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Resumo 

O Estágio Profissional caracteriza-se pela oportunidade de praticar a profissão 

docente dentro de um contexto próximo da realidade. Surge assim como o 

primeiro espaço de reconfiguração dos conhecimentos adquiridos ao longo do 

processo de formação inicial e de todas as capacidades obtidas pelas 

experiências pessoais. Este desenvolveu-se na Escola Secundária Dr. João 

Carlos Celestino Gomes, onde fiquei integrado no núcleo de estágio constituído 

por mais dois estudantes-estagiários, sob o permanente acompanhamento do 

professor orientador e do professor cooperante. O Relatório de Estágio é um 

documento de caráter crítico-reflexivo, construído através do somatório das 

narrativas pessoais resultantes da práxis, apoiadas em literatura extensiva à 

pedagogia e à didática. Deste modo, o presente documento encontra-se 

organizado segundo cinco capítulos, designadamente: (1) Introdução - breve 

sinopse acerca do estágio profissional e do relatório de estágio; (2) Dimensão 

Pessoal - identificação e registo do meu percurso de vida em torno do desporto 

e dos acontecimentos durante a minha formação inicial e, levantamento das 

expectativas relativamente à unidade curricular; (3) Enquadramento da Prática 

Profissional - apresentação do contexto na qual a minha prática profissional se 

desenrolou, bem como os agentes primordialmente envolvidos; (4) Realização 

da Prática Profissional - retrospeção da prática pedagógica do estudante-

estagiário, respeitando todas as áreas de desempenho, nomeadamente, 

organização e gestão do ensino e da aprendizagem, participação na escola e 

relações com a comunidade e desenvolvimento profissional, incluindo neste 

último o trabalho de investigação cujo título é “Mobilidade em Contexto Escolar: 

Transporte Ativo versus Transporte Passivo”; (5) Conclusão - sintetização da 

etapa de formação correspondente ao ano de estágio.  

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA, ESTÁGIO PROFISSIONAL, 

PROFESSOR, REFLEXIBILIDADE, MOBILIDADE ESCOLAR. 
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Abstract 

The practicum training is characterized by the opportunity to practice the 

teaching profession within the context of a close reality. It arises as the first 

reconfiguration space of the acquired knowledge during the initial training and 

all the abilities obtained by personal experiences. This teacher training was 

developed in Dr. João Carlos Celestino Gomes Secondary School, where I 

have been integrated in the practicum training group consisting of two more pre-

service teachers, under the ongoing monitoring of the supervising teacher and 

the cooperating teacher. The Practicum Report is a critical and reflective 

document, built by the sum of personal narratives resulting from praxis, 

supported by extensive literature on pedagogy and didactics. Thus, this 

document is organized in five chapters, namely: (1) Introduction - brief synopsis 

about the practice and the practicum report; (2) Personal Dimension - 

identification and registration of my life journey around the sport and the events 

during my initial training and raising expectations regarding the curricular unit; 

(3) Professional Practice Contextualisation - presentation of the context in which 

my professional practice unfolded, as well as the agents primarily involved; (4) 

Professional Practice Achievement - reflection around the pre-service teaching 

practice, respecting all performance areas, including organization and 

management of teaching and learning, participation in school and relations with 

the community and professional development, including in this latter the 

research work entitled "Mobility in the School Context: Active vs. Passive 

Transport"; (5) Conclusion - synthesizing the year of teacher training. 

 

KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION, PRACTICUM TRAINING, TEACHER, 

REFLECTIVITY, SCHOOL MOBILITY. 
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1. Introdução 

O presente documento foi elaborado no âmbito da unidade curricular de 

Estágio Profissional (EP) decorrente nos terceiro e quarto semestres do 

segundo ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto (FADEUP). 

A operacionalização da prática de ensino supervisionada teve lugar na 

Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes (ESDJCCG), situada no 

concelho de Ílhavo, distrito de Aveiro. Este momento tão aguardado, devido à 

sua singularidade no processo de formação do professor iniciante foi 

vivenciado na companhia dos meus colegas estagiários, que de certa forma se 

reverteram em meus cúmplices ao longo do ano letivo.  

Foi na turma do 12º ano de escolaridade que se concretizou, 

fundamentalmente, a minha prática pedagógica e, sob a orientação do 

professor orientador e a supervisão do professor cooperante, elaborei a minha 

conceção acerca da disciplina de Educação Física (EF) e construí 

progressivamente a minha identidade profissional. 

De acordo com Batista e Queirós (2013, p. 33) “a prática de ensino 

oferece aos futuros professores a oportunidade 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.” 

Assim, o EP visa integrar o estudante – estagiário (EE) no exercício da 

vida profissional de forma progressiva e orientada, nas sinuosidades de um 

contexto real, desenvolvendo competências profissionais que promovam um 

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

da profissão1, e este relatório de estágio (RE), especificamente, tem como 

principal objetivo o relato da práxis, realçando os meus pensamentos, 

                                            
1
 Documento interno da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, designado “Normas 

Orientadoras do Estágio Profissional”, elaborado pela Doutora Zélia Matos para a unidade curricular 

Estágio Profissional no ano letivo 2013-2014. 
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recordações e vivências enquanto professor, desenvolvendo cada vez mais o 

espírito reflexivo e desta forma potenciar o meu desempenho prático. 

O RE está organizado segundo cinco capítulos, designadamente: (1) 

Introdução - breve sinopse acerca do EP e do RE; (2) Dimensão Pessoal - 

identificação e registo do meu percurso de vida em torno do desporto e dos 

acontecimentos durante a minha formação inicial e, levantamento das 

expectativas relativamente à unidade curricular; (3) Enquadramento da Prática 

Profissional - apresentação do contexto na qual a minha prática profissional se 

desenrolou, bem como os agentes primordialmente envolvidos; (4) Realização 

da Prática Profissional - retrospeção da prática pedagógica do EE, respeitando 

todas as áreas de desempenho, nomeadamente, organização e gestão do 

ensino e da aprendizagem, participação na escola e relações com a 

comunidade e desenvolvimento profissional; (5) Conclusão - sintetização da 

etapa de formação correspondente ao ano de estágio. 

Em suma, o EP ocasionou experiências riquíssimas para o meu processo 

de formação, evoluindo assim a nível profissional por consequência da 

originalidade dos acontecimentos e das relações interpessoais. Permitiu-me 

igualmente estabelecer a diferença entre o meu valor potencial e o valor 

adquirido, diferenciando a competência no momento de iniciação do processo e 

aquela alcançada no final da prática. 

Por esse motivo, Bento (1987, p. 24) entende que o “desenvolvimento 

individual do homem consiste na sua formação como organismo e como 

personalidade. O homem não nasce como personalidade, mas desenvolve-se e 

forma-se nesse sentido num sistema de relações sociais com uma educação 

consistente e sensata. Para ser personalidade o homem tem de pôr à prova na 

atividade, na práxis da existência, as suas qualidades dispostas pela natureza 

e formadas na vida e na educação.” 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DIMENSÃO PESSOAL
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2. Dimensão Pessoal 

Chegar à civilização após uma caminhada no deserto pode ser uma 

sensação incrível, mas nada se sobrepõe à quantidade de areia desbravada e 

à superação dos obstáculos encontrados durante o percurso. 

 

2.1 O Passado no Presente e o Presente no Futuro 

Como em tudo na vida, existe sistematicamente a distinção entre polos 

antagónicos e, nesse sentido, existem autores que adotam posições 

dissemelhantes relativamente à construção da profissão docente. Marques 

(2009, p. 3) considera que “a docência é uma profissão que necessita ser 

aprendida, pois ninguém nasce professor e sim aprende esse ofício no decorrer 

do percurso formativo e profissional”, no entanto, Nóvoa (2009, p. 3) entende 

que existe uma dimensão pessoal que se relaciona com o tato pedagógico 

onde subsiste a “capacidade de relação e de comunicação sem a qual não se 

cumpre o ato de educar. E também essa serenidade de quem é capaz de se 

dar ao respeito, conquistando os alunos para o trabalho escolar”. O mesmo 

autor refere ainda que o saber conduzir alguém para a outra margem, o 

conhecimento, não está ao alcance de todos, pois no ensino, as dimensões 

profissionais cruzam-se sempre, inevitavelmente, com as dimensões pessoais. 

Apesar de concordar em parte com o que Marques (2009) refere, defendo 

que a profissão não se aprende durante o percurso formativo e profissional, 

mas que este faculta as oportunidades necessárias ao docente para poder 

antever as diversas situações advindas do contexto e fazê-lo evoluir enquanto 

professor.  

Corroboro sim, com Nóvoa (2009) na sua plenitude, arrogando que há um 

sentimento docente que se ergue no momento em que nascemos, como algo 

inato, que não é treinável e que só alguns têm a felicidade de o possuir. 

Todavia, será possível ser professor sem deter estas competências inatas? A 

resposta parece-me óbvia, porém a diferença entre um professor inato, 

suportado na formação profissional e, um professor simplesmente construído 

em torno dos padrões académicos da profissão é enorme, conseguindo o 

primeiro obter respostas que jamais o segundo alcançará.  
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Não sei se nasci com essa particularidade, mas sei que tenho presente o 

cromossoma D no meu padrão genético, capaz de demarcar o meu percurso, 

fazendo com que os meus ideais confluam no sentido do Desporto e da 

Docência. 

Mas de onde surgiram as influências que me levaram até aqui?  

O facto de ter dado os meus primeiros passos na Alemanha, um país 

muito desenvolvido no que concerne ao exercício físico e ao desporto, sendo a 

importância destes assumida culturalmente, estimulou a minha vontade de 

querer perfilhar a vida em torno do Desporto, fazendo dele uma atividade mas 

também uma sustentabilidade. Lembro-me de olhar através da janela daquela 

pequena casa para um enorme complexo desportivo, separado apenas por 

uma larga avenida, fazendo com que o sono que a noite trazia naturalmente, se 

dissipasse facilmente com o sonho. Era a vontade imensa de passar todos os 

minutos naquele espaço que detinha recursos diversos e, em que todos, 

independentemente da idade, género e nacionalidade, contribuíam com a sua 

presença, uns treinando e outros acompanhando. Desde aí percebi a grandeza 

do Desporto, a capacidade que este detém no estabelecimento de ligações 

com outras gentes, que não falam a mesma língua, mas que se entendem 

através de uma linguagem universal, a linguagem do Desporto. 

Todas essas memórias me acompanharam na chegada a Portugal e a 

exploração da rua como espaço de recreação era uma necessidade, tornando-

se o local que possibilitava o contacto permanente com o Desporto, capaz de 

potenciar o divertimento através do reconhecimento do corpo, da utilização dos 

recursos disponíveis e do envolvimento com as pessoas presentes. 

A minha entrada na escola primária ficou marcada pela recusa dos meios 

de transporte que não provocassem dispêndio energético como forma de 

chegar até ela, todavia não era uma questão de obrigatoriedade, era sim uma 

questão de intimidade. 

Na escola primária o instante mais aguardado era o da campainha que 

assinalava o intervalo, visto permitir o contacto com o ambiente, com os 

colegas e com os jogos desportivos, sendo efetivamente o momento que me 

dava mais prazer, aquele que permitia mostrar com maior rigor as minhas 
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habilidades e ensinar dentro das minhas capacidades e fragilidades, 

despontando imediatamente o sentimento docente. Nada mais me satisfazia 

que ver as raparigas da turma se interessarem em grande parte pelo futebol e 

menosprezarem as típicas brincadeiras do sexo feminino, ver reconhecida a 

minha importância no aperfeiçoamento delas, escutar aqueles com menor 

apetência solicitando o recurso para os fazer evoluir e ver os outros evoluírem 

após uma indicação tecida por mim, fazendo de mim um professor num corpo 

de aluno.  

Após o período de aulas as brincadeiras centravam-se em atividades 

lúdico-desportivas e em jogos de confronto entre professor e aluno em 

detrimento dos brinquedos comuns, pois entendia que ao utilizar esses objetos 

iria fazer com que estes se divertissem mais que eu, pois julgava que eram os 

brinquedos que brincavam comigo e não eu que brincava com os brinquedos. 

Por esse facto, e também por ser bastante curioso, fazia com que todas 

as modalidades desconhecidas que aconteciam dentro do meu campo de visão 

fossem alvo de transposição para as brincadeiras, construindo materiais e 

idealizando regras de modo a desenvolver as mesmas. Contudo, é evidente 

que tive a felicidade de ter vizinhos e familiares dentro da mesma faixa-etária 

que detinham igualmente o gosto por estes momentos de divertimento e com 

os quais podia partilhar todas estas satisfações. 

 No ensino básico e secundário, no decorrer das aulas de EF o facto de 

ser frequentemente a escolha do professor para servir de aluno-modelo, fazia-

me sentir como um segundo professor, como uma referência para os colegas, 

dilatando a minha paixão por ensinar. O acesso ao ensino básico permitiu-me 

ingressar no Desporto Escolar (DE) na modalidade de futebol, num escalão 

superior ao destinado para mim, fazendo com que a minha capacidade de 

superação fosse colocada à prova e confluísse na necessidade de me afirmar 

perante os mais velhos. Esta experiência foi fundamental para a minha melhor 

integração no contexto escolar e, mais uma vez, o desporto e o ensino 

contribuíram exponencialmente para novas amizades, novos saberes e novos 

reconhecimentos. Posteriormente surgiram as atividades desportivas inerentes 

ao plano anual de atividades, nomeadamente o corta-mato escolar, o torneio 
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interturmas de futebol e os torneios de voleibol e basquetebol, contribuindo 

estas em larga escala para o reconhecimento a nível escolar, para uma 

comunidade mais vasta e que desconhecia a minha presença até então.  

Mais tarde iniciei a prática federada de futebol e, desde logo, os sucessos 

se evidenciaram, sendo passada a mensagem mais uma vez de exemplo a 

seguir. No entanto, a minha personalidade não me fazia acomodar e levava-me 

para junto dos menos aptos para poder partilhar com eles os meus 

conhecimentos, incluindo todos, independentemente das suas apetências ou 

fragilidades. Recordo-me que os meus treinadores, em idades mais avançadas, 

confiavam em mim para a prescrição de algumas situações de aprendizagem 

aos meus colegas, sendo notório que estes viam em mim a responsabilidade 

necessária e a capacidade suficiente para efetuar um trabalho coerente, dando 

resposta ao pretendido. Isso fez com que a vontade de partilhar conhecimentos 

aumentasse e a vontade de aprender os conceitos específicos do Desporto 

crescesse, havendo sempre a necessidade de desmistificar a fundamentação 

dos acontecimentos associados a esta ciência. Lembro-me ainda que os 

responsáveis dos clubes por onde passei me solicitavam constantemente para 

a organização de eventos, no sentido de prestar auxílio na organização e 

prossecução dos mesmos, fazendo-me perceber que o desporto ia além do 

campo de futebol e mesmo fora dele se mantinha íntegro, entusiasmante e 

compensador no que respeita aos seus valores, à sua organização e ao 

reconhecimento por parte de todos os intervenientes. 

