lação com os alunos na procura da construção de um bom clima de aula. Tal 

como afirma Rink (1993), se o professor apresentar as suas expetativas e 

transmitir as regras tendo em conta os alunos, irá conseguir desenvolver um 

clima e um ambiente de aula mais agradável e positivo.  

A implementação do controlo da turma deve ser aplicada através de di-

versas rotinas organizativas, explicando-as aos alunos desde o primeiro con-

tacto. Desta forma, na primeira aula, expliquei aos meus alunos como iria de-

correr o funcionamento geral da disciplina, apresentando-lhes as regras bási-

cas, mas fundamentais para o bom funcionamento das mesmas. Foram-lhe 

apresentadas regras como, por exemplo, a existência de apenas dez minutos 

de tolerância para se equiparem, a não utilização de brincos, de pulseiras e 

relógios no decorrer da aula e a entrada dos alunos no pavilhão só ocorria 

quando o professor ordenasse. 

Apesar disso, as regras não são transversais para todas as modalida-

des, existindo em cada uma delas regras específicas e determinantes para o 

bom clima de aula. Por exemplo, em deportos com bola sempre que apitava, o 

aluno tinha de agarrar a bola sem a deixar cair; ou na modalidade de ginástica, 

em que os alunos, antes de entrarem no pavilhão de ginástica e subirem para a 

plataforma de colchões, tinham de retirar o seu calçado; e na modalidade de 

atletismo, o aluno, antes de exercitar o lançamento do peso ou do dardo, teria 

de assegurar que nenhum colega se encontrava na zona de queda do engenho 

e antes do arremesso tinha de indicar aos seus colegas que ia realizar um lan-

çamento.  

São estas rotinas que determinam o bom funcionamento da aula e, con-

sequentemente, a qualidade do processo de ensino-aprendizagem; no entanto 

o modo como estas são apresentadas, também é fundamental. Sarmento 

(2004) afirma que a qualidade do ensino está dependente de uma correta im-

plementação de regras didáticas que mantenham os alunos empenhados du-

rante uma percentagem de tempo elevada, sem recorrer a técnicas ou inter-

venções coercivas, negativas ou punitivas, mas antes manter um clima afetivo 

positivo. 
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Considero ter sido através da implementação deste tipo de regras que 

consegui criar um ambiente saudável e de respeito mútuo no decorrer das mi-

nhas aulas. Os alunos desde o primeiro momento mostraram estar bastante 

familiarizados com este tipo de rotinas, não mostrando qualquer desagrado ou 

falta de respeito pela profissão que ali estava a desempenhar.  

 

4.1.7. Relação com os Alunos – Somos uma Equipa! 

 

Para compreender as condições que determinam a qualidade do ensino, 

é necessário analisar as interações entre professores e estudantes (Sarmento, 

2004). É segunda esta perspetiva que importa que o professor reflita e trabalhe 

no sentido de proporcionar não só um bom clima da aula, como uma ótima re-

lação com os seus alunos, salientando sempre o respeito e a autoridade que 

deve existir neste mesmo contexto.  

O comportamento do professor irá, de certa forma, influenciar os com-

portamentos dos alunos e seu consequente desenvolvimento (Ferraz et al., 

2013). Foi segundo esta ideologia que a minha relação e intervenção com os 

alunos se baseou na criação de uma equipa fictícia, isto é, passei aos meus 

alunos a ideia de que a nossa turma era uma equipa, um grupo unido que tra-

balhava em prol de um objetivo comum que se prendia com uma ótima aquisi-

ção de novos saberes relacionados com a EF e o desporto, através de um pro-

cesso de ensino, modelado para a evolução pessoal e de grupo.  

Dentro da nossa equipa existiam dois papéis fundamentais e determi-

nantes ao longo de todo este processo de ensino. Eu, enquanto professor, 

ocupei o cargo de “treinador”, pessoa responsável por ensinar e desenvolver 

nos alunos conhecimentos da área específica da EF, mas também com a res-

ponsabilidade de transmitir valores sociais e humanos relacionados com o es-

pírito de entreajuda e união. Um dos alunos foi denominado de “capitão de 

equipa”, sendo a sua função desde o início, fomentar e fazer evoluir o espírito 

de grupo entre os alunos, mostrar a necessidade de estes entenderem a impor-

tância do trabalho de grupo e fazer passar a ideia de que é necessário aceitar e 

prestar a ajuda necessária, para que os colegas consigam evoluir individual-



70 
 

mente. Era também da sua responsabilidade transmitir ao professor os proble-

mas existentes na turma, relacionados com a disciplina de EF, no sentido do 

professor intervir de forma a solucionar tais complicações.  

Ao implementar esta estratégia, não só foi possível os alunos vivencia-

rem o verdadeiro sentido de união implementado no mundo do desporto, pois 

em todas as modalidades coletivas e mesmo nas individuais o grupo e a união 

surgem como algo fundamental, como também foi crucial para a criação de 

uma boa relação entre o professor e os alunos, passando a imagem de que o 

professor não deve ser uma pessoa distante e desinteressada que se remete 

apenas a cumprir os deveres da profissão, mas sim, um profissional que se 

preocupa muito mais do que simplesmente ensinar os conteúdos da EF. Como 

afirma Amado (cit. por Ferraz et al., 2013), uma das dimensões que contribui 

fortemente para que o aluno participe nas atividades de aprendizagem, é a di-

mensão afetiva e todo o clima envolvente criado com comportamentos que se 

assumem fundamentais nesta relação professor-aluno.  

A minha postura, enquanto professor, não se remeteu apenas a manter 

o respeito e a ditar ordens para serem executadas pelos alunos. Preocupei-me 

inicialmente em fazer-lhes perceber qual era o meu papel e o meu objetivo en-

quanto professor, e a importância de existir respeito por e para ambos os lados. 

Contudo, gradualmente dei-me a conhecer para conseguir conhecê-los a eles 

também. Através de formas subtis e conversas informais antes ou após a aula, 

procurava saber quais os seus gostos e interesses, conhecer as suas persona-

lidades e a forma de estes lidarem com os seus problemas, existindo assim a 

possibilidade de vivenciar com eles todo o processo de ensino.  

Na verdade, tem de ser objetivo do professor conseguir fazer com que 

as atividades de EF influenciem o comportamento do aluno, nas atitudes e na 

sua personalidade (Freire, 1991) e a comunicação pode ter um papel decisivo 

no alcance deste propósito.  
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4.1.8. Instrução Pedagógica – A Importância do Feedback, da De-

monstração, das Palavras-Chave e do Questionamento 

 

A arte de comunicar é um dos principais requisitos para a profissão de 

docente, tornando-se um instrumento inquestionável para a orientação do pro-

cesso de ensino-aprendizagem, qualquer que seja o contexto em que se esta-

beleça (Rosado & Mesquita, 2011). 

Quando falamos do processo comunicativo em contexto de ensino, re-

corremos frequentemente à palavra “instrução”, que surge como sinónimo de 

comportamentos de ensino que fazem parte do reportório do professor, para 

que este possa transmitir informação diretamente relacionada com os objetivos 

e os conteúdos do ensino (Siedentop, 1991). Contudo, é necessário compre-

ender que a instrução não se rege apenas pela apresentação ou exposição 

daquilo que se pretende que o aluno realize mas como um processo complexo, 

preciso e dependente de vários comportamentos verbais e não-verbais que 

estão intimamente ligados aos objetivos da aprendizagem (Rosado & Mesquita, 

2011). 

Devido à complexidade intrínseca existente neste processo, a instrução 

surge com um conjunto de barreiras que obrigam o professor inexperiente a um 

combate constante e diário. Durante a minha atuação enquanto EE surgiram 

diversos momentos, em que a instrução aconteceu de forma correta, enquanto 

noutros casos, a dificuldade surgia com enorme frequência. 

As principais dificuldades sentidas ocorreram por ocasião da apresenta-

ção das tarefas motoras no decorrer da prática. Segundo Rink (1994), entende-

se por apresentação das tarefas a informação transmitida pelo professor aos 

alunos durante a prática motora acerca do que fazer e como fazer. Tal preleção 

possui, geralmente um carácter informativo, já que se pretende apresentar a 

importância das tarefas, os objetivos a alcançar e a organização da sua execu-

ção. Porém, este discurso é muitas vezes entendido como um processo comu-

nicativo difícil de perceber e, por isso, somente a prática, a focalização e, so-

bretudo, a experiência docente, irão esclarecer a razão de ser deste processo 

comunicativo.  
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Com efeito, a informação que precede a realização de uma atividade 

motora ou de um exercício é decisiva para qualificar a realização prática. É 

neste sentido que Siedentop (1991) refere que é necessário ficar claro para os 

alunos o objetivo da atividade motora, os critérios de êxito e as disposições 

organizativas que sustentam essa prática. O sucesso da apresentação de uma 

atividade motora, bem como a intervenção do docente ao longo da realização 

da mesma, está diretamente relacionada com a articulação de diversas estra-

tégias pedagógicas, das quais realço a utilização da demonstração prática, do 

uso das palavras-chaves e da transmissão do feedback pedagógico (FP). 

A demonstração, aliada à exposição, assume-se como uma das estraté-

gias fundamentais no âmbito das atividades desportivas, na medida em que 

possibilita a visualização por parte dos alunos dos movimentos pretendidos de 

efetuar (Rosado & Mesquita, 2011). A demonstração esteve sempre presente 

na minha intervenção enquanto EE e o uso desta estratégia era crucial para 

uma melhor aprendizagem e assimilação de conteúdos por parte dos meus 

alunos.  

Enquanto docente, recorria a uma demonstração inicialmente centrada 

na correta execução técnico-tática, seguida da apresentação dos principais 

erros cometidos na concretização. Como afirma Adams (cit. por Rosado & 

Mesquita, 2011), o aluno antes de receber uma informação sobre possíveis 

erros a cometer, deve desenvolver representações cognitivas da correta reali-

zação do movimento pretendido. 

No que diz respeito ao modelo demonstrativo, no início do ano letivo op-

tava sempre por utilizar os alunos como modelos de representação, assegu-

rando-me que aluno escolhido era capaz de demonstrar a execução correta 

das componentes críticas da tarefa em causa. No entanto, com o passar do 

tempo, senti a necessidade de demonstrar aos alunos que o professor conse-

gue realizar com sucesso aquilo que lhes solicita. Como nos indica Rosado & 

Mesquita (2011), com alguma frequência, deverá ser o professor a realizar a 

demonstração, já que isso pode contribuir para a criação de uma imagem mais 

positiva de si e da atividade desportiva em causa. No entanto, é preciso possuir 

a consciência de que nem sempre é possível o professor realizar a demonstra-
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ção existindo um conjunto de fatores que o possam inibir de tal ação, como por 

exemplo, a idade do professor, sua disponibilidade física e a habilidade para o 

fazer.  

Apesar da utilização da demonstração, nos primeiros momentos enquan-

to docente, esta era bastante prolongada, essencialmente devido ao facto de 

querer assegurar que os alunos entendiam na perfeição tudo o que lhes era 

solicitado. Contudo, com o passar do tempo, a experiência permitiu reduzir o 

tempo de demonstração e perceber que, por inúmeras vezes, a ausência de 

assimilação da informação devia-se à falta de concentração por parte dos alu-

nos.  

 

“ (…) surge a necessidade do professor demonstrar os exercícios aos alunos, 

dando-lhes a conhecer que o professor também é capaz de realizar aquilo que 

solicita.” 

(Reflexão da Aula 19 e 20) 

 

“Uma vez que os alunos apresentam inúmeras dificuldades em perceber os 

exercícios propostos, o tempo de explicação e demonstração acaba por ser ex-

tenso, para que estes percebam corretamente o exercício pretendido.” 

(Reflexão da Aula 81 e 82) 

 

A utilização da demonstração ocorria, na grande maioria, articulada com 

a transmissão de palavras-chaves, como forma de sobressair os aspetos ful-

crais do movimento demonstrado. Estas palavras podem ser entendidas como 

conceitos que incluem, a maior parte das vezes, apenas um ou duas palavras, 

com a finalidade de focar a atenção sobre aspetos críticos da tarefa. Surgem 

como um aspeto verbal capaz de focar a atenção do aluno no movimento pre-

tendido, colaborando com a demonstração realizada (Landin, 1994). 

No entanto, as palavras-chaves foram uma estratégia de instrução de di-

fícil utilização enquanto docente, tendo demorado algum tempo a perceber o 

quanto eficazes elas poderão ser e o quanto ajudam o aluno a assimilar o mo-

vimento correto da tarefa motora.  

Percebi a importância desta estratégia, no momento em que decidi utili-

zar uma expressão para os alunos assimilarem a correta movimentação dos 
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membros superiores na realização do passe em apoio, na modalidade de vo-

leibol. Apercebendo-me que os alunos, enquanto executavam o movimento 

técnico, repetiam a expressão utilizada, optei por procurar empregar mais fre-

quentemente esta estratégia. Deste modo, o uso das palavras-chaves ocorria 

essencialmente no início das UD, como forma de reforço ao ensino das novas 

aprendizagens e essencialmente na introdução e na exercitação de habilidades 

técnicas.  

Concluída a demonstração e a respetiva apresentação das palavras-

chaves, a minha instrução centrava-se na transmissão de feedbacks, na tenta-

tiva de aumentar significativamente a aprendizagem do aluno, indicando-lhe um 

conjunto de informações acerca da forma como este se encontra a realizar o 

movimento pretendido. A este comportamento do professor à resposta motora 

do aluno, designamos de Feedback Pedagógico (FP) que possui como objetivo 

melhorar a ação do aluno, no sentido de aumentar a sua aprendizagem e o seu 

desempenho (Rosado & Mesquita, 2011). 

O FP é, na minha opinião, uma das estratégias mas importantes para o 

ensino de habilidades motoras em crianças e jovens adolescentes. Este surge 

como fundamental na fase inicial da aprendizagem das habilidades, pelo facto 

dos alunos necessitarem de referências concretas acerca da forma como exe-

cutam os movimentos motores e os processos a desenvolver para um melhor 

desempenho motor (Schmidt, 1991). 

Apesar de lhe atribuir uma enorme importância no processo de ensino-

aprendizagem e, saber o quanto imprescindível o FP se torna na lecionação da 

disciplina de EF, a sua aplicação prática foi uma das maiores dificuldades sen-

tidas na realização do EP.  

O tipo de feedback emitido, particularmente nas caraterísticas que as-

sume, em função da especificidade dos contextos em que se aplica, constituí 

uma variável potente na predição de um ensino eficaz (Werner & Rink, cit. por 

Rosado & Mesquita, 2011). O FP pode possuir diversos efeitos e objetivos, po-

dendo ser transmitido individualmente ou para a totalidade da turma. Devido há 

complexidade existente na transmissão do FP e a necessidade de focar os as-
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petos importantes da ação do aluno, é que para mim, enquanto docente inex-

periente, se tornou um obstáculo difícil de ultrapassar. 

Inicialmente, poucos eram os feedbacks que transmitia, e estes eram 

essencialmente individuais, um comportamento não considerado errado, mas 

desajustado. A transmissão de feedbacks deve ser relativamente frequente, 

sendo desejável que cada aluno receba uma quantidade apreciável de infor-

mação qualitativa acerca das suas ações motoras. Na maioria dos casos, a 

direção do feedback é individual, no entanto, quando os níveis de prática são 

idênticos e os erros frequentes à maioria da turma, podem ser dirigidos feedba-

cks coletivos (Rosado & Mesquita, 2011). 

Mais tarde consegui evoluir no que diz respeito à frequência e direção da 

emissão do feedback. Contudo, a qualidade de informação era escassa e re-

metiam-se apenas a um juízo meramente apreciativo. Foi com o ganho de ex-

periência e devido ao processo reflexivo, que percebi que é importante transmi-

tir feedbacks apreciativos, mas mais importante é a transmissão de feedbacks 

específicos. Estes contribuem de forma mais efetiva para as aprendizagens 

dos alunos, na medida em que contêm informação específica que podem facili-

tar as aprendizagens (Cushion & Jones, 2001) 

 

“No decorrer dos exercícios, apesar de ter transmitido alguns feedbacks, senti 

que este tempo de transmissão foi reduzido, existindo a necessidade de, em au-

las futuras, transmitir mais feedbacks e frisar mais as componentes críticas que 

pretendo que os meus alunos executem.” 

(Reflexão da Aula 23 e 24) 

 

“Surgiu a necessidade de existir uma constante transmissão de feedbacks ao 

longo da aula, não só de forma individual mas também na globalidade da turma. 

(…) A aplicação desta estratégia mostrou ser um fator que rapidamente fez efeito 

na turma, pois o facto de estar a transmitir informações constantes estimulou os 

alunos para que estes, não só se autocorrigissem, como também, retirassem as 

suas dúvidas sobre os diferentes conteúdos da aula.” 

(Reflexão da Aula 25 e 26) 
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Assim que ganhava perceção de que os alunos apresentavam os conte-

údos aprendidos e consolidados, a transmissão do FP tornava-se mais reduzi-

da e específica, remetendo-me somente a aspetos de pormenor. Nesta fase 

preocupava-me também em utilizar o questionamento do aluno sobre as suas 

ações e o propósito de as realizar.   

O questionamento surge como um dos métodos mais utilizados pelos 

professores podendo possuir diversos objetivos, surgindo a interrogação dos 

alunos como método de ensino (Rosado & Mesquita, 2011). Apesar de a sua 

utilização ter sido reduzida, por vezes questionava os alunos sobre as ações e 

os movimentos que estes realizavam, de modo a perceber se o aluno realmen-

te compreendia o objetivo do conteúdo e em que momento concreto o deveria 

realizar. Uma estratégia a que poderia ter recorrido com mais frequência, es-

sencialmente no final das UD, surgindo não só como uma método de ensino, 

como também um possível indicador avaliativo do desempenho e da aprendi-

zagem do aluno.  

 

4.1.9. Da Escola Inclusiva à Disciplina Inclusiva 

 

Um dos temas mais abordados na atualidade no mundo da educação e 

das instituições escolares é a escola inclusiva como instalação educacional 

para todos. A escola inclusiva deve ser entendida como uma instituição que 

defende que o currículo deve ser comum a todos os alunos, ou seja, todos os 

alunos, independentemente das suas limitações e dificuldades, devem ter a 

possibilidade de vivenciar experiências educativas semelhantes e comuns 

(Correia & Rodrigues, 1997). 

Porém, a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais 

(NEE) não ocorre somente pela sua integração nas instituições escolares ou 

em turmas e classes regulares. Compete ao professor adaptar o currículo e os 

conteúdos a estes alunos, possibilitando-lhes a sua integração plena e a possi-

bilidade de vivenciar e experienciar as mesmas condições educativas que um 

aluno regular.  
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Enquanto EE passei pela experiência de ter que reajustar os conteú-

dos/exercícios pelo facto de possuir na turma duas alunas que necessitavam 

destes reajustamentos, apesar das limitações apresentadas serem reduzidas. 

Surgiu logo a necessidade de assumir e entender que a EF surge como uma 

disciplina curricular que não pode ficar indiferente ao movimento da escola in-

clusiva.  

Rodrigues (2003) defende que existem, pelo menos, duas razões pelas 

quais a EF deve ser considerada um adjuvante para a construção e desenvol-

vimento do princípio da educação inclusiva. Em primeiro lugar, na disciplina de 

EF, os conteúdos ministrados apresentam um grau de determinação e rigidez 

menor do que nas outras disciplinas, fazendo com que o professor disponha de 

uma flexibilidade inerente aos conteúdos, conduzindo a uma maior facilidade 

de diferenciação e adaptação curricular. Em segundo lugar, os professores de 

EF são vistos como profissionais que desenvolvem relacionamentos mais pró-

ximos com os alunos comparativamente aos restantes professores. Talvez de-

vido aos aspetos fortemente expressivos e emotivos da disciplina, estes são 

conotados como profissionais que apresentam atitudes mais favoráveis à inclu-

são e, consequentemente, encontram com maior facilidade soluções para ca-

sos difíceis.  

Ao deparar-me com duas alunas com necessidade de adaptação curri-

cular senti a facilidade de incluir estas alunas em todas as aulas lecionadas, 

umas vezes com um papel mais ativo e interventivo na aula, outras vezes com 

um papel mais distante mas, ao mesmo tempo, importante para o ótimo funcio-

namento das mesmas. 

Ao longo do ano tive, então, uma aluna com uma deficiência permanente 

num dos membros superiores, pelo que todos os conteúdos e matérias que 

requeriam o uso dos dois membros superiores tiveram de ser adaptados. Caso 

não fosse possível tal adaptação, era atribuído à aluna um programa de condi-

ção física ou tarefas de caráter organizativo da aula com implicações no de-

senvolvimento da cultura desportiva (arbitrar, apoiar na aprendizagem). A se-

gunda aluna sofreu, logo no início do ano letivo, uma lesão a nível do joelho, o 

que a incapacitou de realizar aulas práticas no resto do ano, sendo-lhe sempre 
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atribuídas tarefas organizativas da aula, como seja a explicação aos colegas 

sobre exercícios que estes tinham de realizar por minha indicação.  

A EF surge deste modo como uma disciplina de fácil adaptação curricu-

lar a alunos incapacitados de realizar a vertente prática das aulas. Importa, as-

sim, que o professor possua a capacidade de integração e de inclusão, pois, 

como refere Moura & Castro (1996), a prática desportiva contribui para estabe-

lecer relações de solidariedade e companheirismo, de tal modo que preconiza 

o desenvolvimento social e a promoção do autoconceito do indivíduo. 

 

4.1.10. Processo Avaliativo 

 

O processo avaliativo pode ser entendido de várias formas, dependendo 

do próprio professor e do seu processo de ensino-aprendizagem. Ao longo do 

EP foi possível aprender, verificar e observar diversas formas de avaliação dos 

conteúdos da nossa disciplina, de instrumentos de avaliação e da conversão da 

avaliação numa classificação do aluno.  

A avaliação pode ser entendida como a tarefa de recolher, analisar, e in-

terpretar diversos elementos reunidos ao longo do tempo, acerca de um produ-

to ou sistema de ensino, no sentido de verificarmos em que medida foram al-

cançados os objetivos de ensino estabelecidos. Esta surge no próprio processo 

de ensino-aprendizagem funcionando como um mecanismo que verifica se os 

objetivos pretendidos foram efetivamente atingidos (Rosado et al., 2002) 

O processo avaliativo ocorre essencialmente em três momentos distintos 

ao longo do período letivo: na avaliação diagnóstica, na avaliação formativa e 

na avaliação sumativa. Contudo, a avaliação não surge apenas como um pro-

cesso meramente verificativo e simplificado, este é regido por diretrizes gerais 

escolares e disciplinares, de entre as quais emerge uma vertente pessoal do 

professor no momento da aplicação, tornando-se um processo complexo que 

pretende ser objetivo dentro de uma subjetividade.  
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Avaliação Diagnóstica (AD) 

A AD pode ser entendia como uma avaliação que serve essencialmente 

para o professor recolher informações que permitam estabelecer prioridades e 

ajustar a atividade dos alunos no sentido do seu desenvolvimento. Permite 

identificar as competências dos alunos no início de uma fase de trabalho e co-

locar o aluno num grupo ou nível de aprendizagem ajustado às suas capacida-

des (Gonçalves et al., 2010). 

A AD não ocorre em momentos temporais determinados, esta pode ser 

realizada no início do ano letivo sob a forma de período de avaliação inicial, ou 

no início de uma unidade didática de ensino, ou sempre que se pretende intro-

duzir uma nova aprendizagem e se achar prudente proceder a uma avaliação 

deste tipo (Rosado et al., 2002).  

De acordo com as normas da área disciplinar de EF da instituição esco-

lar, os professores da disciplina optaram por colocar em prática o uso da AD 

como um período de avaliação inicial, concentrado no início do ano letivo, onde 

o aluno é submetido a um conjunto de provas práticas das diferentes modali-

dades que serão abordadas ao longo do ano.  

O uso deste tipo de avaliação tem como objetivos a verificação dos con-

teúdos adquiridos pelo aluno e, também, se já possuem algum conhecimento 

da matéria que o professor vai ensinar. Adicionalmente, permite que o profes-

sor identifique quais os conteúdos em que os alunos apresentam maiores difi-

culdades, servindo de base para decisões posteriores no âmbito do planea-

mento (Rosado et al., 2002). 

Pessoalmente revejo a AD como a etapa inicial do processo de ensino-

aprendizagem, o primeiro passo a dar para recolher informações dos alunos 

específicas da disciplina e se iniciar a construção das diretrizes específicas do 

processo de ensino de uma modalidade desportiva.  

No entanto, iniciar a minha intervenção neste EP com a execução da AD 

marcou um princípio atribulado. Considero a atribuição de uma classificação ao 

aluno num curto espaço de tempo de observação, a principal dificuldade ocor-

rida no processo da AD. Pessoalmente revejo este processo como um proces-

so complexo, que obriga o professor a observar um elevado número de alunos 
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num curto espaço de tempo, bem como, o encarrega de atribuir uma determi-

nada classificação de acordo com o desempenho do aluno, o que por vezes, 

tornou-se uma ação difícil de realizar devido à inexperiência. Através do ganho 

de experiência e das indicações e correções transmitidas pelo PC começaram 

a surgiram alterações na minha observação dos alunos, focando-me apenas 

em avaliar os aspetos fundamentais do seu desempenho na ação e não a plu-

ralidade de conteúdos selecionados.  

 

Avaliação Formativa (AF) 

A AF surge como um momento avaliativo onde podem acontecer dois ti-

pos de retroação: sobre o aluno, em que lhe é indicado as etapas que transpôs 

no seu percurso de aprendizagem e as dificuldades que encontra; e a retroa-

ção sobre o professor, que lhe indica como se está a desenvolver o processo 

pedagógico e quais os obstáculos com que se depara (Rosado et al., 2002). 

A AF foi um procedimento constante e sempre presente ao longo de to-

do o processo de ensino-aprendizagem, sendo fundamental para a qualidade 

da aprendizagem do aluno. Contundo, surge a necessidade de entender a dife-

rença existente entre a avaliação contínua e AF. A avaliação contínua surge no 

sentido permanente, dando resposta à monitorização contínua do desempenho 

do aluno ao longo de todo o ano letivo. Já a AF surge como pontual, fortemente 

associada ao controlo do processo de ensino-aprendizagem, um método de 

recolha de informação para a sua regulação (Rosado et al., 2002). Assim, iden-

tifico a AF como um dos momentos fundamentais da globalidade do processo 

avaliativo das aprendizagens dos alunos.  

Ao contrário daquilo que me foi transmitido ao longo da minha formação 

académica, a instituição escolar, bem como o PC, apresentaram uma forma 

diferenciada de interpretar a AF. Esta ocorria num momento avaliativo formal, 

com aplicação de uma prova prática de acordo com a modalidade lecionada, 

da qual, era atribuída uma classificação ao aluno. Após a realização desta, era 

possível não só verificar a aprendizagem do aluno nos diferentes conteúdos 

lecionados, como também, era possível certificar o sucesso ou insucesso da 

minha intervenção pedagógica e do método de ensino utilizado.  
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O facto de a AF ser considerada um momento avaliativo devidamente 

organizado e delineado, com a avaliação do desempenho do aluno numa de-

terminada prova prática, originou aquele que considero o principal obstáculo 

pessoal no processo avaliativo, a rápida observação do aluno na execução de 

uma prova prática e a atribuição momentânea de uma classificação do seu de-

sempenho. Apesar de ao longo do ano ter existido uma enorme evolução pes-

soal neste aspeto, admito que foi um caminho árduo de percorrer e entender 

toda a funcionalidade da avaliação. Inicialmente centrava-me somente na atri-

buição de uma determinada classificação ao aluno, existindo pouca relevância 

na própria avaliação.  

Mais tarde, percebi que a classificação não surge como aquilo que é 

mais importante, pois esta é um dado estatístico que rotula o aluno e expressa 

ao professor os resultados da aprendizagem. A classificação surge como um 

subterfúgio ao qual se recorre porque é necessário dar um parecer sobre um 

determinado aluno (Gonçalves et al., 2010). 

A atribuição de uma nota não provoca melhorias no processo de ensino, 

pois só a partir da avaliação, é que é possível o professor perceber e identificar 

as dificuldades dos alunos. Deixou de existir, na minha intervenção prática, a 

preocupação de atribuir uma classificação ao desempenho do aluno, para cen-

trar-me em identificar e perceber quais as suas dificuldades e potencialidades 

do mesmo. 

 

Avaliação Sumativa (AS) 

A AS surge com um juízo globalizante sobre o desenvolvimento dos co-

nhecimentos, das competências, das capacidades e das atitudes dos alunos. 

Ao contrário da AF, que se constitui de um carácter de regulação frequente, a 

AS possui um carácter pontual de vertente classificativa (Gonçalves et al., 

2010). 

Segundo Gonçalves et al. (2010), a AS deve ser entendida como uma 

avaliação que procede a um balanço de resultados no final de um segmento de 

ensino-aprendizagem, acrescentando novos dados aos recolhidos pela AF e, 

contribuindo para uma apreciação mais equilibrada do trabalho realizado.  
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Deste modo, a AS surgia apenas no final de cada período letivo, como 

um culminar de todos os dados recolhidos, incluindo as classificações obtidas 

nas AF e todas as observações retiradas de forma constante ao longo deste 

período de tempo. Somente nesta avaliação, é que se atribuía uma maior preo-

cupação e importância sobre o aspeto classificativo do aluno, existindo a preo-

cupação de atribuir um determinado valor numérico que representasse as 

competências e atitudes que o aluno tivesse demonstrado ao longo do período 

em vigor.  

 

4.1.10.1. A Importância dos Instrumentos de Avaliação 

 

A avaliação pode ser entendida como uma recolha de informação sobre 

determinados conhecimentos, atitudes ou aptidões que os alunos adquirem, 

que resulta de uma combinação entre a reflexão e um julgamento. Trata-se de 

recolher informação e de proceder a um juízo de valor (Rosado et al., 2002). 

O facto de a avaliação ser realizada pelo professor, e somente se cen-

trar no seu parecer pessoal sobre as informações que recolhe sobre cada alu-

no, torna o processo avaliativo num processo subjetivo, dependente do parecer 

e da opinião pessoal do docente. Os instrumentos de avaliação surgem, assim, 

como uma forma de se tornar a avaliação mais objetiva possível dentro da sub-

jetividade de modo a que a utilização e aplicação destes instrumentos de medi-

da verifiquem se os alunos adquiriram os conhecimentos programados pelo 

professor para um determinado tempo escolar (Gonçalves et al., 2010). 

Enquanto EE, procurei sempre aplicar diversos instrumentos de avalia-

ção, procurando aquele que mais se aquedava à minha intervenção. O PC deu 

total liberdade ao núcleo de estágio para experimentar e refletir sobe diferentes 

formas de avaliação, que resultaram em reflexões profundas sobre qual seria o 

modo de tornar a avaliação num processo objetivo e justo para todos os alu-

nos.  