No ano letivo de 2008/2009 afastei-me dos meus amigos de sempre, 

devido a não ter cumprido com a disciplina de matemática e haver a 

necessidade de a realizar durante o mesmo ano. No futebol continuava 

bastante ativo, cumpria o campeonato nacional de juniores A e encontrava-me 

a treinar com o plantel profissional do Sport Clube Beira-Mar, porém o 

desenvolvimento da prática desportiva já não era suficiente e despontou dois 

sentimentos, um de angústia e de inferioridade perante aqueles que tinham 

acabado de conquistar a entrada no ensino universitário e outro de 

voluntariedade e superação de modo a atingir os objetivos académicos e 

pessoais. Acabou por reinar o segundo em detrimento do primeiro, na tentativa 
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de ingressar no que sempre quis, ou seja, num curso abrangido pelo Desporto, 

pelo Exercício Físico e pela Atividade Física, sendo essencial a presença do 

corpo em ação. 

Tal como é evidente pelo percurso de vida até então, aquando do acesso 

ao ensino superior a minha escolha estava determinada e ingressei no curso 

de Desporto e Atividade Física da Escola Superior de Educação de Viseu, 

momento este definidor daquilo que perspetivava desde muito novo e 

impulsionador de uma aplicação efetiva, de um querer desigual. Porém, o 

momento de receção do resultado do primeiro exame fez com que a minha 

determinação aumentasse, criando um sentimento de autossuperação no 

sentido de mostrar as capacidades que possuía e que, porventura, não 

conhecia verdadeiramente bem. Este serviu de estímulo daí em diante, 

desenvolvendo uma confiança tal que a aprendizagem de ontem era 

insuficiente para hoje, determinando o céu como o limite dos meus saberes. 

Por esse motivo o meu trajeto não terminara por aqui e, sendo meu 

objetivo de sempre sofrer influências da FADEUP, em 2012, decidi candidatar-

me a este segundo ciclo de estudos, sobrepondo a firmeza da batalha pessoal 

à caminhada solitária. Sabia, de antemão, que seria um percurso 

individualizado numa fase inicial, pois desconhecia a proveniência de todos os 

outros estudantes e sabia que os esforços teriam que ser imensos durante este 

período devido à distância entre a minha casa e a faculdade, perfazendo cerca 

de duzentos quilómetros diários, repartidos por três meios de transporte 

distintos (carro, comboio e metro), havendo assim a necessidade de sair do 

leito antes de o sol nascer. Mas, o regozijo pessoal sobrepunha-se a todas as 

contrariedades impostas, transformando as mesmas em metas ambiciosas e 

potenciadoras do meu desenvolvimento. 

Face ao exposto, constata-se que fui constantemente persuadido por 

fenómenos desportivos ao longo do meu reduzido percurso de vida, com todos 

os acontecimentos a contribuírem para a moldagem da minha identidade 

pessoal e profissional, construindo um profissional dentro de um indivíduo 

disciplinarmente criterioso, outorgando extrema importância ao esforço, à 

persistência, à audácia, à ousadia e à ambição. 
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Assim, fui influenciado por todas as ocorrências da minha vida até então, 

todavia parti para a corporização da profissão docente no momento em que 

entendi inteiramente os seus contornos, o que esta implica, as pessoas que 

envolve e as consequências que motiva na evolução sustentada daqueles que 

estão à procura da rota perfeita, dentro das suas admirações e ambições.  

Em suma, sou o reflexo do caminho de vida que tracei, de uma 

combinação de experiências que defrontei, de um conjunto de expectativas e 

pretensões que sempre mantive e de objetivos e sonhos que procuro alcançar. 

Sou o que vivo, o que sinto e transpareço, sou um misto de realidade e 

ambição, caracterizado pela racionalidade e irracionalidade, pela fé e pelo 

sentimento, que me leva a querer cada dia mais ser PROFESSOR. 

 

2.2 Expectativas Criadas e Realidade Percebida 

“Tornar-se professor constitui um processo complexo, dinâmico e 

evolutivo que compreende um conjunto variado de aprendizagens e de 

experiências ao longo de diferentes etapas formativas. Não se trata de um ato 

mecânico de aplicação de destrezas e habilidades pedagógicas, mas envolve 

um processo de transformação e (re)construção permanente de estruturas 

complexas, resultante de um leque diversificado de variáveis.”  

(Pacheco & Flores, 1999, p. 45) 

 

Como entendo que uma atitude passiva perante a vida, faz com que, 

percorrido o seu tempo, o indivíduo permaneça inócuo e vazio, decidi apostar 

na formação docente, pois partilho da opinião que deveremos estar em 

permanente atualização, objetivando evidentemente a especialização na área. 

Assim, para iniciar o contacto com a profissão, nada melhor que a oportunidade 

de realizar um EP, garantindo uma oportunidade de me continuar a formar, 

mas agora “dentro” da profissão. No entanto, algumas dúvidas e inquietações 

surgiram antes do início do mesmo, pois “se para qualquer professor a 

docência é uma atividade difícil e complexa, para o principiante o é ainda mais. 

A transição de estudante a professor é, em geral, um momento carregado de 

expectativas” (Perrelli & Garcia, 2013, p. 246). Deste modo, as minhas 
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expectativas relativamente ao EP passavam por desenvolver os conhecimentos 

adquiridos, evitando aquilo que foi criticado e avaliado negativamente, com o 

intuito de proporcionar aos alunos um aproveitamento total da disciplina, 

conotando a mesma como fundamental para o seu crescimento físico, 

psicológico e social, pois como refere Ponte (2004, p. 4) deverá existir neste 

período a “mobilização, produção e utilização de diversos saberes (científicos, 

pedagógico-didáticos, organizacionais, técnico-práticos), organizados e 

integrados adequadamente em função da ação concreta a desenvolver em 

cada situação de prática profissional.” 

A minha perspetiva inicial era que o estágio se tornasse um excelente 

condutor de aprendizagem e evolução, pois implicaria uma intervenção in loco, 

ou seja, em contacto direto com alunos e dentro de um contexto real, estando 

este meu pensamento sustentado no que afirma Pacheco e Flores (1999) 

quando nos diz que esta realidade tem como fundamento a passagem da 

faculdade, da teoria, e do aluno para a escola, a prática, e o professor. 

Numa fase inicial as maiores preocupações relacionaram-se com a minha 

integração na Escola, a forma como me iria sentir dentro do contexto e como 

seria visto perante a comunidade escolar. Todavia, verificada a brevidade no 

reconhecimento por parte da comunidade escolar, a minha integração ficou 

facilitada, uma vez que me fez perceber que iria desempenhar o papel de 

professor e as pessoas me iriam reconhecer como tal, independentemente das 

condições subjacentes à minha estada.  

Posteriormente preocupavam-me as opiniões pertencentes à sociedade 

atual relativas ao posicionamento dos professores mais experientes em 

oposição aos professores estagiários, em que os primeiros criavam um enorme 

fosso com os segundos, não existindo estreitamento relacional e 

consequentemente partilha de saberes. Contudo, aquilo que se verificou, em 

alguns casos, contradiz na sua plenitude este paradigma, estando os 

professores mais experientes recetivos às novas ideias e com uma enorme 

predisposição para diminuir as barreiras que pertencem ao professor iniciante. 

Abordando ainda a temática dos professores de EF que desempenham a 

profissão há largos anos, a ideia que dominava é que estes possuíam uma 
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ampla experiência, devido à experimentação de diversas metodologias e 

estratégias e que iriam contribuir em grande escala na minha aprendizagem, 

visto que a maior diferença entre professores em início de carreia e professores 

experientes se situa ao nível do conhecimento prático, como indica Braga 

(2001), porém aquilo que verifiquei é que estamos perante professores 

profissionalmente desmotivados, com metodologias que carecem de reflexão 

atual na maioria dos casos e ausentes de preocupação na sua intervenção no 

desenvolvimento dos alunos. 

No que cerne a aspetos relacionados com os alunos, idealizei uma turma 

exigente, recetiva à inovação, disposta a trabalhar, ambiciosa e sobretudo 

motivada, pois o meu objetivo era alcançar patamares elevados, fazendo 

evoluir todos os alunos equitativamente, sendo a EF entendida como uma aula 

divertida e entusiasmante, correspondendo a um momento de descompressão 

tendo em conta o caráter mais prático, distinto do que é requisitado noutras 

disciplinas. No entanto, apurei que atualmente existe um enorme desprezo 

para com a disciplina, estando evidentemente dificultada a motivação dos 

alunos, pois a ausência de motivação intrínseca impede a implementação de 

rotinas de trabalho e a vinculação com a disciplina, uma vez que os educandos 

não agem por diversão ou desafio mas sim por fatores externos, pressões ou 

recompensas, como salienta Ryan e Deci (2000). 

Apesar do que foi supradito, acredito no desenvolvimento positivo, 

acompanhando-me este em tudo aquilo a que me proponho fazer, sendo este 

um dos princípios básicos e essenciais para que haja crescimento e 

desenvolvimento do aluno. Só assim se justificará o facto de querer ser 

professor, pois o cerne desta profissão reside na capacidade de tornar o outro 

o centro do nosso processo, conseguindo através dele obter o produto 

ambicionado. 

Outra expectativa que tinha era a de poder dar resposta a todos os 

obstáculos da prática através de uma pesquisa incessante da literatura, 

aprimorando os conhecimentos na área, contudo a exposição a inúmeras 

tarefas da faculdade condicionaram exponencialmente o envolvimento na 

Escola e nos principais interesses do professor estagiário. 
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A reflexão durante o EP mostrou ser das melhores ferramentas para o 

desenvolvimento, pois “a mera acumulação de conhecimentos não basta para 

responder aos reptos que irão ser lançados, assumindo-se a reflexão constante 

como algo imprescindível para a formação de um professor” (Nóvoa, 1992).  

Por fim, devo considerar que o meu desejo era que todos os envolvidos 

no estágio desenvolvessem em mim capacidades basilares para responder da 

melhor forma às tantas conjeturas que defendem o bom professor. Para isso, 

foi essencial um bom relacionamento e uma boa dinâmica com a turma, 

respeitando a individualidade dos alunos, transmitindo-lhes aquilo que 

pretendia deles, tentando encontrar as melhores situações de aprendizagem e 

metodologias para os motivar para a prática, estimulando a criatividade e o 

ensino partilhado.  

Analogamente ao professor cooperante (PC) e ao professor orientador 

(PO) realço não só a vertente profissional dos mesmos mas também a vertente 

pessoal, pois entendo que a profissional só se manifesta a longo prazo quando 

a pessoal está presente. Deste modo, reforço a importância destes na 

construção da minha identidade profissional e na minha orientação diária nas 

mais variadas situações, detendo um enorme espírito crítico de forma a 

transformar tudo aquilo que não estivesse de acordo com os padrões de 

excelência da profissão, no sentido de potenciar a melhor resposta no processo 

de ensino e aprendizagem. Assim, considero que o acompanhamento entre o 

professor estagiário e os professores cooperante e orientador se baseou “em 

exercícios de observação sistemática, análise e reflexão” e “em estratégias 

investigativas da, na, em, pela e para a ação” (Gonçalves, 2006, p. 22). 

Concluído este EP, sinto-me um professor mais completo, capaz e 

confiante em todas as vertentes da profissão e a maior prova disso traduz-se 

na comparação dos alunos no início e no final do ano letivo através de uma 

perspetiva evolutiva, porque nada melhor que eles para retratarem a minha 

competência enquanto professor. 
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3. Enquadramento da Prática Profissional 

3.1 Estágio Profissional 

A natureza complexa, unitária e integral do processo de ensino e 

aprendizagem, bem como as características gerais da atividade do professor 

que decorre num contexto balizado pelas condições gerais do sistema 

educativo, pelas condições locais das situações de educação e pelas 

condições mais próximas da relação educativa, obrigam a uma tentativa de 

integração e de interligação das várias áreas e domínios a percorrer no 

processo de formação e, em particular no EP, de forma a retirar o formalismo 

das realizações e a promover as vivências que conduzem ao desenvolvimento 

da competência profissional, ou seja, ao desenvolvimento de competências 

pedagógicas, didáticas e científicas, associadas a um desempenho profissional 

crítico e reflexivo que se apoia igualmente numa ética profissional.2 

O EP é uma etapa fundamental na formação docente, pois trata-se de um 

“projeto de formação do estudante com a integração do conhecimento 

proposicional e prático necessário ao professor, numa interpretação atual da 

relação teoria prática e contextualizando o conhecimento no espaço escolar. O 

projeto de formação tem como objetivo a formação do professor profissional, 

promotor de um ensino de qualidade. Um professor reflexivo que analisa, 

reflete e sabe justificar o que faz em consonância com os critérios do 

profissionalismo docente e o conjunto das funções docentes entre as quais 

sobressaem funções letivas, de organização e gestão, investigativas e de 

cooperação.”2 Deste modo, é um período repleto de experiências significativas, 

indispensáveis para o aumento das mais variadas competências pessoais e 

profissionais do professor, estimulando a criação da sua identidade 

profissional.  

Segundo Batista et al. (2014) a identidade do professor é um conceito 

complexo que inclui a legítima participação de pessoas da profissão, 

assumindo estas o desempenho e controlo do exercício profissional, 

                                            
2
 Documento interno da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, designado “Normas 

Orientadoras do Estágio Profissional”, elaborado pela Doutora Zélia Matos para a unidade curricular 

Estágio Profissional no ano letivo 2013-2014. 
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nomeadamente a linguagem, as ferramentas e os recursos associados à 

função do professor; os ideais, valores e crenças que afiliam os professores à 

profissão e as experiências que influenciam as decisões na carreira; e a 

representação de si como profissional, aos seus olhos e aos que o rodeiam.   