Foram discutidas e aplicadas diversas estratégias e instrumentos de 

avaliação. Como por exemplo refiro o uso de grelhas avaliativas com uma es-

cala de 0 a 3 tornando-se mais simples atribuir uma classificação ao aluno do 
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que a escala de 0 a 20. Outro procedimento passou pelo preenchimento da 

grelha de avaliação através da visualização de vídeos em vez de em tempo 

real dando-nos a possibilidade de estar mais atentos aos pormenores. Foram, 

também, exploradas várias formas de definição dos critérios avaliativos, exis-

tindo mesmo, a experiência de todo o núcleo de estágio avaliar os mesmos 

alunos com a posterior análise dos diferentes pareceres avaliativos. O percurso 

por diferentes experiências no modo como podemos avaliar os alunos permitiu 

evoluir a minha capacidade como observador, permitiu-me identificar os meus 

erros e descobrir qual a melhor forma de orientar o foco da minha atenção no 

decorrer da avaliação.  

A avaliação surge como um processo complexo e subjetivo, dependente 

da mente e de um julgamento atribuído por um ser humano. Contudo, é através 

da aplicação adequada de técnicas e instrumentos avaliativos que o professor 

consegue recolher informações fiéis e objetivas dentro da sua subjetividade, 

capazes de ajudar o docente a elaborar um correto juízo de valor. 

 

4.2. Área 2: Participação na Escola e Relações com a Comunidade 

 

A profissão de docente requer muito mais que a mera lecionação de au-

las. A atividade enquanto professor deve ser entediada na sua globalidade, 

devendo o profissional da educação atuar nos mais variados contextos da ação 

educativa (Cunha, 2008). 

Neste sentido, na realização do EP, o EE não se pode apenas remeter à 

lecionação das suas aulas, pois a profissão de docente é muito mais abrangen-

te. Assim, enquanto EE, tive o privilégio de participar e organizar diversas ativi-

dades desportivas e formativas, desempenhando uma enorme multiplicidade 

de papéis.  
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4.2.1. Atividades Escolares 

 

Corta-Mato 

O Corta-Mato surge como uma das principais atividades desportivas das 

instituições escolares, e a nossa não é exceção, tendo sido a primeira atividade 

desportiva desenvolvida no ano letivo. Devido a esta atividade englobar todas 

as escolas pertencentes ao Agrupamento de Escolas de Ílhavo, a organização 

da prova ficou a cargo da Câmara de Ílhavo, pelo que não existiu a possibilida-

de de vivenciar a organização e implementação de uma prova desta dimensão.  

Contudo, enquanto EE, penso que é essencial estar presente nestas ati-

vidades, influenciando ou não na sua organização e concretização. Foi através 

da minha presença neste evento que foi possível perceber a complexidade da 

organização do mesmo, compreendendo quais os recursos humanos e materi-

ais necessários para a sua concretização e ainda poder identificar possíveis 

falhas existentes. Viver esta experiência juntos dos meus alunos também per-

mitiu intervir junto dos mesmos, dando-lhe apoio antes e durante a corrida e 

conseguindo desenvolver a relação de professor-aluno.  

 

Ações de Formação do Núcleo de Estágio 

A profissão de docente requer do profissional uma constante atualização 

dos conteúdos e métodos de ensino da sua disciplina, na tentativa de expor 

aos alunos a informação e os procedimentos de ensino presentes na atualida-

de.  

O processo de atualização surge como um problema constante nesta 

profissão. Assim, enquanto EE, e devido ao interesse mostrado pelo PC em 

querer aprender e evoluir profissionalmente, foram idealizadas e concretizadas 

cinco ações de formação pelo núcleo de estágio, duas em conjunto e uma indi-

vidual, dirigidas a todos os docentes da área disciplinar de EF apresentando 

temas relacionados com o ensino da nossa disciplina.  

 Ao longo do ano, foram realizadas cinco ações de formação, de entre os 

quais destaco aquelas em que desempenhei o papel do formador. Com a tota-

lidade do núcleo de estágio, realizamos uma ação de formação sobre o MEC e 
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o MED, apresentando um tema mais relacionado com o planeamento e outro 

com a realização prática das aulas. Individualmente, realizei uma formação 

centrada no ensino da modalidade de judo na escola, uma vez que a luta surge 

como uma modalidade presente nos PNEF e os professores da instituição es-

colar não tinham qualquer formação sobre este tipo de modalidades.  

Importa salientar que os poucos professores interessados e presentes 

nas formações, colocaram em prática os conhecimentos apresentados, obten-

do sucesso nas suas aulas. Pessoalmente, enquanto EE, estas formações 

permitiram-me viver a experiência de ser formador, de apresentar e partilhar 

um conjunto de informações relacionadas com o ensino da disciplina.  

 

Torneio de Basquetebol – Apuramento para o “OlimpÍlhavo” e a Partici-

pação no “OlimpÍlhavo” 

A cidade de Ílhavo organiza anualmente atividades ligadas ao desporto e 

à atividade física, na tentativa de promover um estilo de vida saudável entre os 

jovens adolescentes. É neste ideal que surge por parte da Câmara Municipal 

de Ílhavo, a realização do evento “Olimpílhavo”, que pretende divulgar as diver-

sas modalidade existentes na cidade, incentivando os jovens do município à 

prática regular de exercício físico e dinamizando as instalações desportivas, 

criando momentos de agradável e saudável convívio e partilha de experiências 

no seio das Escolas do Município de Ílhavo. 

Como EE da instituição escolar e ex-praticante federado da modalidade 

de basquetebol, não hesitei em demonstrar o meu interesse em organizar o 

torneio de apuramento para o “OlimpÍlhavo” da modalidade de basquetebol. 

Tendo-me sido atribuída a responsabilidade de realizar este torneio, rapida-

mente preparei a organização do mesmo, uma ação simples de concretizar, 

uma vez que considero possuir um conhecimento abrangente sobre a modali-

dade e a preparação e organização deste tipo de torneios. 

Após a organização e aplicação prática do torneio, a qual ocorreu sem 

qualquer complicação, foram apuradas quatro equipas que representaram a 

instituição escolar no “OlimpÍlhavo”.  
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O facto de ter sido o único responsável pela organização deste torneio 

permitiu-me viver a totalidade do planeamento do mesmo, tendo sido possível 

evoluir e desenvolver as minhas capacidades organizativas em contexto esco-

lar. Quanto aos alunos, penso ter-lhes proporcionado um momento de convívio 

e diversão mas, ao mesmo tempo, de aprendizagem, instruindo-os sempre que 

possível sobre a sua prestação na modalidade de basquetebol.  

De novo, e devido ao interesse dos estudantes-estagiários em querer 

perceber e vivenciar a organização de um torneio para toda a comunidade es-

colar da cidade de Ílhavo, tive o privilégio de poder acompanhar as equipas 

representantes da instituição escolar na modalidade de basquetebol no “Olim-

pÍlhavo”.  

 

Visita de Estudo à 12ª Mostra da Universidade do Porto 

Enquanto estudantes-estagiários, que lecionavam a turmas dos 12ºano 

de escolaridade, surgiu a ideia de levarmos os nossos alunos a conhecer a 

oferta educativa da Universidade do Porto, como o intuito de mostrar aos alu-

nos a diversidade de cursos do ensino superior. Esta atividade não só teve um 

enorme interesse para os alunos, como também para nós enquanto estudan-

tes-estagiários. Ao organizarmos esta atividade, usufruímos da possibilidade de 

organizar uma visita de estudo, tendo em consideração todos os fatores de ris-

co existentes em transportar os alunos para fora da instituição escolar. 

A visita de estudo estabeleceu-se como um excelente espaço de comu-

nicação entre os estudantes do ensino secundário e os seus colegas do ensino 

superior, havendo ainda a oportunidade para os visitantes questionarem os 

docentes e investigadores da Universidade do Porto sobre a sua atividade cien-

tífica, os seus projetos e o impacto do seu trabalho. O convívio saudável com 

os professores num ambiente díspar comparativamente com o existente no dia-

a-dia escolar, foi também um aspeto benéfico para o estabelecimento de uma 

ótima relação de professor-aluno.  
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Tournoi de Pétanque 

O Tournoi de Pétanque foi uma atividade desenvolvida pelos docentes 

da disciplina de francês, como forma de apresentar e oferecer a oportunidade 

aos alunos de experimentar um jogo tradicional francês. Sendo uma atividade 

desportiva, os docentes desta disciplina pediram aos estudantes-estagiário a 

sua colaboração no evento, para garantir uma boa aplicação e conceção da 

atividade.  

Apesar da minha intervenção nesta atividade se remeter apenas a aju-

dar, foi uma experiência enriquecedora para o meu currículo desportivo, pois foi 

possível conhecer e aprender um novo jogo tradicional e as respetivas regras. 

Para os alunos demonstrou ser uma atividade deveras interessante e pedagó-

gica, oferecendo-lhes a oportunidade de vivenciar um jogo tradicional perten-

cente a outra cultura mundial.  

 

Peddy-Paper – Descobrir Ílhavo 

A atividade “Peddy-Paper – Descobrir Ílhavo” foi uma atividade proposta 

pelo núcleo de estágio para o Plano Anual de Atividades. Esta atividade cen-

trou-se em realizar um peddy-paper pela cidade Ílhavo, onde os alunos, por 

equipas, teriam de percorrer um conjunto de locais históricos devidamente si-

nalizados. Em cada local os alunos teriam de responder a um grupo de pergun-

tas sobre o local em questão e realizar uma atividade desportiva no menor 

tempo possível.  

Os objetivos desta atividade centravam-se, essencialmente, na promo-

ção da prática de exercício físico e na divulgação dos locais históricos da cida-

de de Ílhavo. Contudo, no dia previsto para a realização da atividade, as condi-

ções atmosféricas não o permitiram, existindo a obrigação de adiá-la, acaban-

do por não existir uma data que permitisse colocar em prática este evento des-

portivo.  

Apesar de não ter sido possível realizar esta atividade, para mim, en-

quanto EE, existiu um enorme enriquecimento a nível da organização de even-

tos desportivos e aumento do meu conhecimento cultural da cidade onde resi-

do.   
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Vaga Splash  

O Vaga Splash é um evento desportivo organizado todos os anos e que 

consiste numa atividade de cicloturismo, em que os alunos realizam um per-

curso de bicicleta até a um parque aquático, no qual passam o dia, voltando no 

final do mesmo. É uma atividade planeada pela escola para todos os anos de 

escolaridade, pelo que a sua execução decorre sempre da mesma organiza-

ção. 

 Enquanto EE, apesar da organização do evento já estar completamente 

delineada e o meu papel apenas se remeter ao controlo e acompanhamento 

dos alunos, torna-se importante estar presente e vivenciar estas atividades, 

não só para o aumento da relação com a comunidade escolar, como também, 

para perceber e vivenciar a organização e os cuidados a ter em consideração 

na realização deste tipo de atividades desportivas. Pedagogicamente, esta ati-

vidade surge como uma forma de apresentação aos alunos de um estilo de 

mobilização saudável aliada à prática de exercício físico.  

 

4.2.2. Participação no Desporto Escolar 

 

O Desporto Escolar (DE) constitui-se como um projeto em ação, elabo-

rado pelo do Ministério da Educação e Ciência que promove o desenvolvimento 

de atividades desportivas de complemento curricular, promovendo competição 

entre escolares, dirigidas aos agrupamentos de escolas e escolas não agrupa-

das, públicas, cooperativas e privadas (Ministério da Educação e Ciência, 

2013) 

De acordo com o Programa do Desporto Escolar, este define-se como o 

“conjunto de práticas lúdico-desportivas e de formação com objeto desportivo, 

desenvolvidas como complemento curricular e de ocupação dos tempos livres, 

num regime de liberdade de participação e de escolha, integradas no plano de 

atividade da escola e coordenadas no âmbito do sistema educativo”. Deve ba-

sear-se num sistema aberto de modalidades e de práticas desportivas, que se-

rão organizadas de modo a integrar harmoniosamente as dimensões próprias 
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desta atividade, designadamente o ensino, o treino, a recreação e a competi-

ção (Ministério da Educação e Ciência, 2013, p. 2). 

O DE apresenta como principal objetivo o desenvolvimento ao acesso à 

prática desportiva regular de qualidade, contribuindo para a promoção do su-

cesso escolar dos alunos, dos estilos de vida saudáveis, de valores e princípios 

associados a uma cidadania ativa (Ministério da Educação e Ciência, 2013). 

A estrutura organizacional do DE compõe-se em 3 níveis complementa-

res. A Coordenação Nacional do Desporto Escolar, que é responsável por co-

ordenar, acompanhar e propor orientações, em termos pedagógicos e didáti-

cos, das atividades do DE. A Coordenação Regional do DE constitui-se por 

unidades organizacionais da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

(DGEE), que assegura a implementação a nível regional dos diversos progra-

mas, projetos e atividades do DE. A DGEE forma equipas que ficaram a carga 

da Coordenação Local do DE, responsáveis por elaborar um plano anual de 

atividades no âmbito local (Ministério da Educação e Ciência, 2013). 

Resumidamente, pode-se afirmar, que todas as competições e ativida-

des organizadas a nível nacional ficam a cargo da Coordenação Nacional do 

DE e as atividades territoriais a nível regional e o local, ficam a cargo da Coor-

denação Regional e Local do DE.  

O Clube do DE é a unidade organizacional de cada agrupamento de es-

colas ou escolas não agrupadas, responsável pelo desenvolvimento e execu-

ção do PDE. Os diretores dos agrupamentos de escolas e de escolas não 

agrupadas são, por inerência, os diretores dos Clubes do DE, que designam 

um docente da disciplina de EF como Coordenador Técnico do Clube. Ao do-

cente responsável por este cargo, compete planear e supervisionar a prepara-

ção, o desenvolvimento e a monitorização de todas as atividades do DE, do 

agrupamento de escola ou da escola não agrupada (Ministério da Educação e 

Ciência, 2013). 

Em cada Clube do DE existe a possibilidade de terem diversos grupos-

equipas, sendo atribuído para cada um destes, um professor responsável pela 

orientação do processo de condução da equipa. O grupo-equipa constitui-se 

por um conjunto de alunos, com o respetivo responsável, onde se desenvolve 
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uma determinada modalidade desportiva (Ministério da Educação e Ciência, 

2013). 

No decorrer do EP optei por colaborar e acompanhar, ao longo de todo o 

ano letivo, o grupo-equipa da modalidade de natação. Uma decisão tomada 

devido ao facto de não existir a possibilidade de lecionar esta modalidade, pelo 

que optei por me disponibilizar para participar no núcleo do DE como forma de 

desenvolvimento dos conhecimentos obtidos ao longo da minha formação aca-

démica.  

O responsável pelo grupo-equipa colocou-me a cargo do conjunto de 

alunos mais avançados, ficando com a responsabilidade de ensinar e aperfei-

çoar as suas técnicas de nado. Esta função permitiu-me experimentar e imple-

mentar o meu próprio planeamento e processo pedagógico. Foi possível traba-

lhar com diferentes níveis de desempenhos e implementar várias estratégias 

pedagógicas, conseguindo obter resultados positivos a nível competitivo mas, 

acima de tudo, a nível pedagógico. 

A organização do grupo-equipa estava totalmente assegurada, existindo 

processo de controlo e organização dos alunos em todas as sessões de treino. 

Contudo, apesar de no início existir um número considerável de alunos inscri-

tos e presentes nas sessões, ao longo do tempo começou a existir uma diminu-

ição notável da presença destes. Um fator explicado pela chegada do inverno e 

da considerável distância existente entre a escola a piscina municipal. A dimi-

nuição da presença dos alunos tornou-se um problema difícil de contornar, uma 

vez que a maioria dos alunos descola-se a pé para a piscina. Assim, tornou-se 

difícil para a escola encontrar uma solução para tal problema, uma vez que es-

ta não disponibiliza de qualquer verba financeira para a existência de um meio 

de transporte.  