Também Fernandes e Júnior (2013, p. 54) entendem que o EP se 

constitui como um “loccus privilegiado na formação de professores de EF, 

sendo considerado uma experiência formativa para a aprendizagem do ser e 

tornar-se professor por meio do estabelecimento de uma aproximação 

qualitativa entre a realidade e a simulação do fazer pedagógico do professor 

(de educação física).” 

O EP tem a capacidade de integrar o professor iniciante no contexto real 

da prática, onde desempenha o seu exercício profissional de forma progressiva 

e direcionada, imergindo na cultura escolar nas suas mais diversas 

componentes, desenvolvendo as competências profissionais essenciais para 

um desempenho crítico e reflexivo, nomeadamente as normas, valores, 

hábitos, costumes e práticas, tornando este hábil nos desafios e nas exigências 

da profissão (Batista & Queirós, 2013). 

Em suma, estamos perante um marco importante na vida do EE, pois o 

EP sinaliza o final da formação inicial e o início do exercício profissional, no 

qual os estudantes desenvolvem um saber prático, com base nos saberes 

teóricos adquiridos ao longo da sua formação. É por isso, o local onde se 

confrontam com algumas vicissitudes e com a realidade concreta das escolas, 

sendo efetivamente necessário um acompanhamento por profissionais 

qualificados e dotados de conhecimento (PO e PC), no sentido de orientar a 

sua prática, indicando algumas estratégias, metodologias e atitudes a adotar 

nos mais variados momentos, inserindo deste modo, o estagiário no contexto 

real para que este possa entender posteriormente o seu funcionamento. Nesta 

lógica, a experiência que estes profissionais atingem ao longo do seu percurso 

pessoal e profissional revela-se extraordinariamente positiva para o EE, visto 

que lhe permite antever as situações de maior constrangimento e agir 

categoricamente perante as mais variadas circunstâncias. 
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Assim, importa destacar que tudo o que foi evidenciado se encontra ao 

abrigo de um enquadramento legal e institucional, permitindo ao EE integrar a 

comunidade escolar, que pela sua natureza é seletiva e diferenciadora. 

 

3.2 Contexto Legal e Institucional do Estágio Profissional 

Em termos legais, o EP rege-se pelos princípios presentes na legislação 

constante do Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de março e o Decreto-lei nº 43/2007 

de 22 de fevereiro, que tem como premissas a obtenção de habilitação 

profissional para a docência e para o grau de Mestre (Batista & Queirós, 2013, 

p. 37). 

Em termos institucionais, o EP é uma unidade curricular superiormente 

enquadrada pela Comissão Científica do Curso de Segundo Ciclo de Estudos 

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

Básico e Secundário, estando a mesma integrada nos terceiro e quatro 

semestres, correspondendo a um total de 48 unidades de crédito ECTS 

(European Credit Transfer and Accumulation System).3 De acordo com Batista 

e Queirós (2013) esta unidade curricular incorpora duas componentes, sendo 

elas, a prática de ensino supervisionada, realizada numa escola cooperante 

com protocolo com a FADEUP constituindo-se como um momento privilegiado 

e insubstituível de aprendizagem, em contexto real, de práticas profissionais 

adequadas a situações concretas na sala de aula, na escola e na articulação 

desta com a comunidade (Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro) e o RE, 

orientado por um professor da Faculdade, o responsável da instituição de 

ensino superior pela supervisão do EE no contexto da prática de ensino 

supervisionada. 

As autoras supracitadas dizem ainda que para a operacionalização da 

prática supervisionada, a FADEUP estabelece protocolos com uma rede de 

escolas cooperantes, que inclui a escolha de um PC, tratando-se este de um 

professor de EF experiente e da confiança da Faculdade para acolher e 

                                            
3
 Documento interno da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, designado “Regulamento da 

unidade curricular estágio profissional”, elaborado pela Doutora Zélia Matos para a unidade curricular 

Estágio Profissional no ano letivo 2013-2014. 
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orientar um grupo de três ou quatro EE, durante um ano letivo, cada qual 

assumindo uma das turmas do professor cooperante para concretização da sua 

prática de ensino supervisionada. 

Por fim, atentando ao Decreto-lei nº 240/2001 de 30 de agosto existem 

três áreas de desempenho que o EE deverá dominar para exercer a profissão 

docente no âmbito da disciplina de EF. A área 1 – Organização e Gestão do 

Ensino e da Aprendizagem – que engloba as tarefas de conceção, 

planeamento, realização e avaliação, e onde o professor iniciante “tem que 

conduzir um processo de ensino/aprendizagem promotor da formação e 

educação do aluno no âmbito da Educação Física” (Batista & Queirós, 2013, p. 

38); a área 2 – Participação na Escola e Relações com a Comunidade – que 

abrange “atividades não letivas, assumindo como objetivo a integração do 

estudante-estagiário na comunidade educativa e na comunidade envolvente” 

(Batista & Queirós, 2013, p. 38), devendo portanto o estagiário ultrapassar o 

contexto da turma que acompanha e ser originador de sinergias entre a escola 

e o meio; e a área 3 – Desenvolvimento Profissional - que pretende que seja 

desenvolvida a “competência profissional, numa lógica de procura permanente 

do saber, através da reflexão, investigação e ação” (Batista & Queirós, 2013, p. 

39). 

 

3.3 A Escola enquanto Instituição 

De acordo com Canário (2005), no passado, a família desempenhava o 

papel da escola e era esta a principal responsável pela formação de crianças e 

jovens, tendo a função de transmissão de ofícios, conhecimentos e 

capacidades de socialização. Posteriormente, a instituição escola foi assumida 

pela igreja, onde só aqueles que estavam relacionados com esta tinham 

acesso à educação, da mesma forma que quem possuísse capacidades de 

leitura e de escrita estabelecia contacto direto com a igreja, dando azo à escola 

elitista, integrando crianças e jovens apenas de classes sociais mais elevadas.  

Com o avançar do tempo e, durante a revolução industrial existiu uma 

mudança de paradigma, passando a existir um modelo fabril em que os 

estudantes eram encarados como matéria-prima que era processada pelos 
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professores (operários) dentro de uma escola central (fábricas). Após a 

revolução industrial o estado coligou-se à escola, incutindo-lhe uma ideologia 

política, pretendendo influenciar e promover nos alunos valores sociais, 

políticos e económicos, objetivando a profissionalização, focando a sua 

atenção no produto e não no processo. 

Mais tarde surge a homogeneização, surgem novas tendências, a escola 

passa a ser objeto de estudo e as questões ficam centradas na sala de aula, no 

aluno, passando à valorização do sistema micro em detrimento de um sistema 

macro, passando a escola a ser vista como uma organização, permitindo o seu 

desenvolvimento. Descai o produto e surge a apreciação do processo.  

Com o 25 de abril, surgiu a massificação do ensino em Portugal, 

passando a escola a ser obrigatória, gratuita, laica e universal onde se 

promovia a aprendizagem num local próprio com especialização de tarefas e 

para o maior número de crianças e jovens (produção em série), sem evidenciar 

as suas particularidades.  

Atualmente está em voga a escola democrática, respeitando as 

diferenças entre alunos, ajudando na formação moral dos seus educandos, 

transmitindo valores e regras através de todos os agentes da comunidade 

escolar, através da literatura, da organização institucional ou da forma de 

avaliação. Tal como indica Dundar (2013) as escolas democráticas são 

instituições onde as práticas, as culturas e os valores democráticos são 

vivenciados.  

Deste modo, torna-se evidente que “a escola é uma instituição construída 

historicamente no contexto da modernidade, considerada como mediação 

privilegiada para desenvolver uma função social fundamental: transmitir cultura, 

oferecer às novas gerações o que de mais significativo culturalmente produziu 

a humanidade” (Moreira & Candau, 2003, p. 160). 

 Assim, a escola e a comunidade escolar, são cruciais no processo 

formativo da criança e do jovem, visto que uma grande parte do tempo da 

infância e da adolescência é passada na escola, sendo esta influenciada pelo 

contexto, absorvendo tudo o que há de positivo e negativo nela e crescendo 

sobre esses ideais. 
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Tal como indica Bento (1989, p. 15) “a escola é (…) um local de formação 

multilateral e de realização das possibilidades naturais e sociais do 

desenvolvimento e aperfeiçoamento do Homem como ser biossocial.” 

Apesar do distanciamento temporal, Boufleuer e Prestes (2013, p. 240) 

vão ao encontro do que Bento delineou e assumem que “(…) a escola surge 

como articuladora do conhecimento humano na interface das gerações, 

cabendo-lhe a tarefa de mediadora da aprendizagem de padrões culturais e 

sociais demandados pela necessidade de conviver num mundo comum cada 

vez mais complexo.” 

Efetuando uma observação comparativa com a realidade vivenciada na 

ESDJCCG foi percetível que as influências sociais e culturais influenciavam 

amplamente os comportamentos dos alunos. A ESDJCCG não se limitava, 

exclusivamente, à aquisição de saberes teóricos e práticos de caráter 

generalizado como uma preparação abstrata do futuro dos educandos, pois 

embora pesasse o tempo que estes se encontravam restringidos à sala de aula 

comparativamente com aquele que estes passavam fora dela, interagindo com 

os demais e partilhando as suas diferenças, os alunos estavam 

permanentemente em contacto direto, havendo uma sobreposição da 

expressão corporal e comportamental à comunicação verbal.  

Os alunos não são apenas o reflexo uns dos outros, são igualmente a 

imagem de todos os agentes envolvidos na instituição e da comunidade que 

constitui a cidade de Ílhavo. Deste modo, um mesmo educando é detentor de 

uma personalidade construída por diversos estímulos provenientes das mais 

diversificadas interações e pela evolução do tempo. Todavia, estes apresentam 

dois momentos definidores da sua evolução, designadamente o momento 

inicial e o final, isto é, o instante que os alunos entram em contacto com a 

escola e o instante que eles transitam para o período de férias letivas. 

Em suma, a missão do AEI assenta na “prestação de serviço público, com 

o objetivo de dotar todos e cada um dos cidadãos das competências e 

conhecimentos que lhes permitam explorar plenamente as suas capacidades, 

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

económica, social e cultural do País” (DGEstE, 2013a, p. 1). 
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3.4 Agrupamento de Escolas de Ílhavo 

O AEI “localiza-se na freguesia de S. Salvador, do concelho de Ílhavo, 

situado na região centro litoral do país e pertence ao distrito de Aveiro. O 

Município, que dista cerca de 5 quilómetros da capital de distrito, tem uma área 

de 73,46 Km², e é constituído por quatro freguesias: S. Salvador, Gafanha da 

Nazaré, Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo, registando uma 

densidade populacional de 525,1 habitantes por Km² (município com a maior 

densidade populacional da Região de Aveiro, de acordo com os Censos 2011)” 

(DGEstE, 2013a, p. 3). 

Saliento ainda “que integra a Educação Pré-Escolar, os 1º, 2º e 3º ciclos 

do Ensino Básico e o Ensino Secundário, sendo constituído por despacho do 

Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, em 28 de junho de 

2012” (DGEstE, 2013a, p. 2). 

Segundo o artigo 2º do regulamento interno do AEI, este Agrupamento 

tem como sede a ESDJCCG e integra ainda os seguintes estabelecimentos de 

educação e ensino público oficial: Escola Básica José Ferreira Pinto Basto, 

Escola Básica Nossa Senhora do Pranto, Escola Básica da Coutada, Escola 

Básica da Légua, Escola Básica de Vale de Ílhavo, Escola Básica de Ílhavo, 

Escola Básica da Gafanha de Aquém, Escola Básica da Chousa Velha, Escola 

Básica Senhora dos Campos, jardim de infância da Chousa Velha e jardim de 

infância da Gafanha de Aquém (DGEstE, 2013b). 

No que cerne à comunidade escolar, este Agrupamento é composto por 

1831 alunos que frequentam as diversas escolas e jardins de infância, 

evidenciando uma faixa-etária que se situa, na sua maioria, entre os 3 e os 18 

anos. Realço também que, estão vinculadas 211 pessoas ao pessoal docente e 

técnicos especializados e 70 ao pessoal não docente (DGEstE, 2013a). 

 

3.5 Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes 

A ESDJCCG fica situada na cidade de Ílhavo, na Rua da Escola 

Secundária. 
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Ilustração 1 - Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes ("Vista satélite da Escola Secundária Dr. 

João Carlos Celestino Gomes", 2014) 

 

A ESDJCCG foi sofrendo alterações ao longo do tempo, neste sentido em 

setembro de 1982 a secção de Ílhavo da Escola Industrial e Comercial de 

Aveiro passou a ser chamada de Escola Secundária de Ílhavo. Posteriormente, 

em 1993, adotou como patrono o médico, escritor e artista plástico João Carlos 

Celestino Gomes e com a recente agregação assumiu o papel de escola-sede 

do Agrupamento. Esta abrange o 3º ciclo do ensino básico e o ensino 

secundário (AEI, 2013).  

A cultura desportiva é extremamente valorizada nesta instituição, daí se 

justificarem os seis espaços destinados à prática de exercício físico e desporto, 

estando dois deles cobertos (pavilhão gimnodesportivo e sala de ginástica) e 

os restantes em condições externas (três campos de basquetebol, dois campos 

de voleibol, dois campos de andebol, dois campos de futsal, um campo de 

futebol de 7, um campo de ténis e uma pista de atletismo). Dispõe ainda de 

uma panóplia interessante de materiais desportivos, possibilitando a 

abordagem das várias modalidades previstas no programa nacional na 

disciplina de EF. 
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3.6 Do Departamento de Expressões à Área Disciplinar de Educação 

Física 

O departamento de expressões (DExp) da ESDJCCG era constituído pela 

totalidade de docentes dos diferentes grupos de recrutamento (Artes Visuais, 

Educação Tecnológica, Educação Musical e Educação Física), ou seja, das 

áreas disciplinares de Artes e Tecnologias, Educação Musical e Educação 

Física. 

Atendendo ao artigo 38º do regulamento interno do AEI competia ao 

departamento planificar e adequar à realidade da escola a aplicação dos 

planos de estudo estabelecidos a nível nacional; elaborar e aplicar medidas de 

reforço no domínio das didáticas específicas das disciplinas; analisar a 

oportunidade de adoção de medidas de gestão flexível dos currículos e de 

outras medidas destinadas a melhorar as aprendizagens e a prevenir a 

exclusão; elaborar propostas curriculares diversificadas, em função da 

especificidade de grupos de alunos; assegurar a coordenação de 

procedimentos e formas de atuação nos domínios da aplicação de estratégias 

de diferenciação pedagógica e da avaliação das aprendizagens; identificar 

necessidades de formação dos docentes; analisar e refletir sobre as práticas 

educativas e o seu contexto; elaborar propostas dos critérios de avaliação para 

cada ciclo e ano de escolaridade, de acordo com as orientações gerais do 

Ministério da Educação e Ciência (DGEstE, 2013b). 

Este departamento procurou suportar, ao longo do ano letivo, um conjunto 

de atividades de caráter desportivo e artístico. Todas as atividades organizadas 

pelo departamento – exposições de trabalhos dos alunos, eventos desportivos 

(corta-mato, programa “olimpílhavo”, visitas de estudo, entre outras) – 

valorizaram o quotidiano da escola, contribuindo para o seu dinamismo, 

inovação e identidade. Foram, portanto, atividades que quebraram a rotina 

escolar, trazendo-lhe vitalidade e criatividade. 

Referir ainda que, o DExp manteve uma atitude de articulação 

pedagógica apoiando, também, várias atividades e eventos de outros 

departamentos, bem como atividades extracurriculares, objetivando o 

desenvolvimento criativo das competências dos alunos para a resolução de 
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problemas, assim como de comunicação de ideias e de organização do 

pensamento. 

A área disciplinar de Educação Física (ADEF), pertencente ao DExp, 

assumia-se como a estrutura de planificação das atividades letivas e não 

letivas das disciplinas de EF e do Curso Tecnológico de Desporto. 

No ano letivo de 2013/2014 o grupo da ADEF era constituído por doze 

professores e três EE. O facto de estar integrado neste grupo permitiu-me estar 

presente em todas as reuniões e participar ativamente na discussão dos 

diferentes temas, debatendo os problemas da profissão dentro de uma 

realidade concreta, isto é, da EF.  

Neste contexto, o trabalho colaborativo é um aspeto-chave para o 

sucesso, porém este não se resume à colocação de “um grupo de pessoas 

perante uma tarefa coletiva – não chega agrupar, nem é suficiente pedir 

resultados. O essencial das potencialidades do trabalho colaborativo joga-se no 

plano estratégico, e operacionaliza-se no plano técnico. Estrutura-se 

essencialmente como um processo de trabalho articulado e pensado em 

conjunto, que permite alcançar melhor os resultados visados, com base no 

enriquecimento trazido pela interação dinâmica de vários saberes específicos e 

de vários processos cognitivos em colaboração” (Roldão, 2007, p. 27). No que 

cerne à minha experiência, constatei que as atitudes colaborativas entre os 

diversos intervenientes da ADEF eram desvalorizadas, perfilhando contornos 

de egocentrismo, fugindo às necessidades do grupo e a todos os sentimentos 

de entreajuda e equipa. 

Apesar das referências acima descritas, alguns docentes da ADEF 

mostraram uma boa capacidade de integração desde o primeiro momento, 

reduzindo em larga escala o impacto com a realidade, transformando este 

momento ignoto e por esse motivo coercivo para o EE, num momento mais 

acessível e com menor durabilidade. Esse conjunto de docentes mostrou ser 

bastante afável e com enorme recetividade para ajudar, disponibilizando o seu 

espaço quando a natureza das modalidades e o número de alunos assim o 

exigiam. Demonstraram ainda uma excelente capacidade crítica, não 

partilhando apenas indicações que ajudavam o estagiário na prática 
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pedagógica, mas solicitavam também a opinião do estagiário aquando da 

observação da sua aula, perspetivando evidentemente um melhor desempenho 

docente. Por último, referir que apresentavam uma grande flexibilidade, 

requisitando o trabalho recíproco, conjugando o seu trabalho e o do estagiário 

no sentido de melhorar as condições de prática para ambos. 

Estas manifestações de compreensão e respetiva colaboração apoiaram 

extremamente o trabalho do EE, mas os maiores dividendos versaram sobre a 

turma, uma vez que teve à sua disposição melhores condições de prática, nas 

quais foi possível estimular as virtudes do professor estagiário e potenciar a 

aprendizagem efetiva dos educandos. 

 

3.7 A Turma - A Perfeição Imperfeita dentro de uma Realidade Irreal  

No âmbito do EP a atribuição de uma turma ao EE é um procedimento 

natural, objetivo e célere, contudo, por se verificar como uma das primeiras 

etapas, corresponde a um momento de alguma tensão e indefinição, pois numa 

fase inicial as mais pequenas responsabilidades transformam-se em dilemas 

complexos, colossais e terríficos. 

Após ter-me sido delegada a responsabilidade de contribuir para o 

desenvolvimento multilateral dos alunos (Bento, 2003), foram imensos os 

pensamentos com que me deparei, todavia, os constrangimentos rapidamente 

se dissiparam, traduzindo-se em novas oportunidades de aprendizagem. A 

proximidade de idades entre professor e alunos estabeleceu-se como a maior 

inquietação, havendo apreensão quanto à diferença de conhecimentos que 

existiria entre ambos, porém, a clara distinção de posições e o rigor nas 

informações que eram partilhadas fez com que os educandos demonstrassem 

eminente inferioridade de saberes relativos à EF comparativamente com a 

minha pessoa.  

Como refere Tomlinson (2000), na maioria das salas de aula existem 

alunos que lutam contra as dificuldades de aprendizagem, outros possuem um 

desempenho muito para além das expectativas e os restantes encontram-se 

algures num lugar entre eles. Neste sentido, houve a necessidade de conhecer 

cada um dos alunos e as pessoas dentro dos alunos, visto que cada indivíduo 
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é um ser único e especial, sendo necessárias adaptações e/ou modificações ao 

ensino de modo a ajudar os alunos com necessidades e estilos de 

aprendizagem variados (Northey, 2005). 

A elaboração da caracterização da turma constituiu-se assim como uma 

estratégia preliminar de identificação das singularidades dos educandos, que 

devem ser acauteladas no desenvolvimento do processo de ensino. Este 

instrumento permitiu-me assim assegurar a adequação do ensino às 

pessoalidades, adotando estratégias de diferenciação pedagógica que 

favorecessem a aprendizagem. 

A turma (Ensino Secundário) pertencia ao Curso Científico-Humanístico 

de Línguas e Humanidades. Esta era constituída por dezanove alunos, sendo 

que apenas dezassete estavam inscritos na disciplina de EF. Desses 

dezassete alunos, doze eram do sexo feminino (70,59%) e os restantes cinco 

do sexo masculino (29,41%). A faixa-etária estava compreendida entre os 16 

anos e os 19 anos de idade, assumindo uma média de idades de 17,5 anos, a 

altura dos educandos situava-se entre 1,46 m e 1,80 m e o seu peso variava 

entre os 44,3 kg e os 89,3 kg. 

Com os dados obtidos (peso e altura) foi possível obter o IMC da turma. 

Concluiu-se portanto que a maioria da turma se encontrava na zona saudável, 

existindo apenas um caso de peso abaixo da normalidade (16,47 kg/m²) e um 

caso de obesidade (39,17 kg/m²). No caso do aluno com peso abaixo da 

normalidade não existiram preocupações reais durante a prática pedagógica, 

visto este ter demonstrado durante a avaliação inicial que conseguia obter 

resultados igualmente positivos no seu desempenho. Analogamente ao caso 

de obesidade foi necessário intervir com um plano individualizado, com 

preocupações associadas à saúde, favorecendo exercícios rigorosos mas 

atingíveis, evitando as modalidades de grande impacto osteoarticular e 

promovendo atividades com razoável exigência cardiorrespiratória e muscular. 

Dos dezassete alunos, doze não manifestaram quaisquer problemas de 

saúde, três deles possuíam uma doença (dois alunos - asma; um aluno – 

problemas respiratórios) e um não respondeu à questão. Nos casos 

assinalados os alunos ficaram responsáveis por trazer para todas as aulas os 
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broncodilatadores inalados, respeitando assim a prescrição médica. 

Considerando as modalidades selecionadas pelos educandos, houve a 

preocupação de verificar a sua natureza e lecionar as mesmas em locais 

menos propícios a crises asmogénicas (interior) e, quando isso não fosse 

possível, ensiná-las no exterior em ambientes menos frios e secos. As tarefas 

da aula foram, eminentemente, de curta duração e com uma intensidade 

devidamente ajustada, de acordo com a predisposição e comodidade dos 

alunos. 

Todos os alunos viviam nas proximidades da escola e dessa forma treze 

alunos utilizavam meios de transporte que provocavam dispêndio energético (a 

pé e de bicicleta). 

Na escolha das disciplinas favoritas e das disciplinas em que os alunos 

apresentavam maiores dificuldades, a EF apareceu como sendo a que mais 

alunos assumiam como favorita (cinco alunos) e apareceu em último lugar 

como aquela que os alunos detinham maiores dificuldades (um aluno). 

O voleibol foi a modalidade escolhida pelos alunos como sendo a favorita, 

seguindo-se a dança, o badminton e o basquetebol, todavia a panóplia de 

preferências foi diversa. 

As escolhas para a ocupação dos tempos livres assumiam valores muito 

semelhantes, encontrando-se o desporto como atividade de lazer na segunda 

opção. As modalidades mais praticadas eram a natação e o ginásio. Esta 

constatação é realmente curiosa, visto que o sexo feminino mostrou reservas 

quanto à prática de EF mas assumiu que praticava ginásio, havendo também 

neste contexto um reforço da importância das influências culturais e da estética 

no quotidiano dos jovens. 

A percentagem de alunos federados nesta turma era muito reduzida, 

estando apenas três alunos vinculados à prática desportiva fora do contexto 

escolar. Porém, apesar de não serem federados, nove alunos costumavam 

realizar exercício físico regular (não federado). 

Concernente ao agregado familiar, apenas seis familiares participavam 

em atividades desportivas de recreação, podendo concluir que esta frágil 
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afinidade ao exercício físico poderá ter influenciado negativamente os 

educandos. 

Em suma, apesar de todos os obstáculos que ocorreram durante o ano 

letivo, às dificuldades que a turma me colocou e às oportunidades que me 

proporcionou devido às suas características, atrevo-me a afirmar que se trata 

de uma perfeição imperfeita, isto porque não apresentavam a totalidade dos 

ideais exaltados como perfeitos para os alunos, todavia eram perfeitos à sua 

maneira, fazendo de mim um professor melhor, mais competente, hábil e 

perfeito dentro da minha imperfeição, no seio de uma realidade verdadeira mas 

subjacente a uma conjuntura irreal. 

 

3.8 Núcleo de Estágio – Individualidades Diferentes com Funções 

Dissemelhantes e Perspetivas Comuns 

Em conformidade com o exposto por Batista e Queirós (2013) são 

elementos integrantes do NE os EE, o PC e o PO. Este deve funcionar como 

uma comunidade prática, levando os estagiários a gerar novo conhecimento e 

novas competências. 

Segundo Beijaard et al. (2000) a identidade do professor é formada num 

processo de interpretação e reinterpretação de experiências. Contudo, a 

capacidade de interpretação e reinterpretação das experiências do EE 

encontra-se restringida devido a todas as condicionantes impostas pela 

posição vivida (contacto inicial com a profissão), estando as suas destrezas 

reflexivas em modo de hibernação e desse modo a necessitar dos respetivos 

impulsos. O facto de existir uma comunidade de trabalho (núcleo de estágio) 

faz com que o processo de interpretação e reinterpretação sofra a reconhecida 

aceleração numa fase inicial, uma vez que a partilha de conceções e 

perceções conduzem a pareceres mais complexos e coerentes com a realidade 

concreta. 

Na analogia efetuada por Rolim (2013) os estagiários são vistos 

simultaneamente como cromossomas em constante automutação positiva e 

como mitocôndrias energizadoras e catalisadoras do funcionamento celular. 

Todavia, para que a célula funcione e sobreviva em equilíbrio, são essenciais a 
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presença de mediadores químicos, aqui somatizados pelos professores 

orientador e cooperante, responsáveis, não apenas por promover e acelerar o 

transporte ativo entre as diferentes estruturas, mas sobretudo, por mediar e 

coordenar todo o funcionamento celular, e por monitorar com segurança as 

mutações e as metamorfoses cromossómicas dos estagiários.  

Sumariamente, o núcleo de estágio é formado pelo PO que estabelece a 

ligação entre a faculdade e a instituição cooperante, pelo PC que efetua a 

ligação entre a instituição cooperante e a faculdade e pelos EE que se 

constituem como a matéria de observação por parte dos atores desta 

comunidade enumerados anteriormente.  

 

3.8.1 Professor Orientador  

Segundo Vieira (1993, p. 28) a supervisão é “ (…) uma atuação de 

monitoração sistemática da prática pedagógica, sobretudo através de 

procedimentos de reflexão e de experimentação.” 

A supervisão pedagógica é sintetizada no acompanhamento integral, 

efetivo e regular dos desempenhos, partindo esta de um indivíduo mais sábio 

para outro menos experiente, que tenha vivenciado situações práticas em 

contextos significativamente semelhantes. O supervisor deverá possuir a 

audácia suficiente, ajustada ao aprendiz, para possibilitar uma experiência 

autêntica e singular, examinando posteriormente o sucedido e tecendo as 

devidas correções, tendo como propósito a procura permanente de respostas 

para acontecimentos novos e desconhecidos, fazendo-o evoluir no processo de 

monitorização (Alarcão, 1996).  

A supervisão desempenha um papel extremamente relevante, que se 

traduzirá nas futuras atuações do professor iniciante, visto que muitos 

procedimentos percebidos no início da profissão perdurarão no tempo, 

acompanhando o docente na sua vida profissional. 

Deste modo, o trabalho efetuado pelo PO é essencial para o processo 

formativo do EE, uma vez que o professor “acompanha as primeiras 

experiências de prática do futuro professor que, de acordo com o modelo 

seguido pelo supervisor no acompanhamento e orientação das ações, quer 
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práticas quer reflexivas, favorece ou condiciona o desenvolvimento das 

capacidades e aptidões do candidato a professor e de si próprio” (Ribeiro, 

2000b, p. 89). 