Sempre que possível acompanhava os alunos para os diversos encon-

tros regionais, nos quais ficava responsável por certificar a participação destes 

nas respetivas provas. De acordo com o regulamento do DE, um aluno apenas 

pode participar em duas provas oficiais, o que acabava por se tornar num nú-

mero de participações bastante reduzidas. Deste modo, todos os professores 

responsáveis pelos grupos-equipas optavam, por no final de cada encontro, 
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realizar provas de estafetas como forma de aumento da participação dos alu-

nos nestes eventos desportivos. Uma estratégia bem concretizada e com bas-

tante sucesso, pois os alunos não só obtêm uma participação mais efetiva, co-

mo também é possível trabalhar e desenvolver o trabalho de equipa numa mo-

dalidade particularmente individual.  

De forma a aumentar o meu leque de conhecimentos sobre esta modali-

dade e sobre o DE, também marquei presença no grupo-equipa de natação 

para alunos com NEE. O único grupo-equipa existente na instituição escolar, 

criado exclusivamente para alunos com NEE, que permite desenvolver o con-

ceito de inclusão, indo ao encontro de um dos objetivos do Programa do Des-

porto Escolar onde indica que a escola deve procurar “elevar a participação de 

alunos com necessidades educativas especiais em atividades do DE e na ofer-

ta de modalidades específicas para pessoas com deficiência” (Ministério da 

Educação e Ciência, 2013, p. 6). 

Desde o início que tive a oportunidade de acompanhar a responsável 

pelo grupo-equipa, intervindo e ajudando no processo de ensino-

aprendizagem. Esta oportunidade revelou-se bastante gratificante, pois permi-

tiu lidar com alunos com NEE, o que obrigou a uma atitude, uma postura e uma 

intervenção diferente por parte do professor. 

Organizacionalmente o grupo-equipa estava bem concretizado. A mobili-

zação dos alunos ficava a cargo dos encarregados de educação, com quem a 

professora responsável matinha uma boa relação, obtendo por inúmeras vezes 

o seu apoio. 

Sempre que possível acompanhava o grupo-equipa para os diversos en-

contros regionais. No entanto, estes ficaram um pouco aquém das minhas ex-

petativas. Enquanto profissionais do desporto, procurámos ensinar e desenvol-

ver os diversos estilos de nado nos nossos alunos, contudo os momentos com-

petitivos não permitiam aos alunos colocar em prática o aprendido e treinado 

ao longo das sessões de treino. Os encontros centravam-se apenas em colocar 

os alunos a realizar diversas atividades lúdicas no meio aquático, não existindo 

qualquer vertente competitiva relacionada com as técnicas de nado. Os pró-

prios alunos criavam uma expetativa em relação a estes encontros, motivando-
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se para uma prova onde tinham a oportunidade de mostrar aquilo que haviam 

aprendido. Porém, ao se depararem com este cenário o seu espírito competiti-

vo e motivação para nadar reduzia mas, ao mesmo tempo, a vontade de brin-

car superava tal desilusão.  

Concluindo, revejo o DE como a oportunidade dos alunos realizarem e 

vivenciarem o mundo do desporto. Nos dias que correm, nem todos os alunos 

possuem a possibilidade de experimentar e praticar as diversas modalidades 

desportivas existentes, sendo necessário que as intuições escolares desenvol-

verem projetos como o DE. Aliadas as aulas de EF, o DE apresenta ser uma 

das principais formas dos jovens poderem viver o desporto e a atividade física, 

na tentativa de desenvolver e implementar hábitos de vida saudáveis, compe-

tências sociais e valores morais relacionados com a atividade física. 

 

4.2.3. Acompanhamento da Diretora de Turma 

 

Numa instituição escolar, para cada turma está associado um conjunto 

de professores que compõem o conselho de turma, no qual sobressai um cargo 

de orientação e coordenação pedagógica, atribuído a um destes docentes pelo 

diretor do agrupamento de escolas ou da escola não agrupada. Este cargo de-

signa-se de Diretor de Turma (DT).  

Ao longo do EP, para além do acompanhamento do PC no conselho de 

turma, acompanhei ainda o processo da direção de turma, com o intuito de 

perceber as funções e obrigações de um DT. 

De acordo com o Diário da República (2012, p. 24)6 o DT “enquanto co-

ordenador do plano de trabalho da turma, é o principal responsável pela ado-

ção de medidas tendentes à melhoria das condições de aprendizagem e à 

promoção de um bom ambiente educativo, competindo-lhe articular a interven-

ção dos professores da turma e dos pais ou encarregados de educação e cola-

borar com estes no sentido de prevenir e resolver problemas comportamentais 

ou de aprendizagem”. Deste modo, o DT apresenta um papel fundamental na 

coordenação de todo o processo de ensino-aprendizagem, competindo-lhe co-

                                                           
6
 Decreto de Lei n.º 51/2012 de 5 de setembro – Artigo 41º, p.24 
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ordenar um conjunto de professores em prol de um desenvolvimento educacio-

nal e contribuir para um relacionamento ativo entre a escola e a família, sendo 

estes os dois principais intervenientes na formação de um indivíduo. 

Além da reunião de apresentação, existiram ainda mais três reuniões do 

conselho de turma marcadas pela DT, correspondendo a reuniões de avalia-

ções finais dos períodos letivos. Contudo, estas não se remetiam apenas a dis-

cutir assuntos relacionados com a avaliação dos alunos, eram também, apre-

sentadas e discutidas medidas para o melhoramento do aproveitamento esco-

lar do alunos e da sua conduta comportamental. No entanto, a coordenação e 

ligação entre os diversos docentes do conselho de turma não se remetia ape-

nas a estas reuniões, por inúmeras vezes, existia por parte da DT um incentivo 

a conversas informais, normalmente ocorridas na sala dos professores, com 

intuito de recolher informações sobre o comportamento dos alunos na institui-

ção escolar e a sua prestação académica. Uma forma subtil de coordenar um 

grupo de docentes para a melhoria do processo de ensino e das condições de 

aprendizagem.  

No entanto, a função de DT não se pode remeter apenas ao contacto 

com os docentes. É necessário e crucial o DT estabelecer uma ligação contan-

te com os encarregados de educação, na medida de os informar de todo o pro-

cesso individual do aluno, apresentando-lhe o trabalho desenvolvido ao longo 

do ano letivo e possíveis advertências existentes por parte dos restantes do-

centes.  

Durante as aulas, por vezes, deparei-me com algumas situações que 

denotavam problemas de ordem afetiva e familiar, pelo que informava e dialo-

gava com a DT na esperança de encontrar uma possível solução para os re-

solver ou minimizá-los. Apesar de não ter sido possível acompanhar a DT na 

ligação estabelecida com os encarregados de educação, foi possível perceber 

a sua preocupação em informá-los da vida escolar dos seus educandos, na 

medida de os envolver na vida escolar do aluno e procurar possíveis medidas 

para o aumento do aproveitamento escolar. 

É de um professor que nasce o DT, e se a profissão docente já requer 

uma intervenção formadora para além da transmissão de conhecimentos, a 
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função de DT aprofunda ainda mais a necessidade de formar os alunos para 

além do ensino de diversos conteúdos. Importa que o DT transmita quais de-

vem ser as atitudes e os valores a desenvolver pelos seus alunos, dando-lhes 

a conhecer os seus direitos e deveres através da divulgação do estatuto do 

aluno e da ética escolar. Compete ao DT procurar formar e desenvolver os 

seus alunos na tentativa de os tornar cidadãos responsáveis perante toda a 

sociedade.  

 Enquanto EE era difícil acompanhar todas as ações da DT, uma vez 

que a especificidade do cargo requer um trabalho individual bastante interliga-

do com o papel de docente. No entanto, foi possível aprender e perceber quais 

as funções que este cargo possui, acompanhando sempre que possível, a DT 

nas diferentes tarefas que lhe estavam subordinadas. Para além deste acom-

panhamento, foi possível também, intervir na preparação das reuniões do con-

selho de turma e na transmissão de diversas informações aos alunos. 

 

4.3. Área 3: Desenvolvimento Profissional 

 

A profissão de docente requer a existência de uma formação contínua 

na procura de uma constante atualização fase às transformações sociais, cien-

tíficas, económicas e políticas surgidas na sociedade, dando a consciência ao 

docente que os saberes adquiridos não são eternos (Cunha, 2008). 

Sem dúvida que a profissão de docente não se pode apenas basear na 

aquisição e aplicação prática de um vasto conjunto de conhecimentos obtidos 

ao longo de uma formação académica. Muito mais que uma mera aquisição 

momentânea, a formação de professores tem de ser vista como um processo 

contínuo e coordenado, apetrechando o docente para as constantes mudanças 

vertiginosas da sociedade atual (Cunha, 2008). 

Neste sentido, o desenvolvimento profissional do docente pode ocorrer 

de diversas formas, existindo processos distintos na procura de novos valores 

e conhecimentos pedagógicos. Enquanto EE, percebi a necessidade de existir 

uma persistente procura de um desenvolvimento profissional, partindo da refle-
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xão da própria ação pedagógica, do diálogo com outros intervenientes da co-

munidade educativa e da presença em diversas ações de formação.   

De acordo com Nelson et al. (2006), os treinadores desenvolvem o seu 

conhecimento e competências através de experiências vividas em três momen-

tos distintos: os momentos formais, não formais e informais. De igual modo, ao 

longo do EP, vivenciei diversos momentos que me expuseram de forma dife-

rente a uma evolução e a um desenvolvimento profissional 

Defino como momentos formais, todos os momentos de carácter obriga-

tório e que formalmente mostraram-se momentos de evolução profissional. 

Destaco no início do EP, a redação do Projeto de Formação Inicial e no final do 

mesmo a redação do RE, como dois momentos de evolução do processo de 

investigação educacional e da reflexão pessoal. Destaco também, a participa-

ção em ações de formação propostas pela FADEUP sobre diversos temas re-

lacionados com o auxílio à realização do EP, das quais destaco a formação de 

Endnote®, a formação sobre “materiais autoconstruídos” e a formação sobre 

Suporte Básico de Vida. Cada uma delas formando o EE para áreas distintas 

mas, ao mesmo tempo, transversais à profissão de docente, existindo desen-

volvimento não só na vertente da intervenção pedagógica, como também numa 

vertente de aprendizagem pessoal.  

No que diz respeito aos momentos não formais, considero terem sido to-

dos os seminários semanais realizados ao longo do ano letivo com o PC. Estes 

tinham lugar à terça-feira de manhã, onde foram discutidos variadíssimas temá-

ticas relacionadas com a disciplina de EF e a profissão de docente, tais como a 

importância atual da EF, a postura que o docente deve adotar e o modo como 

este se deve relacionar com os alunos, a importância de uma correta planifica-

ção, a relevância do processo reflexivo no desenvolvimento profissional, a 

complexidade do processo avaliativo, entre outros assuntos. Temas estes, que 

estimulavam à reflexão conjunta, originando debates e confronto de ideias en-

tre os estudantes-estagiários. De forma menos constante, mas com igual im-

portância, surgiram também os almoços e reuniões com o PO, que apesar de 

aparentarem serem momentos de descontração, eram ocasiões aproveitadas 
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para discutir assuntos relacionados com o ensino da EF e o papel do EE na 

instituição escolar.  

Enquanto núcleo de estágio, desde o início nos apoiámos como grupo 

unido que primava pela existência de um constante espírito de interajuda. 

Também todos estes momentos, muitas vezes ocorridos em almoços, em via-

gens de comboio para a faculdade ou nos diversos momentos passados na 

escola, eram preenchidos com reflexões e debates sobre a prática pedagógica 

e a nossa intervenção na instituição escolar. Informalmente surgiram também 

vários diálogos com os docentes da área disciplinar, onde era possível recolher 

informações e pareceres de professores experientes que a qualquer momento 

se mostraram disponíveis para nos ajudar a evoluir enquanto profissionais da 

área do desporto.  

Sem dúvida que foram todos estes momentos que permitiram hoje sen-

tir-me um verdadeiro profissional do desporto e da área da edução.  

 

4.3.1. O Processo Reflexivo como Forma de Desenvolvimento Pro-

fissional 

 

Como foi referido anteriormente, diversos foram os momentos que me 

ajudaram a desenvolver profissionalmente enquanto EE, com a ajuda e pre-

sença de vários intervenientes. Porém considero também, e com igual impor-

tância, a realização de um processo meramente pessoal que demonstrou ter 

sido crucial e determinante para a minha evolução profissional – o processo 

reflexivo.  

A profissão de docente defronta-se, na sua prática pedagógica, com si-

tuação complexas, instáveis e únicas, que se definem num ambiente complexo 

e diversificado que exige do professor um conhecimento científico, técnico, ri-

goroso, profundo e acima de tudo de uma capacidade de questionamento, de 

análise, de reflexão e de resolução de problemas (Cunha, 2008). 

Foi a partir do confronto com este ambiente complexo, que senti a ne-

cessidade de refletir sobre a minha intervenção pedagógica, indo ao encontro 

de um dos processo reflexivos proposto por Schön (1992), a reflexão sobre a 



97 
 

ação. Porém, inicialmente o meu processo reflexivo era pobre e incompleto, 

remetendo-se apenas à identificação dos problemas ocorridos na ação, não 

existindo questionamento sobre soluções e estratégias possíveis de solucionar 

tais dificuldades. 

No entanto, o processo reflexivo deve ser entendido como uma aborda-

gem de formação que atribui aos profissionais a capacidade de pensar sobre a 

sua prática e de construírem e reconstruirem o seu conhecimento a partir do 

seu campo de ação (Alarcão & Tavares, 2003). 

Com o ganho de experiência e com o diálogo com o PC, comecei a per-

ceber o verdadeiro sentido do processo reflexivo, e o quanto este é fundamen-

tal para o desenvolvimento profissional. Não me remetendo apenas à identifi-

cação dos problemas, procurava perceber como é que a aplicação dos meus 

conhecimentos poderia ser alterada, procurando reconstruir novos métodos de 

ação e intervenção e, consequentemente, provocar alterações e mudanças na 

minha prática pedagógica. Tal como afirma Cunha (2008), o processo reflexivo 

sobre a prática, deve centrar-se na problematização, no questionamento e na 

consciencialização da sua ação, conduzindo a uma mudança de atitude na 

forma de abordar o processo e ensino-aprendizagem, na promoção de uma 

melhoria das suas práticas.  

A minha intervenção pedagógica foi-se alterando, devido à identificação 

dos problemas existentes e à aplicação de diversas estratégias como forma de 

solução, acabando por surgir melhorias significativas na minha intervenção pe-

dagógica. Contudo, este processo ocorria de uma forma posterior à ação, isto 

é, os problemas ocorriam numa determinada aula e posteriormente ocorria uma 

reflexão, mas só na aula seguinte é que era aplicado o produto dessa mesma 

reflexão. 

Através de um processo de observação, comecei por conseguir refletir e 

atuar na minha própria ação. Segundo Schön (1992), a reflexão na ação pode 

ser entendida como a ação do professor em colocar em funcionamento um 

conjunto de processo mentais, que o levam a refletir e analisar a sua atuação 

através da interrogação e da observação, no decorrer da ação. 
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Considero o processo reflexivo como fundamental na atuação do docen-

te, porém requer deste experiência e domínio da capacidade de observação, 

de análise e deteção de problemas. Enquanto EE, considero a reflexão cons-

tante da minha prática, como o principal fator de evolução profissional, pois foi 

através deste que consegui perceber quais eram as principais lacunas na mi-

nha intervenção pedagógica e atuar de forma a conseguir provocar alteração 

significativas na minha ação enquanto professor.  