De acordo com o artigo 6º do regulamento da unidade curricular de 

estágio profissional existem alguns deveres que o PO deve corresponder 

aquando da orientação dos professores iniciantes, nomeadamente: dar 

cumprimento ao regulamento do EP; apoiar a conceção e a realização do 

Projeto de Formação Individual (PFI) do EE, num quadro de colaboração com a 

escola cooperante, PC, numa lógica de equidade e de corresponsabilização; 

garantir todas as fases do ciclo de supervisão na realização do PFI de cada 

estagiário; supervisionar a prática educativa dos EE em todas as áreas de 

desempenho, de acordo com os documentos orientadores do EP; observar as 

aulas previstas no documento orientador de estágio; reunir com os professores 

cooperantes, NE e estagiários individualmente; avaliar e aprovar o 

desempenho da prática de ensino supervisionada e propor a classificação do 

EE; participar nas reuniões de orientadores da FADEUP, partilhar e discutir as 

questões inerentes ao processo de estágio com os seus pares; participar nos 

ciclos de formação dos estagiários, realizados na FADEUP; colaborar na 

realização do plano de formação dos professores cooperantes; e orientar o RE 

e integrar o júri das provas públicas. 

Efetuando uma retrospetiva à minha passagem enquanto EE, considero o 

PO como o elo de ligação entre a faculdade e a escola, integrando os 

protocolos da instituição formadora no seio da instituição cooperante, sendo 

assim um ativo indulgente no processo de formação de indivíduos que se 

encontram na fase embrionária da profissão docente. 

Nem sempre a coadjuvação entre indivíduos se apresenta favorável, pois 

a natureza conflituosa do humano, devido à disparidade de necessidades, 

ideais e prioridades do mesmo, leva a que o consenso adote contornos de 

intolerância e incompreensão. Refletindo em torno da realidade imperante 

durante o meu EP, considero que existiu um prevalecimento da harmonia 

dialógica, encontrando um limiar de concordância promotor do 

desenvolvimento de ambas as partes, ao abrigo de uma relação de partilha. 
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Sinto-me um privilegiado por ter tido a oportunidade de me cruzar com 

uma pessoa tão competente, repleta de energia e dinamismo, assumindo a sua 

intervenção dentro de um padrão de autonomia orientada, induzindo a 

independência dentro da interdependência. 

 

3.8.2 Professor Cooperante 

“Ser professor cooperante, é uma responsabilidade e um desafio e requer 

ter-se perfil. O professor cooperante tem muita responsabilidade na imagem 

que dá da educação física aos futuros professores” (Reina, 2013, p. 87). 

Ser PC sobrepõe-se ao ato de monitorizar o trabalho do professor 

iniciante, garantindo a partilha das suas vivências, metodologias e estratégias. 

Subsiste no compartilhamento da personalidade docente, sugerindo que o EE 

construa a sua identidade profissional no limbo da realidade experienciada pelo 

PC, expondo a EF à sua imagem, de acordo com a autointerpretação 

concebida ao longo do tempo. 

De acordo com o artigo 7º do regulamento da unidade curricular de EP 

existem inúmeras obrigações que o PC deve corresponder aquando da 

orientação dos professores iniciantes, todavia, estas são facilmente 

sintetizadas em quatro eixos fundamentais, nomeadamente: integrar o EE na 

comunidade escolar; elaborar o perfil inicial de cada estagiário e efetuar a 

avaliação de cada um no final do ano letivo; programar as atividades do NE e 

orientar os estagiários na efetivação das mesmas, através de um trabalho 

conjunto com o orientador da FADEUP; e supervisionar a prática pedagógica, 

realizando sessões semanais de cariz pedagógico-didático com todos os 

estagiários.4 

Apesar da extensa enumeração de deveres efetuada anteriormente, a 

função do PC pode ser facilmente definida como “uma ação de 

acompanhamento, orientação e supervisão de atividades práticas ao nível da 

docência, de alunos que, na continuidade dos conhecimentos teóricos que 

                                            
4
 Documento interno da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, designado “Normas 

Orientadoras do Estágio Profissional”, elaborado pela Doutora Zélia Matos para a unidade curricular 

Estágio Profissional no ano letivo 2013-2014. 
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adquiriram, têm agora que os testar, experimentar e utilizar na prática a fim de 

aprenderem como funcionam em contexto real” (Rodrigues, 2013, p. 93). 

Albuquerque et al. (2005, p. 36) entendem ainda que o PC deverá ser um 

profissional “capaz de responder a uma multiplicidade de tarefas, assumir um 

perfil multifacetado, além de ter que ser portador de uma grande capacidade de 

observação e dialética que, em ambas, deve ser muito objetiva, sendo capaz 

de distinguir o acessório do essencial.” 

O PC deverá permanecer em constante observação, capacitando-se da 

destreza suficiente para diferenciar os aspetos de importância primária, 

daqueles que demonstram relevância secundária, emitindo os devidos juízos 

de valor, sensibilizando-se com a individualidade dos aprendizes e facilitando a 

sua integração no contexto de prática. 

Atendendo à realidade vivenciada pela minha pessoa enquanto EE, 

realço o facto de o PC ser o elemento facilitador da ligação da escola com a 

faculdade, integrando de modo simplificado as exigências da profissão dentro 

de um contexto personalizado, isto é, nos conformes do EP. 

O PC adotou a liberdade como estratégia de orientação, traduzindo-se 

esta numa excelente ferramenta de autossuperação, solicitando a autonomia 

de forma mais veemente, indo assim ao encontro de Rodrigues (2013, p. 102) 

que assume “estratégias de colaboração, pouco diretivas, em que se dá 

espaço para o estagiário procurar o seu caminho, dando-lhe oportunidade para 

construir e desenvolver uma postura profissional assente em firmes alicerces 

de conhecimento”. 

A orientação efetuada pelo PC assumiu uma posição de reflexão, 

aprendizagem e integração de conhecimentos numa prática constante 

intensiva, isto porque existiu uma interação direta e sistemática, no contexto 

escolar, detendo assim uma enorme relevância no meu processo formativo. 

Devo ressalvar ainda a excelente relação comunicativa que vigorou, 

havendo um diálogo fértil entre ambas as partes, no entanto considero que a 

utilização do coração como emissor se sobrepôs aos movimentos labiais, 

transformando estes em gestos insignificantes, pois aquilo que o íntimo profere 

jamais o observável alcançará. 
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3.8.3 Estudantes-Estagiários: De Colegas a Amigos… 

Os três EE pertencentes ao NE da ESDJCCG tinham a particularidade de 

nunca se terem cruzado anteriormente durante o seu percurso académico e 

pessoal, contudo os seus interesses fizeram com que se ligassem e surgisse 

uma microcomunidade de prática. 

A passagem do conhecido para o inseparável, no que se refere à ligação 

dos EE aconteceu genuinamente, fazendo as relações atingirem níveis de 

confidencialidade extraordinariamente surpreendentes. 

A docência apresenta-se como uma atividade de dificuldade e 

complexidade elevada, independentemente da experiência do professor que 

assume a lecionação (Perrelli & Garcia, 2013). No entanto, na fase inicial da 

carreira docente há uma maior exposição a tensões e instabilidades, visto que 

o processo de aprendizagem é muito baseado na exploração, dando origem a 

erros frequentes (Veenman, 1984). 

Nesse sentido, a participação conjunta nos diversos momentos assume-

se como um excelente mecanismo de superação de todas as barreiras, uma 

vez que a construção do processo de formação “não é unilateral, mas acontece 

à medida que compartilhamos experiências, vivências, crenças, saberes, etc. 

numa ciranda que não se esgota, ao contrário, se desdobra, se modifica, se 

multiplica, revela conflitos e se amplia” (Bolzan, 2002, p. 27). 

Durante o EP foi notória a importância do trabalho colaborativo entre os 

vários intervenientes, tornando os processos mais céleres e ricos do ponto de 

vista da informação, ultrapassando o ponto maximal de cada interveniente 

isolado, sendo neste caso o todo maior que a soma de todas as partes (teoria 

gestáltica). Neste período, os momentos de partilha foram imensos, adquirindo 

estes forma através de momentos informais de trabalho a três, de reuniões 

semanais destinadas ao trabalho cooperativo, da partilha dos problemas de 

cada um que ocorriam no desempenho das diversas atividades, de reflexões 

em grupo e da observação/lecionação de aulas entre todos.  

Lima (2002, p. 7) perfilha igualmente esta perspetiva como o modo ideal 

de “assegurar o desenvolvimento profissional dos docentes ao longo da 
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carreira, a aprendizagem de excelência para os alunos e a transformação das 

escolas em autênticas comunidades de aprendizagem.” 

Em suma, esta relação simbiótica estabeleceu-se como a melhor 

ferramenta para ultrapassar as adversidades inerentes à natureza caótica do 

EP, sobrepondo-se o eu com o outro ao eu e o outro. 
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4. Realização da Prática Profissional 

4.1 Área 1 - Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

4.1.1 Em Busca da Excelência através da Exigência… Tornar-me o “Bom 

Professor”…  

De acordo com Esteve (2009) existem professores que vivem o ensino 

com alegria, servindo-se dele como eixo da sua autorrealização, pensando 

cada hora de aula como uma aventura imprevisível aprontando-se para dar o 

melhor de si, justificando assim o valor da própria vida, pensando que têm 

ajudado milhares de alunos, ao longo de várias gerações, a serem melhores 

pessoas e a entender melhor o mundo que os rodeia, tornando-os mais livres, 

inteligentes, críticos, fortes e preparados para viver autonomamente. 

Na minha perspetiva, só professores com este tipo de características 

conseguirão aproximar-se da excelência, ou seja, adquirirão a designação de 

“bom professor”, uma vez que só estes atentam todos os pormenores da sua 

profissão, colocando-se assim numa posição privilegiada para servir da melhor 

forma todos os educandos e partir para novos saberes pessoais e profissionais. 

Todavia, sabemos que é muito difícil definir o conceito de “bom professor”, 

principalmente se considerarmos as constantes renovações da educação, que 

forçam a redefinição permanente do papel do professor. 

No seguimento deste pensamento, Nóvoa (2009, p. 206) afirma que “é 

impossível definir o «bom professor», a não ser através dessas listas 

intermináveis de «competências», cuja simples enumeração se torna 

insuportável.” Na tentativa de escapar a essas listagens o mesmo autor adotou 

um conceito menos estanque e com um nível de clareza mais elevado, olhando 

não só para as dimensões profissionais mas também para as dimensões 

pessoais, estabelecendo a ligação entre elas na produção identitária dos 

professores. Assim surgem alguns aspetos que caraterizam o docente na 

sociedade contemporânea: 

- Conhecimento: Conhecer bem aquilo que se ensina e aqueles a quem 

se ensina, de modo, a construir práticas que conduzam os alunos à 

aprendizagem. 
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- Cultura profissional: Conhecer os sentidos da instituição escolar, 

integrar-se na profissão, partilhando e aprendendo com os colegas mais 

experientes. Possuir um conjunto de rotinas (prática, reflexão, avaliação) torna-

se essencial para o aperfeiçoamento e inovação da profissão. 

- Tato pedagógico: É uma dimensão profundamente pessoal, que não se 

aprende e que pertence a cada um de nós, onde se inclui a capacidade de 

relacionamento, de comunicação e a serenidade de se dar ao respeito, 

conquistando e direcionando os alunos para aquilo que é o seu objetivo.  

- Trabalho em equipa: Reforço das dimensões coletivas, do trabalho em 

equipa, da intervenção conjunta nos projetos de escola. O exercício profissional 

organizado cada vez mais em torno de comunidades de prática, seja no interior 

de cada escola, seja noutros contextos para além da instituição. 

- Compromisso social: Conduzir no sentido dos valores, princípios de 

justiça, inclusão social e diversidade cultural. A intervenção do professor deve ir 

além da própria escola, estabelecendo comunicações com o público e 

intervindo no espaço público da educação. 

Sumariamente, almejar a excelência na docência é tão legítimo quanto 

arrojado, pois o sucesso e o insucesso são separados por uma linha muito 

ténue, estando ambos condicionados pelo saber (conhecimento), pelo saber 

fazer (capacidades) e pelo saber estar (atitudes). Assim, tornar-se “bom 

professor” implica que este agente educativo esteja envolvido na sua 

totalidade, visto que a prática pedagógica é o resultado do conhecimento 

advindo da sua experiência, através do comprometimento consigo mesmo, com 

os educandos, com a sociedade e com a sua metamorfose. De uma forma 

implicitamente clara e objetiva, ser bom professor é conseguir que aqueles que 

se predispõem a aprender, transformem aprendizagens adquiridas 

anteriormente e conquistem novos conhecimentos e capacidades através da 

sua ação. Não importa que para isso tenha que adotar outros figurinos que não 

o de professor, como o ser amigo, artista ou autoridade, de modo a conseguir 

chegar a cada aluno, assumindo cada individualidade como um ser uno, com 

necessidades divergentes e que viverão distintamente cada experiência, que 

por conseguinte perdurarão no tempo.  
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4.1.2 O Ato de Conceber o Processo de Ensino e Aprendizagem 

“O ensino é criado duas vezes: primeiro na conceção e depois na 

realidade.” 

(Bento, 2003, p. 16) 

 

Assumindo o ser humano como um ser pensante, torna-se evidente a 

necessidade de preparar a ação, objetivando evidentemente o conhecimento 

das particularidades do contexto pedagógico, nomeadamente das “condições 

gerais e locais da educação”, das “condições imediatas da relação educativa”, 

da “especificidade da Educação Física no currículo do aluno” e das 

“características dos alunos”.5 Esta preparação permite um mapeamento mais 

rigoroso, levando a um cumprimento mais objetivo e eficaz dos propósitos a 

atingir e reduz drasticamente as interposições que ocorrem naturalmente 

durante a prática pedagógica. Deste modo, a conceção deverá ser encarada 

como a primeira tarefa de qualquer docente ao serviço de qualquer área, uma 

vez que assume um papel fundamental na projeção de um ensino 

contextualizado, personalizado e idóneo. 

Doll (1993) admite que o currículo deve ser rico, reflexivo, relacional e 

rigoroso, entendido aqui o rigor como o critério que permite evitar que o 

currículo resvale para um relativismo excessivo ou para um solipsismo 

sentimental, o rico como a capacidade de ser “aberto e inacabado... (por forma 

a permitir) aprofundar os seus níveis de significado e as suas múltiplas 

possibilidades ou interpretações, o reflexivo com o objetivo de estimular 

estratégias metacognitivas e o relacional que diz respeito à rede de conexões 

intrínsecas ao próprio currículo. 