Sinto que foi através de um conjunto de ações e momento formais e in-

formais que cresci enquanto professor, que evoluí, que desenvolvi novos sabe-

res e conhecimentos na área da educação, que procurei e encontrei ferramen-

tas que me vão acompanhar ao longo de toda a minha carreira profissional. No 

entanto, percebo e entendo a necessidade de existir uma constante formação 

profissional e uma procurar de novos sabres e conhecimentos.
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Resumo 

O presente estudo tem o propósito de caracterizar o consumo de substâncias psicoativas por 

parte de jovens adolescentes em contexto escolar, perceber qual das substâncias é mais con-

sumida pelos adolescentes e em que sentido a instituição escolar poderá afetar no consumo 

deste tipo de substâncias. A adolescência marca uma fase de profundas mudanças e altera-

ções na vida de um ser humano expondo o indivíduo a um vasto leque de comportamentos 

desviantes. O consumo de substâncias psicoativas tem mostrado ser um problema mundial de 

saúde pública na adolescência, uma vez que é nesta fase da vida do individuo que este apre-

senta uma maior disponibilidade para o início do consumo deste tipo de substância. Os locais 

de diversão, os bares e as discotecas surgem como os locais de preferência para o consumo 

de substâncias psicoativas, essencialmente devido há afluência de jovens existentes nestes 

tipos de locais e ao acesso facilitado a este tipo de substâncias. Porém é possível também 

verificar que os jovens adolescentes optam por consumir estas substâncias em casa e na insti-

tuição escolar. Surge cada vez mais problemas relacionadas com o consumo desta substân-

cias perto das instituições escolares, pois tal como os locais de diversão a escola surge como 

um local com a presença de bastante jovens, um lugar repleto de oportunidades para a vende 

e consumo deste tipo de substâncias. Este estudo apresenta a caraterização do consumo de 

substâncias psicoativas de uma pequena população de estudantes do ensino secundário, 

acompanhado de excertos de uma entrevista realizada a um dos respondentes onde relata as 

suas experiências pessoais com o consumo destas substâncias apresentando os motivos para 

do seu consumo.  

 

PALARAS-CHAVE: SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, ÁLCOOL, TABACO, DROGAS ILÍCITAS, 

ESCOLA, ADOLESCÊNCIA.  

 

Introdução 

De ano para ano os problemas nas instituições escolares tendem a au-

mentar, problemas relacionados com o mau comportamento dos alunos, com 



102 
 

falta de disciplina, abandono escolar, problemas relacionados com bulling, en-

tre muitos outros (Caetano, 2005; Corrêa, 2013). É através de um grande es-

forço de todos os intervenientes escolares que existe um combate diário destes 

problemas, mas o risco aumenta a partir do momento em que os alunos se 

afastam “dos muros” da escola. Partem para a uma vida sem supervisão direta 

de professores e dos pais, para um local sem regras e supervisores, onde en-

frentam realidades complexas e perturbadoras capazes de influenciar e modifi-

car as suas vidas.  

Segundo Matos (2008), a escola apresenta um papel influente e deter-

minante no ambiente social dos adolescentes, bem como contribui para o de-

senvolvimento do sentimento de identidade e autonomia dos seus discentes. É 

nesta fase da adolescência que os jovens ultrapassam um período no qual en-

frentam várias escolhas relacionadas com os seus pares, família e saúde. Um 

período de profundas alterações que suporta uma série de eventuais compor-

tamentos de risco, nomeadamente, o consumo de substâncias psicoativas. 

Com efeito, a escola não se deve preocupar apenas com os problemas que 

ocorrem no seu interior, mas também em combater e orientar os jovens ado-

lescentes para lá suas fonteiras. 

Nas últimas décadas, o uso de drogas lícitas e ilícitas identifica-se como 

um problema mundial de saúde pública em função da sua crescente prevalên-

cia e dos impactos socais (D’orazio et al., 2013). Os mesmos autores referem 

ainda que este problema existe diariamente junto das instituições escolares e 

dos adolescentes, sendo esta a etapa do desenvolvimento humano que origina 

uma maior preocupação em relação ao uso de substâncias psicoativas como o 

álcool, o tabaco e as drogas ilícitas, uma fase da vida caraterizada por altera-

ções biopsicossociais que provocam uma maior vulnerabilidade e exposição ao 

uso de tais substâncias. 

A aquisição de hábitos de consumo destas substâncias, pelos adoles-

centes, pode ser influenciada por diversos fatores tais como a idade, a etnia, 

estrutura familiar, atitudes de consumo da família ou dos amigos e a procura de 

uma determinada personalidade (Gaspar & Matos, 2008). 
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Araldi et al. (2012) aponta ainda como principais motivos para a aquisi-

ção de hábitos de consumo pelos jovens, os efeitos das substâncias psicoati-

vas e a sua relação com a vulnerabilidade do indivíduo; atitude positiva da fa-

mília em relação ao uso de drogas; a pressão produzida pelo grupo de pares, a 

vulnerabilidades das escolas à aproximação do tráfico de droga; a presença 

dessas substâncias na comunidade e a facilidade de acesso às mesmas atra-

vés da publicidade do álcool e do tabaco nos meios de comunicação. 

Segundo Dabic et al. (2011), os jovens descobrem estas drogas cada 

vez mais cedo, os professores tarde e os pais, por vezes, tarde de mais. Surge 

constantemente um enorme investimento para medidas de oposição à venda 

destas substâncias entre os jovens, e para a melhoria dos programas de pre-

venção e intervenção. No entanto, estes problemas tem vindo a aumentar 

constantemente e tem existido cada vez mais terríveis consequências na nossa 

sociedade 

 Alguns estudos realizados ao nível do consumo de substâncias psicoa-

tivas apontam para o álcool como a substância mais consumida entre os jovens 

adolescentes, estando o consumo desta relacionada com a possibilidade de 

surgirem problemas de saúde no período da adolescência (Gaspar & Matos, 

2008).  

Num estudo realizado em Portugal, Silva et al. (2008) afirmam que rela-

tivamente ao consumo de álcool cerca de 60% dos adolescentes afirmam já ter 

experimentado bebidas alcoólicas, e que a idade de iniciação ao consumo des-

tas substâncias atinge os 19% em adolescentes com 11 anos de idade e os 

57% em adolescentes de 15 anos de idade. 

A ingestão de álcool caracteriza-se cada vez mais como um comporta-

mento comum em momentos de interação social, principalmente entre os jo-

vens adolescentes. É de salientar como principais efeitos negativos do consu-

mo desta substância, o aumento da probabilidade de doenças como a cirrose, 

hepatite, cancro, hipertensão e os défices de memória (Ogden, 1999). Os auto-

res Gaspar & Matos (2008) referem ainda que o consumo desta substância 

pode estar ligado ao aumento da probabilidade do próprio indivíduo ter aciden-
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tes de viação, e influenciar na existência de comportamentos violentos e das 

possíveis consequências daí decorrentes. 

O consumo de tabaco é considerado, de igual modo, uma substância de 

elevado consumo entre os jovens adolescentes. O consumo desta substância 

está fortemente relacionada com o envolvimento noutros comportamentos de 

risco, como o consumo de bebidas alcoólicas ou drogas e ainda o envolvimento 

em situações de luta e violência. Os jovens fumadores apresentam algum afas-

tamento em relação à família e à escola, sendo que estabelecem um maior 

convívio com os amigos fora do horário escolar (Durant et al., 1999; Gaspar & 

Matos, 2008). Ogden (1999) salienta como efeitos negativos do consumo desta 

substância o possível aparecimento de doenças cardíacas e doenças pulmona-

res, de entre as quais salienta o cancro do pulmão e outros tipos de cancro. 

De acordo com o estudo enunciado anteriormente, Silva et al. (2008) re-

ferem que 32,8% dos jovens em estudo manifestam já ter alguma experiência 

no consumo de tabaco. No entanto, os resultados apresentados sugerem que 

87,9% dos adolescentes portugueses não fumam, 7,2% fuma uma vez por se-

mana ou menos e que 5% consome tabaco de forma regular. 

Além das substâncias lícitas, surge ainda, entre os adolescentes o con-

sumo de diversas substâncias ilícitas, ou seja substâncias designadas pelo 

nome de drogas. Ao contrário do álcool e do tabaco, a droga surge como uma 

substância ilegal consumida geralmente pelos mais jovens, expondo-os a di-

versos fatores de risco.  

Segundo o Instituto da Droga e da Toxicodependência (2012), no con-

texto da população escolar, e em estudos realizados entre 2010 e 2011, surge 

uma intensificação do consumo de drogas entres os estudantes, sendo a can-

nabis a droga preferencialmente consumida entre adolescentes, mas também o 

consumo de outras drogas como o LSD e as anfetaminas. O Instituto da Droga 

e da Toxicodependência refere ainda, que surge um aumento da perceção do 

risco do consumo regular de drogas, considerando o consumo para os alunos 

portugueses mais arriscado do que a média europeia. Importa ainda referir, que 

a nível do consumo em contexto escolar, a cannabis também é considerada a 
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droga com maior facilidade de acesso por parte dos estudantes portugueses, 

sendo ligeiramente superior às médias europeias.  

Tendo ainda como referência o estudo já enunciado, Silva et al. (2008) 

mencionam que 8,2% dos adolescentes afirmam já ter consumido substâncias 

ilícitas ao longo da vida e que 76,7% dos adolescentes indicam a faixa etária 

entre os 11 e os 14 anos de idade como o momento de início do consumo de 

substâncias ilícitas.  

Um dos aspetos mais frequentemente abordados nos estudos sobre o 

consumo de substâncias ilícitas recaí sobre as consequências negativas, a 

médio e a longo prazo, no desenvolvimento psicossocial do indivíduo (Fonseca, 

2010; Schenker & Minayo, 2004).  

Fonseca (2010) afirma que existem indicações de que o consumo pre-

coce de substâncias ilícitas como a cannabis aumenta a probabilidade de apa-

recimento de outros problemas, tais como a esquizofrenia, a depressão ou o 

consumo de drogas ilícitas mais perigosas no fim da adolescência. Schenker & 

Minayo (2004) referem ainda que o consumo deste tipo de substâncias pode 

provocar um aumento da probabilidade de desenvolver doenças pulmonares, 

de sofrer de consequências psicossociais ou sanções legais, de desenvolver 

conflitos com os pais, ou ainda perder total interesse pela escola.  

Tal como se tem vindo a constatar, o acesso às substâncias psicoativas 

é um processo cada vez mais facilitado pelos adolescentes. O facto de os ado-

lescentes passarem os seus tempos livres a realizar atividades pouco estrutu-

radas, ou não terem os tempos livres ocupados, ou mesmo frequentar locais 

propícios ao consumo de substâncias psicoativas, está relacionada com uma 

maior tendência para a adoção de hábitos de consumo (Naia et al., 2008).  

Atualmente as instituições escolares também são alvo de assédio de tra-

ficantes e repassadores de substâncias ilícitas. A escola é um espaço privilegi-

ado de encontros e interações entres adolescentes, ou seja, possível local para 

a aquisição de hábitos de consumo destas substâncias. Para além disso, no 

âmbito educacional surgem diversos fatores específicos que predispõem os 

adolescentes ao consumo de substâncias psicoativas, como por exemplo a 

falta de motivação para os estudos; o mau desempenho escolar, a insuficiência 
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no aproveitamento e a falta de compromisso com o sentido da educação; a in-

tensa vontade de ser independente; a procura de novidade a qualquer preço e 

a baixa oposição a situações perigosas (Schenker & Minayo, 2004).  

A escola é considerada um dos principais fatores de proteção e inter-

venção na área da saúde na vida dos adolescentes. Ferreira et al. (2008) refe-

rem que o contexto escolar e social em que os adolescentes se encontram in-

seridos, tem sido apontado como o preditor mais consistente do uso de subs-

tâncias psicoativas. Porém, o autor defende que um bom ambiente escolar con-

tribui para a felicidade e saúde dos seus estudantes, acrescentando que os 

adolescentes mais satisfeitos com a escola revelam uma menor probabilidade 

de consumir substâncias psicoativas.  

Deste modo, surge a necessidade de assumir que na escola devem 

existir programas de intervenção e prevenção do consumo de substâncias líci-

tas ou ilícitas. Apesar de existir um notório esforço por parte das instituições em 

implementar este tipo de programas, estas remete-se apenas ao modelo tradi-

cional de prevenção ao uso abusivo de substâncias psicoativas, baseado em 

discursos morais e de medo, revelando pouca eficiência entre os adolescentes 

(Araldi et al., 2012). 

É neste sentido que a abordagem deste tema não se deve remeter ape-

nas à exposição de fatores de risco ou consequências negativas do consumo 

destas substâncias, é necessário perceber os motivos e o contexto que leva os 

adolescentes a consumir.  

Segundo Sousa et al. (2007), a melhor forma de perceber a relação que 

os jovens possuem com as substâncias psicoativas é através das suas próprias 

palavras. É necessário conhecer e perceber quais os significados dos consu-

mos, o que só é possível através de espaços de conversa formais ou informais. 

O autor refere ainda que em cada escola deverá existir um conhecimento gené-

rico do consumo de substâncias psicoativas e outros comportamentos de risco 

de modo a intervir com estratégias adequadas à situação dos alunos, isto é, 

grupos diferentes de alunos significam abordagens diferentes.  

Na temática do consumo de substâncias psicoativas, cada aluno é um 

caso diferente. Existem diversos fatores que levam os jovens a consumir estas 
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substâncias e a adotarem possíveis comportamentos de risco daí consequen-

tes, sendo necessário olhar para cada um de forma diferenciada, perceber os 

seus os motivos e a melhor forma de intervir individualmente.  

Este estudo justifica-se pela existência de uma perceção do investigador 

em relação ao aumento acentuado do consumo destas substâncias pelos alu-

nos perto da instituição escolar. 

 

Objetivo Geral 

Este estudo tem como objetivo principal caracterizar o consumo de subs-

tâncias psicoativas como o tabaco, o álcool e as drogas no contexto escolar, 

especificamente nas turmas do 12º ano de escolaridade do Agrupamento de 

Escolas de Ílhavo – Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes. Pre-

tende-se ainda identificar possíveis consumidores regulares de substâncias 

ilícitas, na tentativa de analisar e explorar intimamente as causas e motivos 

deste consumo.  

 

Metodologia 

Dentro do ramo da educação e do ensino, a investigação-ação pode ser 

entendida como uma metodologia de investigação que inclui ação/mudança e 

investigação/compreensão em simultâneo, utilizando um processo que alterna 

entre a ação e a reflexão crítica (Coutinho et al., 2009). Existe uma exploração 

reflexiva do docente sobre a sua prática ou papel, contribuindo dessa forma 

não só para a resolução de problemas do processo de ensino-aprendizagem 

ou da instituição escolar, como também para a introdução de alterações nessas 

mesmas temáticas (Coutinho et al., 2009). 

A investigação-ação surge como uma metodologia de investigação dire-

cionada e objetivada para a introdução de mudanças de um determinado pro-

blema ou temática, realizada por um docente que pretende provocar determi-

nadas alterações através de uma prática crítica-reflexiva (Medeiros, 2002). 

Ao verificar um consumo excessivo de substâncias psicoativas em con-

texto escolar e constatar que esses hábitos de consumo originam problemas 

comportamentais e organizacionais para o bom funcionamento da escola, sur-
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giu a necessidade de perceber através de um estudo assente numa metodolo-

gia de investigação-ação, os motivos e razões destes consumos e as eventuais 

consequências. 