Considerando o que foi supradito, a ideia de flexibilidade fica altamente 

dependente das condições de aplicação, implicando assim um ajustamento às 

especificidades do contexto. Todavia, o “conceito de flexibilização do currículo 

                                            
5
 Documento interno da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, designado “Normas 

Orientadoras do Estágio Profissional”, elaborado pela Doutora Zélia Matos para a unidade curricular 

Estágio Profissional no ano letivo 2013-2014. 
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não é, por vezes, completamente claro, tanto no que ele significa como no que 

implica” (Carlinda, 2001, p. 3). 

A flexibilização curricular, não é sinónimo de ausência de dependência de 

outros e de carência de exposição de resultados, mas sim, de uma perspetiva 

curricular prescrita a nível nacional como uma proposta que tem de obter valor 

nos processos de ação e de interação que ocorrem nas escolas. 

De acordo com Fernandes (2000, p. 28) o currículo deve ser entendido 

como um todo organizado, ser capaz de se “auto-organizar quando há 

problemas e perturbação, quando o sistema está em desequilíbrio e precisa de 

se reacomodar para continuar em funcionamento.” 

No que refere à minha intervenção, numa primeira instância, tive a 

necessidade de interpretar alguns documentos, nomeadamente as normas 

orientadoras e o regulamento de estágio e o projeto educativo e o regulamento 

interno do AEI, que se tornaram basilares na perceção inicial do EP e da 

ESDJCCG, uma vez que possibilitou a aquisição de conhecimentos inerentes 

aos requisitos da FADEUP e permitiu entender a realidade em que iria estar 

inserido. 

Posteriormente, a minha pessoa em cooperação com o restante NE, 

decidiu analisar a fundamentação teórica da disciplina de EF, sustentada esta 

no programa de EF elaborado pelo Ministério da Educação para o 12º ano de 

escolaridade. Este serviu de guia para a minha ação enquanto professor, que 

sendo estimulada pelo desenvolvimento dos alunos, exibiu inúmeras 

orientações para a prática docente. Apraz-me dizer ainda que, o facto de o 

documento determinar objetivos gerais transversais a todas as escolas e 

normas de referência (critérios) para a definição de sucesso na disciplina de 

EF, não implica que tenha que ser seguido integralmente, uma vez que os 

alunos apresentam características distintas e o confronto com estas 

individualidades implica intervenções igualmente diferenciadas. Assim, o 

programa de EF constitui-se como um planeamento a nível macro que carece 

evidentemente de um processo de refinamento até ao nível micro, ajustando-se 

à realidade da escola, da turma e do aluno. Desta forma, a estrutura dos 

programas contraria a ideia de rigidez que muitas vezes é contestada na 
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comunidade docente, e pretende através de um conceito de elasticidade que 

os professores consigam adequar e ajustar todo o processo às características 

do contexto. Caso contrário, após a aplicação da ficha na turma os alunos iriam 

ser confrontados permanentemente com situações de aprendizagem deveras 

difíceis e complexas, tendo em conta a aptidão demonstrada pelos educandos, 

condicionando desde logo a aprendizagem dos mesmos. 

Devo ainda considerar que o EP acabou por consolidar a minha conceção 

em relação ao ensino do Desporto e da EF. 

Seguindo esta lógica, foi evidente o desapego nas habilidades motoras na 

sua vertente mais técnica, reforçando a posição da tomada de decisão como o 

elemento central do jogo. Assim, as maiores preocupações assentaram na 

leitura contextual, no ajustamento permanente às imposições do jogo e na ação 

devidamente adaptada aos comportamentos da oposição, ao espaço e ao 

tempo. 

Contudo, não encaro as habilidades técnicas como algo inapropriado e 

inaplicável, acho sim que estas se devem enfatizar numa fase posterior do 

desenvolvimento dos praticantes, como refinamento e não como base para a 

aprendizagem da modalidade. 

Em suma, entendo que as modalidades são mais facilmente entendidas 

quando o participante se revê dentro do jogo e, no contexto escolar mais do 

que construir exímios executores técnicos, pretende-se que os alunos sejam 

dotados do conhecimento do jogo, com o intuito de os filiar às modalidades de 

forma a poderem exercê-las com qualidade no futuro, pois enquanto adultos 

por imposição das condições climatéricas, do número de participantes, etc…, 

estes têm muitas vezes que se restringir a estas atividades para se manterem 

fisicamente ativos. 

 

4.1.3 Planear para Agir 

“Uma melhor qualidade do ensino pressupõe um nível mais elevado do 

seu planeamento e preparação.”  

(Bento, 1999, p. 16) 
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Planear é uma prática bastante frequente no nosso dia a dia, ora 

planeamos a hora de acordar, ora uma viagem, ora o orçamento doméstico, 

contudo assumimos o ato de pensar num comportamento que pretendemos. O 

planeamento nasce de uma intenção, de uma possibilidade ou convicção.  

Segundo Bento (2003, p. 16) o planeamento deve ser encarado como 

uma “atividade prospetiva, diretamente situada e empenhada na realização do 

ensino”, que sugere a elaboração de uma ideia, a sua realização e 

consequentemente a sua confirmação ou alteração conforme o ocorrido na 

prática. 

O planeamento não deve ser visto como uma verdade incondicional, deve 

sim, ser entendido como um momento de preparação do professor onde este 

antecipa o que quer e o que pode fazer, para que se encontre mais apto na 

abordagem das situações vislumbradas previamente e aquando da ocorrência 

de situações imprevistas advindas da práxis. Deste modo, o património 

profissional do docente torna-se mais vasto e a probabilidade de este não obter 

uma resposta aquando da existência de um acontecimento inesperado reduz 

drasticamente. 

Referir ainda que, o planeamento não se trata de uma tarefa vedada e 

nesse sentido seja ele a longo ou a curto prazo, poderá ser alterado devido a 

determinada condicionante. Porém, cabe ao professor perceber que a situação 

não está enquadrada com o momento, assumindo ainda a proficiência 

suficiente para encontrar, o mais rapidamente possível, uma alternativa 

credível para que a aprendizagem do aluno não fique condicionada.   

O conhecimento dos intervenientes é fundamental para que o 

planeamento se torne o mais rigoroso e eficaz possível, evitando assim 

alterações futuras. Logo, a avaliação dos alunos torna-se indispensável numa 

fase inicial, pois permite detetar os hábitos, as atitudes, o nível de aptidão 

física, os conhecimentos e o nível das habilidades motoras. Seguindo esta 

lógica e indo ao encontro do estipulado pela ADEF, o NE realizou as avaliações 

iniciais de forma concentrada no início do ano letivo, com o intuito de obter um 

conhecimento geral dos discentes nas várias modalidades. Na minha 

perspetiva, esta estratégia é extremamente viável, visto que permite não só 
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adquirir desde logo inúmeras informações relativas a cada personalidade 

(principalmente quando se trata de uma turma desconhecida), como torna 

possível o reconhecimento das modalidades que apresentam maiores 

constrangimentos e necessitam de um período mais alargado de exercitação 

para que se vislumbre posteriormente uma evolução efetiva dos educandos. 

No decorrer do EP, o Modelo de Estrutura de Conhecimento (MEC) 

(Vickers 1990) serviu de base para a construção da unidade didática, 

respeitando as condições de aprendizagem, do envolvimento e as 

características dos alunos, determinando a extensão e sequência dos 

conteúdos, atribuindo objetivos e configurando a avaliação. 

No entanto, mesmo sabendo que este modelo foi concebido para 

estruturar o conhecimento ao nível da unidade didática, por estímulo do 

professor orientador a estrutura deste modelo foi utilizada na elaboração do 

planeamento anual, revelando-se extremamente útil na organização do 

conhecimento no início do ano letivo.  

Em suma, e assumindo as palavras de Freire (1997, p. 58) “o 

planeamento é um processo ininterrupto, processual, organizador da conquista 

prazerosa dos nossos desejos onde o esforço, a perseverança, a disciplina são 

armas de luta quotidiana para a mudança pedagógica.” 

4.1.3.1 Planeamento Anual 

Tratando-se de uma macro-organização, o planeamento anual é uma 

tarefa fundamental para a estruturação e abordagem coerente das diferentes 

matérias a lecionar ao longo do ano letivo. A seleção destas matérias é 

condicionada por vários fatores que irão influenciar o cumprimento dos 

objetivos estabelecidos para cada ano de escolaridade. Assim, é necessário 

que o professor oriente a sua atuação de acordo com o programa da disciplina, 

com o projeto educativo do agrupamento, com as decisões tomadas pela 

ADEF, com a escolha dos alunos e com a disponibilidade das instalações 

desportivas e do material didático disponível. 

Na definição do planeamento anual perfilámos um sistema de prática por 

blocos e alternada de uma modalidade coletiva com uma individual, todavia, 
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devido à natureza das modalidades (escolhidas pelos discentes) no último 

período letivo a abordagem teve em conta apenas modalidades de caráter 

individual.  

Na minha opinião, o ensino por blocos apresenta algumas vantagens e 

alguns inconvenientes para o processo de ensino e aprendizagem. Torna-se 

claro que esta prática permite uma maior consciencialização dos elementos de 

aprendizagem, devido ao caráter contínuo do processo, porém é igualmente 

evidente que a exercitação de cada modalidade se dá muito espaçadamente 

no tempo o que pode levar à perda de habilidades até ao momento de nova 

abordagem. 

Ilustração 2 - Extensão da EF e da Matéria de Ensino, referente às modalidades 

 

4.1.3.2 Planeamento da Unidade Didática 

As unidades didáticas são uma organização a nível meso e são 

fundamentais para um ensino que se quer planeado, orientado e devidamente 

justificado. No módulo 4 é determinada a extensão e sequência dos conteúdos, 

com a construção de um quadro de conteúdos baseado na estrutura de 

conhecimento (módulo 1), nas condições de aprendizagem (módulo 2) e no 

nível dos alunos (módulo 3), onde todas as categorias transdisciplinares – 

habilidades motoras, condição física, cultura desportiva e conceitos 

psicossociais – são contempladas. 

As unidades didáticas abrangem ainda a definição de objetivos (módulo 

5), permitindo este direcionar a atenção do professor e dos alunos para uma 
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meta bem definida; a configuração da avaliação (módulo 6) onde são 

enquadrados os níveis de desempenho às habilidades motoras estipuladas no 

módulo 1; e o desenho das progressões de ensino (módulo 7), servindo este 

módulo como uma base de dados para as situações de aprendizagem que se 

revelam cruciais para o ensino da modalidade.  

Relativamente à elaboração deste planeamento, devo considerar que 

numa fase inicial este documento continha um acumulado de informação 

desnecessária e que retirava toda a funcionalidade do mesmo. No entanto, ao 

longo do ano letivo, o mesmo foi sofrendo um processo de aperfeiçoamento e 

sistematização, transformando-o num todo indivisível. 

Neste sentido, foi sintetizada a informação referente à estrutura do 

conhecimento, centrando a informação nos aspetos que mereciam realmente a 

atenção do professor aquando da lecionação da modalidade e que se 

revelavam essenciais para a aprendizagem do aluno. No módulo 3 foram 

levantadas as dificuldades dos alunos, determinando os casos especiais, 

diferenciando níveis de desempenho. No módulo 4 foram distinguidos os 

conteúdos inerentes às várias sessões, tornando o quadro mais objetivo e 

prático. No que concerne aos objetivos, estes foram devidamente direcionados, 

ultrapassando a subjetividade que se vislumbrava inicialmente e que 

concebiam objetivos sem valor pedagógico. Analogamente à avaliação, foi 

excluída a introdução das modalidades da avaliação e foram reconhecidos 

criteriosamente os níveis de desempenho. 

Assim, com o avançar do tempo, o seu conteúdo foi sendo cada vez mais 

sintetizado e adquiriu maior pertinência, constituindo-se no final como um 

documento determinante no meu planeamento. Face à sistematização da 

informação num único módulo de aplicação (módulo 8), as tarefas de 

planificação ficaram cada vez mais facilitadas.  
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Ilustração 3 - Módulo 4: Determinação da Extensão e Sequência dos Conteúdos 

4.1.3.3 Plano de Aula 

Numa organização ao nível micro, surge o plano de aula, que é o 

instrumento que nos guia e orienta durante a prática pedagógica. Deste modo, 

o plano de aula afirma-se como a tarefa mais específica e minuciosa do 

planeamento, confiando várias preocupações ao docente no momento da sua 

elaboração. 

Neste documento, consta toda a extensão e sequência dos conteúdos da 

aula, onde é selecionada a matéria de ensino, nunca desprezando a sua 

valência pedagógica, as situações de aprendizagem, a duração e o ritmo das 

tarefas. 

Tal como foi evidenciado anteriormente, o plano de aula é 

fundamentalmente um guia do professor, que auxilia a sua lecionação, mas 

que está inevitavelmente dependente das exigências resultantes da ação. 

Atendendo a esta realidade, trata-se de um documento que assume as 

particularidades de quem o elabora, imperando as necessidades do docente 

para a obtenção de um objetivo delineado prematuramente pelo mesmo. Por 

esse motivo decidi utilizar uma estrutura vertical, estando esta dividida em 

quatro colunas, designadamente: conteúdos; objetivos específicos; situação de 
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aprendizagem/organização didático-metodológica; e componentes críticas e em 

quatro linhas, distinguindo o cabeçalho que incorpora o sumário da aula, os 

objetivos gerais, os conteúdos e a função didática e as várias partes da sessão 

(inicial, fundamental e final). Importa ainda referir que a junção da situação de 

aprendizagem e da organização didático-metodológica na mesma coluna 

deveu-se ao facto de estas se complementarem e ser mais intuitivo para mim 

enquanto professor memorizar o encadeamento da sessão. 

Relativamente a esta temática devo enaltecer o facto de as primeiras 

planificações se assumirem como uma tarefa extremamente morosa e 

exaustiva, visto que eram várias as horas destinadas a um único plano de aula, 

no sentido de preparar a sessão da melhor maneira para que nada falhasse e 

mais importante que tudo, que os educandos aprendessem efetivamente. Foi 

essa persistência da minha parte, tentando encontrar a melhor situação de 

aprendizagem, estratégia e metodologia que fez com que o sucesso se 

emancipasse e os planeamentos se tornassem verdadeiras ajudas durante a 

operacionalização. 

Esta reflexão em torno do plano de aula permitiu-me antever diversos 

cenários, corrigir determinados aspetos antes da prática, melhorar estratégias, 

rotinas, transições e a gerir mais satisfatoriamente o espaço de aula. 

Neste momento, sinto-me capaz para afirmar que o modo detalhado e 

refletido como foram projetados os primeiros planeamentos foi fundamental 

para que inúmeros constrangimentos que assombram o professor iniciante 

fossem dissipados e para que houvesse uma descentralização dos conteúdos 

e um afinco nas potencialidades dos alunos. 

 

4.1.4 Reajustar o Ajustamento 

É inegável que a mudança é parte integrante da vida, mudam as pessoas, 

mudam os espaços, mudam os sentimentos, mudam as estações do ano, 

mudam os meses, mudam os dias, muda irremediavelmente tudo, porque o 

segundo seguinte nunca será igual ao anterior e, desta forma quem não estiver 

aberto à mudança, não terá capacidade para viver. 
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O ensino é repleto de imprevisibilidade, fazendo com que o desempenho 

das funções do professor exija a aplicação contínua de tomadas de decisão a 

vários níveis e em diferentes domínios. 

O processo de ensino e aprendizagem deve ser encarado como um 

processo dinâmico e, por esse facto, o planeamento não deve ser assumido 

como uma estrutura rígida, mas sim como algo acessível e flexível, dispondo 

da abertura indispensável para sofrer alterações e reajustamentos. 

Deste modo, numa fase inicial a preocupação prendia-se no ajustamento 

do planeamento e dos conteúdos às condições espaciais, materiais e 

sobretudo às especificidades dos alunos, respeitando as suas fraquezas e 

potencialidades, valorizando desta forma o conhecimento íntimo da turma e do 

jovem em particular. No entanto estas adaptações possuíam um caráter 

simplificado, uma vez que dispunham do tempo suficiente para serem 

devidamente refletidas e por inferência perfilharem o desígnio perfeito. 

Todavia, durante a aula fui permanentemente confrontado com atos de 

decisão que careciam de fugacidade por consequência das obrigações 

determinadas pela volubilidade do processo de ensino e aprendizagem. Neste 

sentido foi essencial tomar decisões o mais rápido possível de modo a 

assegurar a eficácia da minha ação. Evidentemente que a minha capacidade 

decisional foi evoluindo ao longo do exercício profissional devido à enorme 

disponibilidade para aprender e ao à-vontade que fui conquistando no 

desempenho das funções docentes, solidificando os conhecimentos acerca do 

conteúdo e estratégicos, tornando os resultados definitivamente mais 

vantajosos para os discentes. 

Com o intuito de sustentar a ideia supramencionada, “(…) destaco 

positivamente a alteração da distância do cone à rede na segunda tarefa da 

parte fundamental (apenas para o nível elementar) pois inicialmente estava 

pouco motivante devido ao seu caráter facilitador. Como aspetos menos 

conseguidos considero a não alteração do jogo 2x2 para jogo 1x1 (apenas para 

nível introdutório) pois foi evidente a incapacidade dos alunos na prossecução 

do jogo desta complexidade (…)” (Diário de Bordo 1, p.32). 
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Depois da minha experiência de campo, apraz-me dizer que na aula de 

EF o professor deverá ser detentor da ousadia necessária para se afastar do 

planeamento efetuado e agir contrariamente sempre que as circunstâncias 

assim o exigirem, objetivando a resolução dos imprevistos estruturais e 

comportamentais e a criação das melhores oportunidades de aprendizagem 

para o aluno, que é invariavelmente o elemento central do processo de ensino.  

 

4.1.5 Realização do Professor nos Limites da Prática 

4.1.5.1 Uma Viagem pelos Modelos de Ensino que Coloriram a Práxis 

Os modelos de ensino ou modelos instrucionais são planos globais e 

coerentes para o ensino da EF (Metzler, 2011). De acordo com Gurvitch e 

Metzler (2013) estes planos servem de modelo, dando aos professores e 

alunos uma imagem clara que o ensino e a aprendizagem serão semelhantes 

em cada unidade didática. A instrução é designada de “modelo-base” porque 

as unidades são implementadas dentro de um dos vários modelos. 

Mesquita e Graça (2011, p. 45) referem que existem “modelos de 

instrução mais centrados na direção do professor e modelos que concedem 

mais espaço à descoberta e à iniciativa dos alunos”, mas que se deve 

“encontrar o justo equilíbrio entre as necessidades de direção e apoio e as 

necessidades de exercitar a autonomia, de modo a criar as condições 

favoráveis para uma vinculação duradoura à prática desportiva.” 

Segundo Rink (2001) não existe nenhum modelo que seja adequado a 

todos os envolvimentos de aprendizagem, isto é, não há uma melhor maneira 

de ensinar, há sim uma melhor maneira de ensinar determinado conteúdo para 

determinados alunos.  

Perante esta realidade complexa que é o ensino e aprendizagem, foram 

vários os modelos instrucionais que foram produzidos ao longo do tempo, 

objetivando a superação de todos os constrangimentos ocorridos nas aulas de 

EF, no entanto, irei aprofundar somente os cinco modelos de ensino que 

estiveram presentes aquando da lecionação das várias unidades didáticas, 

escolhidos estes através das características da modalidade, do à-vontade 
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perante cada matéria e do contacto com os modelos em contextos particulares 

no processo de formação. 

 

4.1.5.1.1 Modelo de Instrução Direta (MID) 

Tal como afirmam Mesquita e Graça (2011, p. 48), o MID predominou 

durante largos anos no ensino da EF, caracterizando-se por “centrar no 

professor a tomada de praticamente todas as decisões acerca do processo de 

ensino-aprendizagem”. Neste sentido, o professor realiza o controlo 

administrativo da aula, determinando as regras e as rotinas de gestão e ação 

dos alunos.  

Neste modelo são privilegiadas estratégias instrucionais de caráter 

explícito e formal, em que a monitorização e o controlo sistemático das 

atividades dos alunos é a nota dominante. É igualmente “determinante que os 

alunos obtenham um elevado sentido de responsabilidade e compromisso com 

as tarefas de aprendizagem, contribuindo para tal a indicação de critérios de 

êxito na consecução das mesmas” (Mesquita & Graça, 2011, p. 48). 

Este modelo de ensino foi aquele que utilizei numa primeira fase, ou seja, 

na lecionação de badminton, pois atendendo à sua especificidade, subordinada 

a conexões entre estímulos e respostas, permitia uma melhor gestão da aula, 

isto é, a organização das situações logísticas, a instituição de regras e normas 

de conduta, a regulação e sancionamento de comportamentos incorretos, a 

supervisão e controlo da atividade no decorrer da aula e ainda uma gestão do 

tempo de aula mais eficaz. 

A aplicação do MID permitiu-me aquilatar alguns aspetos que se 

vislumbravam essenciais na prática profissional e que apesar de conhecidos 

teoricamente não se encontravam devidamente ativos durante a práxis. Assim, 

através deste modelo foi possível apresentar novos conteúdos, por intermédio 

de uma instrução abstrata acompanhada da devida demonstração, objetivando 

evidentemente não só a perceção verbal por parte do aluno, mas também a 

descrição visual da situação de aprendizagem. De modo a tornar eficaz a 

apresentação da tarefa foram várias as estratégias que utilizei, nomeadamente 

a explicação e a demonstração suportadas por palavras-chave, com o intuito 
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de focalizar a atenção do aluno naquilo que se revelava substancial na 

prossecução das tarefas, a utilização de esquemas dos exercícios bem como 

de croquis para a organização dos educandos no espaço e a aplicação de 

organizações iguais ou semelhantes de aula para aula para que “(…) os alunos 

intuitivamente fossem ao encontro do pretendido, não necessitando portanto de 

uma instrução/demonstração exaustiva” (Diário de Bordo 1, p.21). 

A determinação de critérios de êxito bem explícitos de modo a envolver os 

alunos na sua plenitude aquando da concretização das tarefas de 

aprendizagem foi outro aspeto que se revelou crucial “(…) de modo a evitar a 

desmotivação dos alunos uma vez que o insucesso se sobrepõe ao sucesso na 

iniciação da modalidade” (Diário de Bordo 1, p.14). 

Atendendo a que a experiência profissional era reduzida, este modelo 

permitiu-me progredir metodicamente no processo de ensino, visto que existia 

uma monitorização elevada durante a ação e por conseguinte tornava a 

“prática altamente estruturada” (Mesquita & Graça, 2011, p. 49) não dando 

origem a conflitos maiores, uma vez que a supervisão da atividade era 

constante através da manipulação do tempo, das repetições e dos alunos 

envolvidos.  

A revisitação de sessões anteriores bem como dos conceitos e 

habilidades inerentes favoreceu igualmente este progresso, ampliando a 

perspetiva do que aconteceu na ótica do professor e do aluno e permitiu 

estabelecer a relação entre o que aconteceu e o que deveria acontecer 

posteriormente.  

 

“Na próxima intervenção a preocupação prende-se em reduzir a 

complexidade nos exercícios de familiarização, pois é minha convicção 

que o êxito é o maior impulsionador da aprendizagem, sendo fulcral 

nesta fase de fidelização ao badminton” (Diário de Bordo 1, p.14). 

 

Esta conceção permitiu-me ainda planear a repetição sistemática de 

tarefas previamente aprendidas, garantindo o ciclo “matéria antiga – matéria 

nova” (Mesquita & Graça, 2011, p. 48), uma vez que “ (…) em alunos com 

evidentes dificuldades na modalidade, aquilo que promoverá a sua 

aprendizagem será a repetição sistemática dos conteúdos, de modo a 



56 
 

desencadear a assimilação das matérias. Deste modo, será positivo para o 

desenvolvimento dos alunos implementar uma mesma organização nos mais 

diversos momentos” (Diário de Bordo 1, p.17). 

Após a aquisição de comportamentos autónomos, ou seja, quando houve 

mecanização dos processos e os discentes apresentavam índices elevados de 

respostas motoras, a minha intervenção enquanto docente apoiou-se mais 

especificamente na avaliação e correção das ações e atitudes dos educandos 

e menos nos limites organizacionais da tarefa, conseguindo assim um melhor 

desempenho por via do feedback e das correções “durante a prática e/ou entre 

cada situação de aprendizagem” (Mesquita & Graça, 2011, p. 50).  

 

“Nesta tarefa mais analítica aquilo que se verificou foi uma melhoria 

significativa relativamente aos gestos técnicos e à trajetória do volante” 

(Diário de Bordo 1, p.21). 

 

Esta maior maleabilidade em torno do MID, fez com que o 

questionamento e a adaptabilidade estivessem presentes concomitantemente à 

aplicação e que contribuíssem incessantemente para o desenvolvimento 

positivo do agente central do processo de ensino e aprendizagem - o aluno, 

que se conjeturava secundário num estadio inicial. 

A modalidade de luta foi igualmente lecionada com recurso ao MID, pois 

embora se tratasse da última modalidade inserida no planeamento anual, a 

escassez de tempo fez com que este se exibisse como a melhor alternativa 

para os educandos exercitarem durante um período mais longo os conceitos 

básicos da luta, visto que limitava a ação dos alunos a um processo diretivo, 

não acarretando autonomia no deslinde da tarefa. 

Em suma, e reforçando a importância do MID, num momento inicial este 

mostrou ser bastante benéfico porque permitiu organizar a prática de forma 

mais cuidada e antever alguns problemas que poderiam surgir. Já numa fase 

final a utilização deste modelo demonstrou maior flexibilidade e por isso 

permitiu-me não só sair dos atos pensados como englobá-los com os aspetos 

relacionais e tornar a prática pedagógica um momento de partilha.  
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4.1.5.1.2 Modelo Desenvolvimental (MD) em linha com o Modelo de 

Aprendizagem Cooperativa (MAC) 

Segundo Mesquita e Graça (2011) o MD assume primordial 

preponderância na didática, auxiliando o professor no delineamento dos 

procedimentos instrucionais através da adequação das tarefas à capacidade de 

interpretação e de resposta dos alunos. 

Assim, como referem Gurvitch e Metzler (2013) os estudantes progridem 

tão rápido quanto conseguem ou tão devagar quanto necessário. 

Por este motivo, o MD resulta da assunção de que a matéria de ensino 

exige um tratamento didático, materializado na manipulação da complexidade 

das situações de aprendizagem e na estruturação do desenvolvimento do 

trabalho do aluno (Mesquita & Graça, 2011), de modo a obter aprendizagens 

consistentes e que perdurem no tempo, através da integração de outras 

componentes potenciadoras do sucesso, de acordo com a capacidade de 

resposta dos alunos. 

Os ajustamentos efetuados às situações de aprendizagem em função do 

nível de desempenho dos educandos, demonstra por completo a valorização 

das particularidades de cada um, pois só assim é possível obter resultados 

mais positivos e estabelecer a relação entre a zona de desenvolvimento atual e 

a zona de desenvolvimento proximal, ou seja, detetar a distância entre o nível 

atual de desenvolvimento do aluno, determinado pela sua capacidade atual de 

resolver problemas individualmente, e o nível de desenvolvimento potencial, 

determinado através da resolução de problemas sob orientação de adultos ou 

em colaboração com pares mais capazes (Vygotsky, 1978). 

No momento de aplicação deste modelo durante a minha prática 

pedagógica, verifiquei que poderia manipular a complexidade prática de 

diferentes maneiras, designadamente, usando um ensino por partes, através 

de uma progressão linear, modificando os equipamentos, alterando as 

condições espaciais, restruturando o objetivo das habilidades, reformulando o 

número de participantes envolvidos, o número de repetições para cada 

habilidade e a sequência das diversas habilidades (French et al., 1991). 
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Estas reformulações permitiram que o processo de ensino e 

aprendizagem estivesse ajustado às individualidades, permitindo de uma forma 

equilibrada e sustentada a passagem do nível atual de desempenho para outro 

superior. 

 

“A utilização de marcas no solo (pontuação de cada zona) delimitando 

as três zonas pontuáveis, promoveu um maior envolvimento nas 

tarefas, pois ao mesmo tempo que fomentava a competição, mostrava 

concretamente o valor das ações de cada equipa” (Diário de Bordo 1, 

p.21). 

 

“(…) após detetar numa aula transata o congestionamento da tarefa 

devido à colocação de alunos menos aptos a nível motor na liderança 

dos grupos, dispus os discentes com maior apetência motora no topo 

da organização, de modo a que o ritmo da situação de aprendizagem 

fosse ao encontro dos objetivos pré-estabelecidos” (Diário de Bordo 2, 

p.21). 