 

Programa Metodológico da Investigação-Ação 

O presente estudo concretizou-se através da realização de três fases 

distintas. Numa primeira fase, foi aplicado um questionário online como forma 

de recolha de dados e informações relativas ao consumo de substâncias psi-

coativas da amostra selecionada, com o intuito de investigar e analisar o con-

sumo destas substâncias nos alunos da instituição escolar, e ainda procurar 

possíveis consumidores regulares. Posteriormente, procedeu-se à identificação 

e seleção de eventuais consumidores regulares de substâncias psicoativas 

através de trabalho de campo e de observação. Por fim, a última fase remeteu-

se à intervenção pessoal do primeiro autor deste estudo junto de um consumi-

dor regular de substâncias psicoativas, na tentativa de perceber os motivos e 

as razões para o consumo destas substâncias e qual o relação existentes entre 

estas substâncias e o meio escolar.  

 

Caraterização dos Participantes 

Na realização deste estudo foi necessário existir um seleção precisa dos 

participantes a utilizar, para que fosse possível atingir os objetivos previamente 

delineados. Deste modo, surgem dois conjuntos de participantes.  

Na primeira fase do estudo surge uma amostra de participantes, com-

posto por 74 alunos da Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes, 

todos pertencentes ao décimo segundo ano de escolaridade do Curso Científi-

co-Humanístico de Ciências e Tecnologias e Línguas e Humanidades e do 

Curso Profissional de Apoio à Gestão Desportiva. Nesta amostra verifica-se a 

predominância do sexo feminino (n=42) face ao sexo masculino (n=32). As ida-

des dos participantes situam-se entre os 17 e os 20 anos de idade. 

 A escolha desta amostra específica remete-se, essencialmente, ao facto 

destes alunos se encontrarem na faixa etária mais propícia ao consumo de 

substâncias psicoativas, e de estes pertencerem às turmas dos três estudante-
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estagiários, um dos quais o primeiro autor do presente estudo. Ao estudar os 

alunos das turmas pertencentes ao núcleo de estágio permitiu também uma 

investigação mais profunda de todos os participantes, devido à proximidade 

existente entre os alunos e o seu respetivo professor de EF e o conhecimento 

destes em relação às suas turmas. O facto de investigar alunos do décimo se-

gundo ano de escolaridade, onde a grande maioria estuda pelo menos à três 

anos nesta instituição escolar, também permitiu ter acesso a informações de 

anos anteriores por intermédio do PC, sobre possíveis consumidores deste tipo 

de substâncias.  

Após análise e estudo dos dados recolhidos pelo questionário, foi possí-

vel identificar que grande parte dos participantes consumia pelo menos uma 

das três substâncias estudadas, sendo o tabaco e o álcool aquelas que apre-

sentavam um maior consumo. Face a estes resultados foi possível identificar 

um grupo restrito de consumidores das três substâncias em estudo, existindo a 

tentativa de identificar estes participantes por intermédio da observação, acom-

panhada pela redação de notas de campo dos comportamentos dos alunos.  

Através destes instrumentos de observação foi possível identificar um 

aluno que manifestou abertura para expor a sua experiência como consumidor 

regular de substâncias psicoativas. De acordo com a norma investigacional que 

garante o anonimato dos participantes estudados, foi-lhe atribuído o nome de 

“S”. 

O “S” é aluno do sexo masculino com dezanove anos de idade, que se 

encontra a concluir o décimo segundo ano de escolaridade. Apresenta ser um 

rapaz calmo e brincalhão, amante de vídeos jogos e séries televisivas, mas ao 

mesmo tempo preocupado com o seu bem-estar e acima de tudo com o bem-

estar da sua família. Um adolescente que admite ser consumidor regular de 

substâncias psicoativas, mas consciente das possíveis consequências negati-

vas destes consumos.  
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Instrumentos de Recolha de Dados 

Questionário Online 

Para recolha de dados foi utilizada uma versão online do questionário 

utilizado por Balaguer (2002), um instrumento específico para adolescentes 

que recolhe um grande número de variáveis relacionadas com os estilos de 

vida. Apesar do preenchimento total do questionário apenas foram recolhidas 

informações referentes às questões relacionadas com o consumo de substân-

cias psicoativas como o tabaco, o álcool e as drogas ilícitas. 

 

Notas de Campo 

Na segunda fase do estudo, foram utilizadas como instrumento de reco-

lha de informações as notas de campo, que procuraram ser “um relato escrito 

daquilo que o investigador ouve, vê, experiencia e pensa no decurso da recolha 

e refletindo sobres os dados de um estudo qualitativo” (Bogdan & Biklen, 1994, 

p. 50). Estas foram redigidas pelo primeiro autor deste estudo, como forma de 

registo das informações observadas relativamente aos comportamentos adota-

dos pelos participantes do estudo.  

 

Entrevistas Semiestruturadas 

Na terceira fase do presente estudo, foi utilizando a entrevista semiestru-

turada com o objetivo de “recolher dados descritivos na linguagem do próprio 

sujeito, de forma a desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como 

os sujeitos interpretam o aspeto em estudo” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 151) 

A entrevista semiestruturada apenas foi utilizada com um participante, 

que mostrou total disponibilidade em expor e falar sobre a sua experiência de 

consumo de substâncias psicoativas, onde o nosso principal objetivo prendeu-

se em obter informações relevantes para a investigação sobre este conteúdo 

específico (Cohen & Manion, 1990). 

 

Procedimentos de Recolha 

O questionário online surgiu como o primeiro instrumento de recolha de 

dados, tendo sido colocado em prática à totalidade dos participantes num perí-
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odo tempo de dois dias uteis. Devido ao formato do questionário, os alunos 

durante as suas aulas de EF eram remetidos para a biblioteca da escola, tendo 

sido esta definida como o local de acesso a computadores para a realização 

deste questionário. 

As observações acompanhas pelas respetivas notas de campo ocorre-

rem durante um período de três meses e meio. Estas foram redigidas pelo pri-

meiro autor deste estudo, que se preocupou em visualizar o ambiente estabe-

lecido no exterior da intuição escolar como forma de identificação de possíveis 

consumidores de substâncias psicoativas.  

Após identificação de um consumidor deste tipo de substâncias e devido 

à sua disponibilidade em relatar a sua experiência pessoal, foi realizada uma 

entrevista semiestruturada, ocorrida durante o terceiro período letivo e com a 

duração aproximada de duas horas. A realização da entrevista ocorreu num 

local público, de acordo com a vontade manifestada pelo participante, de forma 

a deixá-lo descontraído. Apesar da existência de um conjunto de perguntas-

chave, a entrevista, sempre que possível, tentou ser implementada como uma 

conversa informal existindo numa primeira fase uma abordagem sobre o estilo 

de vida e a pessoa do individuo, seguindo-se do questionamento sobre a expe-

riência pessoal do aluno com o consumo de substâncias psicoativas. 

 

Análise dos Resultados  

A análise dos resultados alcançados pelo questionário ocorreu através 

do tratamento estatístico de dados, realizado no Software IBM SPSS Statistics 

20®, recorrendo-se apenas à estatística descritiva, especificamente para a 

análise de frequências. 

No que diz respeito à análise das notas de campo e da entrevista, foi re-

alizada uma análise de conteúdo, entendida como uma técnica de investigação 

que possuí a finalidade de interpretar comunicações através da descrição obje-

tiva, sistemática e quantitativa destas mesmas comunicações (Queirós & 

Graça, 2013). 
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Apresentação dos Resultados 

Após análise das informações recolhidas, apresentamos de seguida os 

resultados obtidos, que surgem divididos pelas substâncias psicoativas estuda-

das, e complementados com a opinião ou experiência do aluno entrevistado.  

De uma forma geral, podemos verificar no quadro 1, que o álcool 

(73,0%) é a substância mais consumida entre os jovens da amostra estudada, 

seguido do consumo de tabaco (27,0%), e existindo um pequeno conjunto de 

aluno consumidores de drogas ilícitas (5,4%).  

 

Quadro 2 - Consumo de Substâncias Psicoativas 

  Frequência Percentagem Total 

Bebidas 
Alcoólicas 

Consumo regularmente 8 10,8% 
73,0% 

Consumo raramente 46 62,2% 

Tabaco 
Consumo regularmente 15 20,3% 

27,0% 
Consumo raramente 5 6,8% 

Drogas 
Ilícitas 

Consumo regularmente 2 2,7% 
5,4% 

Consumo raramente 2 2,7% 

 

Consumo de Álcool  

De acordo com os resultados obtidos pelo questionário em relação ao 

consumo de bebidas alcoólicas, foi possível verificar que a maioria dos partici-

pantes consume raramente esta substância (62,2%), existindo uma pequena 

quantidade de alunos que admite consumir regularmente (10,8%). 

De acordo com o depoimento do “S” podemos ainda suspeitar que de 

entre as três substâncias, estas poderá ser aquela em que o início do seu con-

sumo é mais precoce. O “S” admite que iniciou o consumo de bebidas alcoóli-

cas entre 12 e os 13 anos de idade.  

 

Quadro 3 - Consumo de Bebidas Alcoólicas 

 Frequência Percentagem 

Nunca experimentei 5 6,8% 

Já experimentei, mas não consumo 15 20,3% 

Consumo raramente  46 62,2% 

Consumo regularmente 8 10,8% 

 

Relativamente à frequência do consumo de bebidas alcoólicas numa 

semana normal, existe 48,6% de participantes a consumir menos de uma vez 
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por semana e 20,3% a consumirem apenas uma vez por semana. Somente um 

aluno (1,4%) admite consumir esta substância regularmente ao longo de todos 

os dias da semana.  

 

Quadro 4 - Frequência do Consumo de Bebidas Alcoólicas Numa Semana Normal 

 Frequência Percentagem 

Menos de uma vez por semana 36 48,6% 

Uma vez por semana 15 20,3% 

Duas vezes por semana 9 12,2% 

Três vezes por semana 1 1,4% 

Cinco vezes por semana 1 1,4% 

Todos os dias 1 1,4% 

 

Supõem-se que a frequência do consumo desta substância é gradual 

consoante a idade do indivíduo, à medida que o adolescente cresce o consumo 

começa a ficar mais frequente e regular. O “S” admite ter sido a curiosidade o 

principal motivo que o levou a experimentar bebidas alcoólicas, existindo de 

uma forma gradual um aumento na frequência do seu consumo.  

 

“S
7
: (…) quando experimentei era eu e um colega meu. Roubávamos uma garra-

finha aos nossos pais, mas escolhíamos coisas levezinhas. Assim tipo “Pizanga-

bon” (bebida espirituosa), assim coisas docinhas! Mas não era muito frequente. 

Depois a partir dos meus 14 anos já existia alguma frequência. Sempre em saí-

das à noite, e durante o verão consumia com mais frequência. Agora sou capaz 

de beber para aí uma cerveja de dois em dois dias.” 

 

No que diz respeito à quantidade de bebidas alcoólicas ingeridas numa 

semana normal, podemos verificar no quadro 3, que 41,9% dos participantes 

não ingere bebidas alcoólicas, que 50% admitem consumir entre uma a cinco 

bebidas alcoólicas e 8,1% afirmam consumir entre seis a dez bebidas alcoóli-

cas. De entre as bebidas consumidas, podemos verificar no quadro 4, que 35,1 

% são bebidas espirituosas e que, com igual percentagem, 35,1% é a junção 

do consumo de cerveja e de bebidas espirituosas.  

No quadro 5, é possível verificar que os jovens participantes escolhem 

os locais de diversão (67,5%) como local de preferência para o consumo de 

                                                           
7
 Legenda: I – Investigador e S - Aluno 
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bebidas alcoólicas, existindo ainda um pequeno grupo de alunos (13,5%) que 

admite que para além dos locais de diversão também consome nas suas ca-

sas. Importa ainda referir a existência de um aluno (1,4%) que admite consumir 

esta substância na escola de entre os vários locais de consumo. 

 

Quadro 5 - Quantidade de Bebidas Alcoólicas Ingeridas Numa Semana 

 Frequência Percentagem 

Não consome 31 41,9% 

Consome entre uma a cinco bebidas alcoólicas  37 50,0% 

Consome entre seis a dez bebidas alcoólicas 6 8,1% 

 
Quadro 6 - Tipo de Bebidas Alcoólicas Consumidas 

 Frequência Percentagem 

Bebidas espirituosas   26 35,1% 

Cerveja 4 5,4% 

Vinho 2 2,7% 

Bebidas espirituosas e cerveja 26 35,1% 

Bebidas espirituosas e vinho 1 1,4% 

Cerveja e vinho 3 4,05% 

Bebidas espirituosas, cerveja e vinho 3 4,05% 

 
Quadro 7 - Local de Consumo de Bebidas Alcoólicas 

 Frequência Percentagem 

Casa 4 5,4% 

Casa de familiares 1 1,4% 

Locais de diversão 50 67,5% 

Locais de diversão e em casa 10 13,5% 

Locais de diversão, em casa e na escola 1 1,4% 

 

Semelhantemente aos dados apresentados, o “S” também admite que é 

nos locais de diversão que consume este tipo de substâncias, não possuindo o 

hábito de consumir na escola ou em casa. Contudo, importa também refletir o 

porquê de estes serem os locais de preferência do consumo de bebidas alcoó-

licas, podendo estar diretamente relacionados com a influência dos amigos e 

do ambiente composto por jovens adolescentes. A uma questão relacionada 

com o local de consumo de bebidas alcoólicas o “S” afirma consumir “só nor-

malmente quando saiu e com os amigos”. 
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“I: Ao bocado explicaste-me que começaste a consumir álcool por curiosidade 

mas também pelo facto de teres amigos que também experimentavam contigo 

não é? 

S: Sim, sim, eles também nunca tinham experimentado. Foi uma experiência en-

tre nós.” 

 

A uma questão relacionada com a influência dos familiares na decisão 

do “S” experimentar e consumir bebidas alcoólicas foi possível verificar que no 

seu caso a família não foi um dos principais influenciadores no consumo destas 

substâncias. O “S” explica que um dos seus familiares consume regularmente 

bebidas alcoólicas, afirmando que “o meu tio consome bastante”. Apesar disso, 

o “S” admite que o facto de um familiar consumir não foi motivo para o início da 

sua experiência com esta substância psicoativa.  

 

“I: Alguma vez sentiste que o facto de o teu tio consumir, fazia com que quises-

ses consumir também? 

S: Não, penso que não! Nunca! Foi mais pela curiosidade. Agora é que é mais 

pelo pessoal e com as festas.” 

 

Relativamente ao estado de embriaguez, podemos verificar que 27,0% 

dos jovens admitem já terem alcançado este estado, enquanto 73,0% admitem 

nunca o ter alcançado. Em relação ao número de vezes que cada participante 

já alcançou o estado de embriaguez ao longo da sua vida, podemos constatar 

que 20,3% dos participante já alcançou este estado entre uma a cinco vezes e 

que 2,7% entre as dezasseis a vinte vezes.  

 

Quadro 8 - Estado de Embriaguez 

 Frequência Percentagem 

Não 54 73,0% 

Sim 20 27,0% 
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Quadro 9 - Número de Vezes que Alcançou o Estado de Embriaguez 

 Frequência Percentagem 

Nenhuma 54 72,9%% 

Entre uma a cinco vezes 15 20,3% 

Entre seis a dez vezes 2 2,7% 

Entre onze a quinze vezes 1 1,4% 

Entre dezasseis a vinte vezes 2 2,7% 

 

O “S” afirma que quando frequenta locais de diversão admite consumir 

mais bebidas alcoólicas atingindo por vezes o estado de embriaguez, mas na 

maioria dos casos sem perder a consciência. Porém em certas alturas admite 

que decide consumir para atingir um estado de inconsciência.  

 

“S: Quando saiu à noite bebo mais, mas por acaso sou uma pessoa que na mai-

oria dos casos fica alegre, mas não perco a consciência. Mas também tenho dias 

que claro que decido que vou já para perder a consciência. 

I: Mas isso acontece regularmente? 

S: Não, não acontece assim muito regularmente. Para ai de dois em dois meses 

ou assim.” 

 

Consumo de Tabaco  

O Tabaco surge como a segunda substância psicoativa mais consumida 

pela amostra estudada, existindo um pequeno conjunto de alunos que admite 

que consome esta substância de forma regular (20,3%). Porém, é possível veri-

ficar no quadro 9, que a maioria dos alunos estudados não consume ou já ex-

perimentou, mas não consume, esta substância (73,0%).  

 

Quadro 10 - Consumo de Tabaco 

 Frequência Percentagem 

Nunca experimentei 27 36,5% 

Já experimentei, mas não consumo 27 36,5% 

Consumo raramente  5 6,8% 

Consumo regularmente 15 20,3% 

 

Apesar de ser o álcool a substância com maior percentagem de consu-

mo na amostra estudada, é o tabaco que apresenta uma maior percentagem 

de alunos que consumem esta substância de forma regular. O “S” admite ser 

um dos participantes que consume esta substância regularmente, admitindo 



117 
 

fumar todos os dias. Marca a idade do início do consumo de tabaco os 15 anos 

de idade, afirmando que os motivos que o levaram a consumir foram os mes-

mos que o levaram a experimentar as bebidas alcoólicas, a curiosidade. 

Relativamente à frequência do consumo de tabaco durante uma semana 

é possível constatar que 23,0% dos jovens consome menos de uma vez por 

semana e que 16,2% consome todos os dias da semana (quadro 10).  

Em relação à quantidade de cigarros ou maços de tabaco que os jovens 

consomem numa semana normal, podemos verificar no quadro 11, que a maio-

ria dos alunos não consome tabaco numa semana normal (60,8%), porém im-

porta referir que existe um grupo de participantes que admite consumir entre 

um a dez cigarros por semana (28,3%) e outro que admite consumir um ou 

mais maços de cigarros por semana (8,2%). 

 

Quadro 11 - Frequência do Consumo de Tabaco Numa Semana Normal 

 Frequência Percentagem 

Menos de uma vez por semana 17 23,0% 

Uma vez por semana 1 1,4% 

Duas vezes por semana 5 6,8% 

Três vezes por semana 1 1,4% 

Quatro vezes por semana 1 1,4% 

Seis vezes por semana 2 2,7% 

Todos os dias 12 16,2% 

 

Quadro 12 - Quantidade de Cigarros Consumidos Numa Semana Normal 

 Frequência Percentagem 

Consome entre um a dez cigarros  21 28,3% 

Consome entre onze a dezanove cigarros 2 2,7% 

Consome um maço* 4 5,4% 

Consome mais que um maço 2 2,8% 

*Um maço de tabaco contem 20 cigarros 

 

O “S” atualmente consome um maço de tabaco por dia, admitindo que 

no passado existiram momentos em que consumia perto de dois maços de ta-

baco por dia, o que equivale a perto de 40 cigarros em apenas 24 horas. Expli-

cou ainda que o consume de tabaco no seu caso pessoal se remete à sua dis-

posição humoral.  
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“S: A situação de fumar é mais por aí, é para desanuviar o stress e cortar-me 

aqueles tempos mortos” 

 

No que diz respeito aos locais de preferência do consumo de tabaco, é 

possível verificar no quadro 12 que a amostra estudada aponta como o local de 

preferência os locais de diversão (33,7%). Existindo ainda, alguns alunos que 

afirmam que para além deste local consumem também em casa e na escola 

(20,3%). 

 

Quadro 13 - Local de Consumo de Tabaco 

 Frequência Percentagem 

Casa 1 1,4% 

Locais de diversão 25 33,7% 

Locais de diversão e em casa 1 1,4% 

Locais de diversão e na escola 5 6,7% 

Locais de diversão, em casa e na escola 9 12,2% 

 

Igualmente ao álcool os locais de diversão surgem como os locais de 

preferência para o consumo desta substância, no entanto no que diz respeito a 

outros locais de consumo a percentagem do consumo de tabaco aumenta em 

relação ao consume de álcool. O “S” revela que para além destes locais con-

sume ainda em casa e na escola, afirmando mesmo que a escola surge como 

um local bastante propício para o início do consumo desta substância. Explica 

ainda que pessoalmente pensa que nos dias de hoje os jovens iniciam o con-

sume de tabaco com forma de ascensão social e afirmação juntos de um grupo 

de pares.  

 

“S: (…) agora acho que muita gente começa a consumir pela ideia de “ah e tal 

assim junto-me a estas pessoas, ou só mais isto, ou sou mais aquilo” 

I: É uma forma de fazer amigos... 

S: É! Quer dizer, eu não sei, eu não vejo isso muito por aí. Mas acho que as 

pessoas pensam que sim. Podem perfeitamente começar uma conversa por ir 

pedir um cigarro ou ir pedir isqueiro.” 
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Consumo de Substâncias Ilícitas  

O consumo e posse de substâncias ilícitas, apesar de ilegal, surge como 

uma das substâncias consumida entre os adolescentes estudados. A maioria 

dos alunos assumiram nunca terem experimentado este tipo de substâncias 

(64,9%), no entanto surge um pequeno grupo de alunos que admite consumir 

raramente ou regularmente este tipo de drogas (5,4%). 

Apesar de apenas 5,4% dos alunos assumirem consumir estas substân-

cias, foi possível verificar na questão referente à frequência do consumo que, 

alguns dos participantes admitem consumir menos de uma vez por semana 

(17,6%). É possível também verificar a existência de 5,5% de alunos que afir-

mam consumir este tipo de substâncias numa semana normal das suas vidas. 

 

Quadro 14 - Consumo de Substâncias Ilícitas 

 Frequência Percentagem 

Nunca experimentei 48 64,9% 

Já experimentei, mas não consumo 22 29,7% 

Consumo raramente  2 2,7% 

Consumo regularmente 2 2,7% 

 
Quadro 15 - Frequência de Consumo de Substâncias Ilícitas Numa Semana  

 Frequência Percentagem 

Menos de uma vez por semana 13 17,6% 

Uma vez por semana 1 1,4% 

Quatro vezes por semana 2 2,7% 

Todos os dias 1 1,4% 

 

No que diz respeito à quantidade de doses que cada participante 

consume numa semana normal, podemos verificar no quadro 15, que 10,8% da 

amostra apenas consome uma dose, que 1,4% consome duas doses e que 

2,8% não consegue determinar a quantidade de doses consumidas ao longo de 

uma semana normal.  

No quadro 16, podemos constatar que a “erva” surge como a substância 

ilícita mais consumida entre os jovens que compõem esta amostra (14,9%), 

existindo também um grupo de participantes que para além do consumo de 

“erva” também consumem “polén”. (6,6%).  

Os locais de diversão surgem como o local de preferência para o 

consumo deste tipo de substâncias (22,9%), existindo participante que para 
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além deste local ainda consumem substâncias ilícitas na escola e em casa 

(8,2%).  

 

Quadro 16 - Quantidade de Doses Consumidas Numa Semana Normal 

 Frequência Percentagem 

Consome uma dose  8 10,8% 

Consome duas doses 1 1,4% 

Não consegue determinar o número de doses 
que consome 

2 2,8% 

 
Quadro 17 - Tipo de Substâncias Consumidas Pela Amostra 

 Frequência Percentagem 

Erva 11 14,9% 

Pólen 3 4,1% 

Erva e Pólen 5 6,6% 

Pólen e cocaína 1 1,4% 

Não sabe 3 4,1% 

 
Quadro 18 - Local de Consumo de Substâncias Ilícitas 

 Frequência Percentagem 

Casa 1 1,4% 

Escola 1 1,4% 

Locais de diversão 17 22,9% 

Locais de diversão e na escola 2 2,7% 

Locais de diversão, em casa e na escola 2 2,7% 

 

A temática do consumo de substâncias ilícitas foi o tema mais discutido 

e abordado na entrevista com o “S”, uma vez que este adolescente revelou ter 

uma vasta experiência de vida com as drogas ilícitas.  

O “S” é jovem que admite já ter experimetado um vasto conjunto de 

substâncias ilícitas, tais como o polén (substância proveniente do haxixe), a 

erva (substância proveniente da folha de cannabis), o MD e o LSD (substâncias 

geradas por composto químicos), tendo mesmo experimentado a cocaína.  

Ao questionar o “S” quais as substâncias que estes experimentou ao 

longo da sua vida, começou por enunciar as substâncias por grau crescente 

em relação à frequência e regularidade de consumo. A primeira experiência 

que o “S” desvendou foi o consumo de cocaína que ocorreu quando este 

possuía 18 anos de idade e deveu-se ao facto de querer terminar com a 

curiosidade que possuía sobre esta substância. 
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“I: Em relação às drogas ilegais. O que é que tu já consumiste ao longo da tua 

vida toda? São apenas perguntas que tu só respondes e só desvendas aquilo 

que quiseres. 

S: Sim, sim. Eu até vou ser sincero vá! Á um ano e tal experimentei uma vez 

cocaína. (…) Já vi muita gente a consumir e já vi muita gente a agarrar-se, e eu 

já tinha pensado muito acerca de experimentar cocaína. Eu queria experimentar 

para acabar com o assunto. Mas não queria que fosse uma coisa assim a “toa”, 

porque eu tive muitas oportunidades e não quis. (…) O problema da cocaína é 

que ela é “gulosa” (viciante), tu experimentas e queres mais e mais e mais. E eu 

experimentei e até tinha mais comigo mesmo, meu, porque eu já tinha pensado 

mesmo isso que era para eu provar a mim próprio que se não me apetecia mais 

não consumia mais. E tinha mais e não foi. Ofereci a outra pessoa.” 

 

Aos 16 anos de idade o “S” experimentou substâncias como o MD e o 

LSD. Drogas consumidas normalmente em festas e em convívio com os 

amigos, existindo a possibilidade da influência dos pares no consumo destas 

substâncias.  

 

“I: E o que é que experimentas-te mais? 

S: Já experimentei MD. E ui! (…) Houve ai uns tempos em que fui para o “trance” 

(festas noturnas) com uns amigos meus e nós decidimos experimentar. Depois 

aquilo tornou-se um hábito e pronto! Mais tarde começámos a sentir que aquilo 

ali não era uma porcaria qualquer, aquilo ali destrói mesmo, tu sentes mesmo. E 

nós decidimos acabar com tudo porque um amigo nosso foi parar à esquizofrenia 

no hospital psiquiátrico. 

I: E o que consumiste mais para além disso? 

S: Também já consumi Ácidos (apelido para o LSD). Já consumi duas vezes 

Ácidos.” 

 

Aos 15 anos de idade o “S” afirma ter começado a consumir “pólen” e 

“erva”, substâncias designadas de “drogas leves” e aquelas que a maioria dos 

jovens consome. O seu consumo começou a tornar-se regular e frequente, 

existindo momentos em que o consumo era mais abundante que outros. Os 

motivos que o levaram a consumir prende-se essencialmente com atitudes dos 

seus familiares aliadas à existência de um grupo de amigos que já consumia 

estas substâncias. 
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“I: E o que é que já consumiste mais para além dessas substâncias? 

S: Pólen e erva. O pólen e a erva é muito mais regular. Comecei a consumir 

pouco antes dos meus 15 anos. Comecei primeiro a fumar “ganzas” (referência 

ao pólen e à erva) e depois é que comecei a fumar tabaco. 

I: O que é que te levou a consumir? 

S: As “ganzas” foi mais porque eu já tinha muitos amigos meus que fumavam, 

muitos mesmo, mas eu não fumava na altura era mais do desporto e tal, e era 

um bocado contra isso. Só que a opinião de muitas pessoas, como a minha 

família, era que eu fumava, porque me viam com essas pessoas (a referir-se aos 

amigos que consumiam substâncias), então a minha família passava a vida a 

dar-me na cabeça para eu não me dar com eles e que eu andava a fumar e na 

na na…e foi isso que me fez experimentar. Pensei “já que tenho a fama, vou ter 

o proveito” e pronto! Depois como muito pessoal já fumava comecei logo a fumar 

com alguma regularidade. Por exemplo eu comecei a fumar pouco antes dos 15 

anos e nem um mês depois de ter experimentado já estava a fumar vinte, vinte e 

tal “charutos” (charros) por noite tás a ver?!” 

 

À questão qual era o processo pelo qual o “S” passava para conseguir 

obter este tipo de substâncias, este explica que inicial comprava aos seus 

amigos, mas que percebeu que ao criar o seu próprio negócio teria mais 

rendimento. Neste caso podemos supor que as influências dos pares não só 

existiram no início do consumo como também no desenvolvimento de um 

processo de tráfego de substâncias ilegais.  

 

“I: Mais tarde começas-te a comprar as tuas próprias substâncias? 

S: Mais ou menos assim! (…) Quando eu comecei a fumar, nós éramos para aí 

umas sete pessoas juntas todas as noites, pessoal mais velho que eu. Pelo 

menos três ou quatro vendiam, então havia droga próspera. Eu dois meses 

depois de começar a fumar foi quando comecei a comprar mais regularmente, 

comecei a achar que aquilo ali era um roubo, porque via do meu pessoal a 

comprar cenas maiores e dava para fazer muito mais e mais barato. Decidi 

começar a vender. Ainda andei a vender um tempo. Ao início trabalhava só com 

uma placa, que são 100g de haxixe. Depois foi sempre por aí, continuei a vender 

assim coisas pequenas, até que houve uma altura em que o negócio estava mais 

próspero. O negócio cresceu um bocadinho e já dava para fumar para ai 25g a 

30g de haxixes em dia e meio que é ¼ da placa mais ou menos. 
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I: Quando decidiste que o ias fazer como é que conseguias arranjar as 

substâncias? Eram os teus amigos que continuavam a fornecer? 

S: Os meus amigos começaram a chatear-me a cabeça e começaram-me 

a ensinar os básicos (a referir-se a métodos de venda) porque eles já vendiam a 

algum tempo e pronto ensinaram-me algumas coisas e desenrascaram-me o 

melhor que puderam.” 

 

Foi questionado ao “S” quais os locais que usava para vender o seu 

produto, explicando que de entre vários locais surgiam as instituições 

escolares. As escolas são constantemente procuradas por vendedores de 

substâncias ilícitas, pois tal como os locais de diversão, a escola surge como 

um local com bastantes jovens adolescentes, sendo por isso um lugar de fácil 

venda e consumo destas substâncias.  

 

“I: A escola era para ti um local para venda destas substâncias? 

S: Txii, sim. Eu quando comecei a vender, mesmo no início das minhas 

vendas, tinha 16 anos, estava a estudar e pronto. Nessa altura eu 

vendia mais a colegas de turma que sabiam que eu fumava e precisavam de 

alguém para arranjar e falavam comigo. Também havia outro pessoal que me 

perguntava se arranjava porque andava com pessoal “de mais andamentos” e 

pronto eu tinha e safava-me. 

I: E nos dias de hoje achas que na nossa escola se vende? 

S: Sinceramente, os putos trazem droga mas eu não sei de onde. Neste 

momento não consigo dizer se se vende ou não, mas sei que os putos têm 

trazido droga para a escola. Eu acho que neste momento, ninguém anda a 

vender na escola, mas maior parte dos putos consomem na escola. 

I: Perto da nossa escola achas que houve já lá venda de substâncias ilícitas? 

S: Oh então não houve?! Tantas vezes! (risos) 

I: E pessoas fora da escola, por exemplo pessoas que já não estudam lá, achas 

que ainda procuram a escola como mercado de venda dessas substâncias? 

S: Atualmente para vender ainda um pouco, ainda se tenta vender perto 

da escola.” 

 

O “S” explica também que a pressão escolar pode não ser um fator para 

o inicio do consumo destas substâncias, mas para quem já consome pode ser 

um motivo válido para consumir. 
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Atualmente este aluno admite ter conseguido reduzir o consumo deste 

tipo de substâncias afirmando que não existiu nenhum motivo concreto para 

esta redução. Explica que percebeu que o consumo destas substâncias não 

acarreta conclusões possitivas, podendo mesmo originar dilemas pessoais e 

problemas de saúde.  

 

“I: O que te levou fazer reduzir o consumo? 

S: Sinceramente, andei muito tempo a querer reduzir porque achava que era o 

mais acertado, porque sei perfeitamente que não faz bem à saúde. Isto são 

“males” que nós devemos usufruir, mas há alturas em que devemos parar. Acho 

que estava na altura!” 

 

Discussão dos Resultados 

No presente estudo, tal como nos estudos realizados por Araldi et al. 

(2012) e por Malta et al. (2011), é possível constatar que o álcool é a 

substância mais consumida entre os jovens adolescentes, apresentando ser a 

substância com um consumo mais precoce, marcando a faixa etária dos 13 aos 

15 anos de idade como o início do seu consumo. É possível também perceber 

que existe um aumento significativo na frequência do consumo álcool 

consoante o crescimento do indivíduo. Apesar das bebidas alcoólicas serem a 

substância mais consumida pelos jovens estudados, não existe qual relação 

entre o consumo e a instituição escolar, uma vez que os adolescentes apontam 

os locais de diversão e as suas casas como os locais de preferência para o 

consumo desta substância (Malta et al., 2011). 

O tabaco surge como a segunda substância mais consumida pelos 

jovens estudados, porém, esta apresenta uma percentagem superior em 

relação à frequência e à quantidade de consumo em comparação com o álcool. 

Comparativamente ao estudo realizado por Matos & Carvalhosa (2003), 

também é possível constatar que o início do consumo desta substância ocorre 

numa faixa etário entre os 12 e os 17 anos de idade. É possível ainda, verificar 

no mesmo estudo, que os jovens assumem os locais de diversão como o local 

de preferência para o consumo de tabaco, existindo também uma percentagem 

significativa de jovens que admitem que para além destes locais também 
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consumem esta substância na instituição escolar e em casa (Matos & 

Carvalhosa, 2003). 

Relativamente ao consumo de substâncias ilegais, é possível constatar 

uma pequena percentagem de respondendos que admitem consumir este tipo 

de substâncias. Em relação ao tipo de substâncias consumidas, é possível 

comprar com os estudos realizados por Matos & Carvalhosa (2003) e por 

Fonseca (2010), que também na população estudada a “erva” e o “pólen” são 

as substâncias mais procuradas entres os jovens adolescentes. Os mesmos 

estudos apontam também que a frequência do consumo desta substância é 

escassa. Porém estes estudos contrariam os resultados alcançados nos que 

diz respeito à faixa etária do início do consumo desta substância, apontando a 

faixa etária dos 17 aos 19 anos de idade, enquanto através da entrevista 

realizada no presente estudo é possível constatar que poderá existir a 

probabilidade dos jovens iniciarem o consumo de drogas ilícitas antes atingirem 

essas idades. Igualmente às substâncias do álcool e do tabaco, os locais de 

diversão permanecem como os locais de preferência para o consumo desta 

substância, existindo porém respondendos que admitem consumir drogas 

ilícitas na escola e em casa.  

Comparativamente ao estudo de Matos & Carvalhosa (2003) podemos 

também verificar que o motivo que leva os jovens a experimentar e iniciar o 

consumo destas substâncias está diretamente relacionado com a curiosidade 

das sensações que estas substâncias provocam, podendo também existir a 

influência dos amigos no início do consumo.  

 

Conclusões 

Após término da presente investigação e de acordo com os objetivos 

previamente estipulados, podemos concluir que as instituições escolares 

surgem como locais que possuem a probabilidade existir consumo de 

substâncias psicoativas, existindo ainda a possibilidade de serem também 

considerados locais usados para trafego destas mesmas substâncias.  

Aliada à situação referida no parágrafo anterior, pode-se ainda constatar, 

que as razões que levam a instituição escolar a ser um local propício ao 
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consumo destas substâncias poderá estar diretamente relacionado com a 

existência de uma população de jovens que consume este tipo de substância e 

ainda pela influência que os pares podem provocar conduzindo ao consumo.  

Os resultados obtidos no presente estudo poderão não oferecer total 

validação e fidelidade devido à população estudada ser reduzida e restringida 

apenas a uma instituição escolar, porém é possível afirmar que o consumo de 

substâncias psicoativas entre os jovens adolescentes é autêntico.  

 

Referências Bibliográficas 

 

Araldi, J. C., Njaine, K., Oliveira, M. C. d., & Chizoni, A. C. (2012). 

Representaçôes sociais de professores sobre o uso abusivo de alcool e 

outras drogas na adolescencia: repercussöes nas açôes de prevençâo 

na escola. In Interface - Comunic., Saude, Educ., (Vol. 16, pp. 46-135). 

Balaguer, I. (2002). Estilos de Vida en la Adolescencia. Valencia: Ed. 

Promolibro. 

Bogdan, R., & Biklen, S. (1994). Investigação Qualitativa em Educação. Porto: 

Porto Editora. 

Caetano, L. (2005). Abandono Escolar: Repercussões Sócio-Económicas na 

Região Centro. Algumas Reflexões. Finisterra, XL(79), 163 - 176. 

Cohen, L., & Manion, L. (1990). Métodos de Investigacíon Educativa. Madrid: 

Editorial La Muralla  

Corrêa, A. S. (2013). (In)Disciplina e Violência na Escola: Uma Análise Sobre a 

(De)Formação do Indíviduo no Contexto da Sociedade de Massas. 

Imagens da Educação, 3(3), 38-50. 

Coutinho, C. P., Sousa, A., Bessa, F., Ferreira, M. J., & Viera, S. (2009). 

Investigação-Acção: Metodologia Preferecial nas Práticas Educativas. In 

Psicologia, Educação e Cultura (Vol. XIII, pp. 455-479): Instituto de 

Edcuação, Universidade do Minho. 

D’orazio, W. P. S., Carvalho, S. A., Lima, T. H., Borges, A. A. T., Picoli, M. C., 

Marques, A. C. L., Santos, K. F. G., Oliveira, J. F., Gregório, E. S., 

Resende, P. S., Alves, M. A. S. B., Gonçalves, R. C., & Malafaia, G. 



127 
 

(2013). Uso de Drogas e Desempenho Escoalr Entre os Jovens e 

Adolescente do Ensino Médio de Numa Escola Pública de Pires do Rio - 

GO. 

Dabic, O., Martinac, M., Babic, D., & Kuzman, M. (2011). Prevalence of 

Psychoactive Substance Abuse Among High School Students in 

Nevesinje and Mostar: University of Mostar, Faculty of Health Studies. 

Durant, R. H., Smith, J. A., Kreiter, S. R., & Krowchuk, D. P. (1999). The 

Relationship Between Early Age of Onset of Initial Substance Use and 

Engaging in Multiple Health Risk Behaviors Among Young Adolescents: 

Archives of Paediatrics & Adolescent Medicine. 

Ferreira, M., Matos, M. G. d., & Diniz, J. A. (2008). Comportamentos de Risco e 

Consumo de Subtâncias: Os Adolescentes que não Respondem às 

Questões dos Consumos. In Comsumo de Substâncias: Estilo de Vida? 

À Procura de um Estilo? Lisboa: Instituto da Droga e da 

Toxicodependência. 

Fonseca, A. C. (2010). O Consumo de Cannabis na Adolescência: Dados de 

Um Estudo Português. In Revista Portuguesa de Pedagogia (pp. 61-79). 

Gaspar, T., & Matos, M. G. (2008). Consumo de Subtâncias e Saúde/Bem-

estar, em Crianças e Adoslescentes Portugueses. In Comsumo de 

Substâncias: Estilo de Vida? À Procura de um Estilo? Lisboa: Instituto da 

Droga e da Toxicodependência. 

Malta, D. C., Mascarenhas, M. D. M., Porto, D. L., Duarte, E. A., Sardinha, L. 

M., Barreto, S. M., & Neto, O. L. d. M. (2011). Prevalência do Consumo 

de Álcool e Drogas entre Adolescentes: Análise dos Dados da Pesquisa 

Nacional de Saúde Escolar. Rev Bras Epidemiol, 14(1), 46 - 136. 

Matos, M. G. (2008). Adoslescência e seus Contextos: o Estudo HBSC/OMS. In 

Comsumo de Substâncias: Estilo de Vida? À Procura de um Estilo? 

Lisboa: Instituto da Droga e da Toxicodependência  

Matos, M. G. d., & Carvalhosa, S. F. (2003). Consumo de Substâncias: Tabaco, 

Álcool e Drogas. Lisboa: Edições FMH. 



128 
 

Medeiros, M. d. C. (2002). A Investigação-Acção-Colaborativa como Estratégia 

de Formação Inicial de Professores na Promoção do Ensino da Escrita. 

Revista Portuguesa de Educação, 15(1), 169-192. 

Naia, A., Simões, C., & Matos, M. G. d. (2008). Consumo de Substâncias na 

Adolescência e Espaços de Lazer: Análise Específica do Estudo HBSC 

de 2002. In Comsumo de Substâncias: Estilo de Vida? À Procura de um 

Estilo? Lisboa: Instituto da Droga e da Toxicodependência. 

Ogden, J. E. (1999). Psicologia da Saúde. Lisboa: Climepsi Editores. 

Queirós, P., & Graça, A. (2013). A Análise de Contéudo (Enquanto Técnica de 

Tratamento da Informação) no Âmbito da Investigação Qualitativa. In 

Investigação Qualitativa em Desporto (Vol. 2, pp. 114 - 149). Porto: 

Centro de Investigação, Formação, Inovação e Intervenção em 

Desporto. 

Schenker, M., & Minayo, M. C. d. S. (2004). Fatores de risco e de proteção 

para o uso de drogas na adolescência. Temas Livres, 707-717. 

Silva, A. B. d., Matos, M. G. d., & Diniz, J. A. (2008). Consumo de Substâncias 

e Satisfação com a Vida, nos Adoslescentes Portugueses. In Comsumo 

de Substâncias: Estilo de Vida? À Procura de um Estilo? Lisboa: Instituto 

da Droga e da Toxicodependência. 

Sousa, Â. d., Pinto, A., Sampaio, D., Nunes, E., Baptista, M. I. M., & Marques, 

P. (2007). Consumo de Substâncias Psicoactivas e Prevenção em Meio 

Escolar (Vol. 1): Editorial do Ministério da Educação. 

Toxicodependência, I. d. D. e. d. (2012). Relatório Anual.2011 - A situação do 

País em Matéria de Drogas e Toxicodependência: Instituto da Droga e 

da Toxicodependência. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Considerações Finais 

 

Recordo o dia em que era uma criança com o sonho de viver ao máximo 

o mundo do desporto e da educação, o dia em que descobri qual a profissão 

que pretendia exercer no futuro, ser professor de EF. Muitos foram os anos que 

já passaram desde então, e inúmeros foram os obstáculos ultrapassados para 

que este sonho se tornasse realidade, o esforço e a dedicação é agora recom-

pensado ao ver o meu objetivo alcançado.  

Mentia se afirmasse que sou a mesma criança que criou o sonho de ser 

professor, porque a vida muda uma pessoa, e aos longos dos anos cresci, 

amadureci, desenvolvi e criei a minha própria identidade pessoal. Hoje, consi-

dero-me um homem, um adulto, criado e desenvolvido pela educação que teve 

e pelas oportunidades que lhe foram oferecidas, cada uma delas agarrada com 

a convicção de que o desperdício poderia acarretar irreversibilidade e, por tudo 

isso, hoje posso dizer que sou um homem concretizado e confiante pelo per-

curso realizado até este EP. 

Assinalo como a maior oportunidade oferecida nestes escassos anos de 

vida, a oportunidade de ingressar no ensino superior. Aos meus pais agradeço 

a possibilidade de continuar os meus sonhos, a oportunidade de encontrar o 

caminho a seguir e percorre-lo como toda a motivação e força que em mim 

existia. 

Desfrutei do privilégio de entrar naquela que considero ser a melhor Fa-

culdade de Desporto do país, a FADEUP, na qual conheci professores de exce-

lência que me fizeram aprender e desenvolver enquanto profissional de despor-

to, criando laços de amizade que jamais esquecerei. Sem eles o caminho não 

teria sido fácil de percorrer. A faculdade deu-me oportunidade de lecionar a 

disciplina de EF através deste EP, fazendo-me sentir Professor. Academica-

mente, considero a realização deste EP como o auge do meu percurso estu-

dantil, o momento em que pude reconstruir e aplicar os meus conhecimentos, 

de experimentar estratégias, de discutir temas educacionais e desportivos com 

profissionais mais experientes, de viver todas a oportunidades que a instituição 

escolar oferece. Foi através deste estágio que cresci enquanto pessoa e en-
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quanto Professor e que consolidei a convicção de que tenho capacidade para 

ensinar crianças e jovens.  

Resumidamente, este EP potenciou dois grandes momentos com signifi-

cado pessoal. Por um lado, o momento em que o sonho de criança de se tor-

nou realidade, o sonho de viver, experienciar e desfrutar do ato de ensinar, a 

oportunidade de fazer a diferença na vida de jovens adolescentes, de os apoiar 

e ajudar na sua vida académica, mas acima de tudo, da oportunidade de lhes 

mostrar e ensinar aquilo que mais me deixa feliz e empolgado, o Desporto. Por 

outro lado, marca o final da vida de estudante e a passagem para a vida profis-

sional. Marca o fim de um sonho de criança e o início de um percurso profissio-

nal, capaz de ultrapassar todos os obstáculos e dificuldades existentes, procu-

rando sempre uma solução. 

Atualmente, face à crise financeira que o nosso País ultrapassa, surgem 

inúmeras restrições na capacidade de investimento público, que acarretam 

consequências do estado português em apoiar e providenciar os serviços pú-

blicos, nomeadamente na área da educação. A crise económica está a afetar a 

profissão de professor, tornando-se cada vez mais remotas as hipóteses dos 

jovens qualificados acederem um emprego na área da educação (Carrapiço & 

Miranda, 2012; Martins, 2012) 

Ser professor é uma profissão cada vez mais difícil de alcançar, um ca-

minho árduo de percorrer. Porém, esta profissão contínua a ser o meu sonho e 

aquela que mais desejo, não existindo a hipótese de desistir de ser professor. 

Concluo esta experiência realizado comigo mesmo, e refletindo sobre o ano 

que passou, relembro que foi um caminho trabalhoso e exigente, mas ao mes-

mo tempo gratificante. Entreguei-me de corpo e alma a este EP para recolher o 

máximo de conhecimentos e de saberes, para aprender sobre mim próprio, e 

mais importante, para a aprender a ensinar. Amanhã posso não exercer esta 

profissão, mas levo deste estágio uma enorme multiplicidade de experiências 

de vida. 

O sonho de criança de ser Professor chegou ao fim, mas os adultos 

também sonham e, enquanto adulto que hoje sou, o sonho de continuar a ensi-

nar permanecerá eternamente. A criança cresceu mas o sonho persistiu! 
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