 

Durante a lecionação das diferentes unidades didáticas (ginástica, 

atletismo e dança), perspetivei um ensino com um padrão de dificuldade e 

complexidade crescente, seguindo a lógica “do simples para o complexo, do 

fácil para o difícil e do conhecido para o desconhecido” (Mesquita & Graça, 

2011, p. 53), organizando os conteúdos através de vínculos constantes entre o 

que os alunos aprendiam e aquilo que pretendia que estes aprendessem, 

aproximando paulatinamente as tarefas de exercitação do produto final, 

determinado este por situações de aprendizagem capazes de integrar os 

conteúdos parciais num juízo globalizante. 

O meu enfoque durante as aulas assentou também na observação e 

correção dos aspetos considerados como decisivos no desempenho dos 

intervenientes e que podiam influenciar a extensão da qualidade das 

aprendizagens, delegando a restante responsabilidade aos praticantes na 

condução da sua própria aprendizagem. 

Esta nova visão veio solidificar os valores da solidariedade, da 

cooperação e do respeito mútuo, pois tal como refere Soler (2006, p. 41) “a 

aula de educação física deve ser um exercício de convivência, em que as 

pessoas aprenderão a construir uma nova sociedade, sem discriminação e com 
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atitudes de solidariedade, respeito e aceitação não havendo lugar para o 

preconceito e a exclusão”.    

Vivemos num mundo onde as distâncias não param de diminuir e onde 

devemos renunciar à herança perniciosa do passado, feita de conflitos e 

concorrência, e virar-nos para uma nova cultura de convergência e de 

cooperação (Singh, 2003). 

Pelos argumentos expostos anteriormente, decidi apoiar-me no MAC, pois 

este, segundo Dyson et al. (2004) é um modelo de ensino que se centra na 

aprendizagem do aluno e que possui como primeiro objetivo que cada 

educando se torne significativamente importante para o processo. 

Antil et al. (1998) referem que no MAC os alunos trabalham juntos, em 

grupos pequenos, estruturados e heterogéneos com o intuito de favorecer o 

conteúdo. Assim, os estudantes não são unicamente responsáveis por 

aprender a matéria, mas também por ajudar os seus colegas de grupo. Desse 

modo, maximizam não só a própria aprendizagem como a dos seus pares. 

A ideia de colocar os alunos em trabalho colaborativo visa sustentar a 

opinião de que os educandos que trabalham em pequenos grupos detêm com 

maior facilidade a matéria apresentada pelo professor do que alunos que 

trabalham individualmente (Slavin & et al., 1996). 

Na perspetiva de Johnson et al. (1998) existem cinco elementos básicos 

na aprendizagem cooperativa, designadamente:  

Interdependência Positiva: a aprendizagem de cada elemento do grupo 

depende dos restantes elementos do grupo enquanto trabalham juntos para 

completar a tarefa; 

Responsabilidade Individual: práticas do professor para estabelecer e 

manter a responsabilidade do aluno para um comportamento adequado, um 

compromisso e para os resultados; 

Interação Promotora Cara-a-Cara: discussão em torno do grupo com um 

grau de proximidade elevado; 

Uso das Habilidades do Trabalho em Equipa: para garantir o sucesso 

do esforço cooperativo, os alunos devem adquirir as habilidades interpessoais 

e do grupo; 



60 
 

Processamento do Grupo: tempo destinado à discussão, bem como a 

análise de como os membros do grupo atingiram os seus objetivos e 

mantiveram as relações de trabalho eficazes. 

A aprendizagem cooperativa é fundamental para o ser humano se 

emancipar, visto que vivemos numa sociedade onde cada um depende do 

outro.  

A cooperação valoriza o jogar com o outro, em detrimento do jogar contra 

o outro e através de atividades colaborativas é reforçada a autoestima e a 

relação social. Assim, ganha força a proposta de inclusão das diferenças, uma 

vez que permite a participação de todos, independente das habilidades que 

possuem (Soler, 2006). 

No final do ano letivo, tive a oportunidade de constatar que os alunos 

ostentavam uma capacidade superior no que concerne à autonomia 

cooperativa comparativamente com o início do ano letivo. Inicialmente, estes 

apresentavam características lineares de resposta a um estímulo pré-

determinado pelo professor, não existindo portanto a competência de aprender 

através da construção de um pensamento coletivo, resultante da entreajuda e 

da partilha de saberes. 

 

 “Nesta sessão, os educandos mostraram sinais evidentes dessa 

evolução, conseguindo perceber rapidamente os conteúdos inerentes 

às situações de aprendizagem que solicitavam a participação conjunta 

na análise de material didático auxiliar (imagens alusivas aos 

conteúdos)” (Diário de Bordo 3, p.7).  

 

Este acontecimento deixou-me extremamente entusiasmado, pois foi 

consequência do trabalho desenvolvido por mim ao longo do ano letivo, uma 

tarefa que se vislumbrava árdua numa primeira fase, visto se tratar de alunos 

do 12º ano de escolaridade com hábitos excessivamente enraizados e com 

uma predisposição menor para aceitar uma aprendizagem com, por e para o 

outro. No entanto o meu afinco superou este obstáculo pois acreditava que a 

cooperação era o melhor caminho para o desenvolvimento da autonomia 

intelectual, criativa, social e moral. 
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4.1.5.1.3 Modelo de Educação Desportiva (MED) em parceria com o 

Modelo de Ensino do Jogo para a sua Compreensão 

Aquando da lecionação das unidades didáticas de voleibol e basquetebol 

optei pela junção de dois modelos instrucionais, designadamente o MED e o 

MEJPC.  

A utilização concomitante destes modelos de ensino deveu-se ao facto de 

pessoalmente defender que o jogo, na sua vertente integral ou parcial, dentro 

de um contexto competitivo e entusiasta é o melhor mecanismo de 

aprendizagem do aluno. 

O MED foi proposto por Siedentop (1987) na tentativa de conferir um 

cunho afetivo e social às aprendizagens (Mesquita & Graça, 2011). Segundo 

Mesquita e Graça (2011, p. 59) este modelo é definido “como uma forma de 

educação lúdica e critica as abordagens descontextualizadas, procurando 

estabelecer um ambiente propiciador de uma experiência desportiva autêntica, 

conseguida pela criação de um contexto desportivo significativo para os 

alunos”. Os mesmos autores referem que o principal propósito passa por 

desenvolver indivíduos desportivamente competentes, cultos e entusiastas, 

fornecendo aos alunos oportunidades de desenvolver as habilidades e a 

capacidade de compreensão e participação no fenómeno desportivo para toda 

a vida. 

De acordo com Siedentop (2002) o termo competente surge no sentido de 

que os alunos são atletas conhecedores do jogo. O termo culto refere-se ao 

facto de os educandos conhecerem e valorizarem os valores do desporto e 

distinguirem a boa da má prática desportiva. O termo entusiasta aponta para 

que os discentes participem e se comportem de forma a preservar, proteger e 

melhorar as culturas desportivas. 

O autor supracitado refere ainda que existem seis características 

diferenciadoras do MED. A época desportiva que muitas vezes é duas a três 

vezes mais longa que as unidades didáticas comuns. A filiação que permite 

que os alunos planeiem, pratiquem e compitam em conjunto, bem como 

beneficiem de todas as oportunidades de desenvolvimento social que 

acompanham o grupo a que pertencem. A competição formal que sendo 
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organizada desde início, permite que os alunos pratiquem e joguem dentro de 

quadro competitivo previsível de uma concorrência leal. O registo estatístico 

que é mantido e utilizado para fins de motivação, feedback, avaliação e 

construção de normas e tradições. Os eventos culminantes que marcam o 

término da época desportiva e dão a oportunidade de assinalar o progresso e 

de comemorar os sucessos. Por último, a festividade que deverá acompanhar 

toda a época desportiva de modo a celebrar o sucesso através de esforços 

contínuos. 

Após detetar que a turma não detinha hábitos desportivos, era pouco 

autónoma e com reduzida fidelização com a EF achei por bem operacionalizar 

este modelo de ensino por se constituir como uma novidade para a turma, 

levando-me a especular se a sua aplicação poderia elevar os níveis 

motivacionais dos alunos, sobretudo nos menos aptos, despertando a sua 

curiosidade e interesse para a disciplina. Contudo, estava consciente que a 

turma poderia não estar preparada para acarretar com a responsabilidade, a 

autonomia e o compromisso que o mesmo exige. 

No momento de aplicação do MED na minha prática pedagógica, a época 

desportiva, característica evidenciada anteriormente como importante na 

diferenciação deste modelo, não foi seguida integralmente visto que existiu 

sempre o condicionalismo imposto pelo domínio temporal, visando o 

cumprimento do planeamento anual previamente definido. Assim, não houve 

diferenciação da unidade didática comum e da época desportiva pertencente 

ao MED, perdurando no tempo durante o mesmo período. Todavia, todas as 

outras características foram seguidas rigorosamente, uma vez que assumi 

todas elas como essenciais para que os educandos se relacionassem com as 

atividades e se envolvessem nas mesmas, havendo portanto um aumento 

considerável dos padrões motivacionais, cooperativos e festivos. 

 

 “Numa primeira instância aquilo que deve ser evidenciado é o facto de 

os alunos terem recebido com grande entusiasmo a metodologia que 

irá ser imposta durante a unidade didática de voleibol, mostrando estes 

enorme disponibilidade para cumprir com aquilo que é requisitado no 

modelo de educação desportiva (MED). Foi com enorme surpresa que 

recebi a exaltação demonstrada pelos alunos, uma vez que 
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previamente à aula a minha expectativa era pequena, pensando 

antemão que este modelo de ensino para idades mais avançadas não 

iria ser tão bem recebido” (Diário de Bordo 1, p.25). 

 

Tal como demonstrado acima, os alunos revelaram bastante recetividade, 

contudo numa primeira fase devido à reduzida autonomia que estava presente 

na turma, os educandos não aderiram fielmente a esta medida de inovação de 

ensino, uma vez que não correspondiam a todos os pedidos que eram 

solicitados. No entanto, numa segunda abordagem (basquetebol), depois de ter 

sido fomentada a responsabilidade e a autonomia durante o primeiro período, 

os resultados foram expressamente prosperes, promovendo um enorme 

envolvimento através do trabalho cooperativo assente num clima de 

aprendizagem divertido e motivante. 

Reforçando a ideia inicial, o outro modelo de ensino aplicado foi o MEJPC 

produzido por Bunker e Thorpe (1982), permitindo uma abordagem contrária ao 

ensino dos jogos desportivos coletivos orientado para as habilidades técnicas 

de forma isolada, enfatizando a importância da compreensão tática do jogo. 

De acordo com Graça (2008, p. 30) a primeira preocupação do modelo é 

evitar a alienação do jogo, questionando os alunos “do que fazer” e “quando 

fazer” e não apenas “do como fazer”. O contexto de jogo e o significado das 

ações, “os porquês”, têm precedência sobre a técnica, justificando a sua 

oportunidade e adequação. 

O grande objetivo pessoal passou por atribuir ao aluno sublime 

preponderância no seu processo evolutivo, valorizando os aspetos 

relacionados com a tomada de decisão e compreensão dos acontecimentos 

situacionais do jogo, mas também utilizar o jogo como uma estratégia atrativa 

para a prática, uma vez que a natureza caótica do mesmo conduz ao gosto e 

consequente participação. 

Face ao exposto, foi promovido um ensino centrado na descoberta 

guiada, em que os alunos eram sujeitos a uma dada situação-problema e 

estimulados a procurar soluções para a mesma (Mesquita & Graça, 2009). 

Sucintamente, o jogo evidenciou-se como o elemento primário do 

processo de ensino e aprendizagem, sendo este apresentado maioritariamente 
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da forma modificada na lecionação das diferentes modalidades. As várias 

alterações efetuadas ao jogo visaram essencialmente o enquadramento lógico 

das tarefas à capacidade real dos alunos, através da enfatização dos 

elementos essenciais e pela redução da complexidade, levando à perceção 

exata do objetivo e tornando este tangível por parte do educando. 

 

4.1.6 Tornar-me Progressivamente Prescindível no Processo de 

Aprendizagem dos Alunos 

Se observarmos com atenção o meio escolar atual, verificamos que os 

alunos se assumem imediatamente como adultos, não aceitando naturalmente 

a sua idade cronológica, embora seja igualmente percetível que os jovens se 

encontram mais irresponsáveis, não usufruindo da capacidade de estipular 

objetivos pessoais, esperando assim que tudo se realize através da 

consequência natural dos acontecimentos. Nesta perspetiva e, tendo por base 

a ideia de que o educando é parte integrante de todo o seu processo de ensino 

e aprendizagem, fui-lhe cedendo progressivamente autonomia na organização 

e gestão das tarefas ao longo do ano letivo, como forma de reconhecimento do 

desenvolvimento da sua competência e responsabilidade.  

De acordo com Pais e Monteiro (2002) é fundamental auxiliar o aluno a 

tornar-se ator da sua própria aprendizagem, contribuindo assim para que este 

desenvolva a sua autonomia e responsabilidade. 

A partir do momento em que o aluno se torna autónomo, passa a ser 

capaz de dar continuidade ao processo de aprendizagem de forma eficiente, 

prescindindo do auxílio frequente do professor. Como tal, consegue posicionar-

se perante uma situação de aprendizagem, elaborar projetos pessoais e 

participar em projetos coletivos, procurar informações para superar as suas 

dificuldades, estabelecer e perseguir objetivos e adotar uma postura crítico-

reflexiva, analisando diferentes perspetivas, objetivando o alcance de 

conclusões ponderadas e de maior valor didático-pedagógico. 

Durante a minha prática pedagógica, foi possível observar que os 

educandos foram alterando o seu comportamento. Numa primeira instância foi 

deveras complicado conseguir que todos se responsabilizassem 
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autonomamente pelas aprendizagens e assim se valorizassem não só como 

alunos mas como indivíduos de futuro, pró-ativos e com o sentido de mudança 

bastante apurado, visto que na sua rotina anterior se limitavam a responder 

somente ao impulso do professor. 

O excerto seguinte confirma esclarecidamente o parágrafo anterior, o qual 

nos diz que “(…) concernente à parte fundamental da aula, aquilo que retenho 

após este momento reflexivo é que os alunos se não forem incentivados 

deixam de responder da melhor forma ao solicitado nas estações que 

requerem a sua autonomia e responsabilidade (exemplo: estações de condição 

física), diminuindo posteriormente a sua dinâmica e predisposição para a 

sessão” (Diário de Bordo 1, p.9). Por este motivo,“(…) torna-se evidente que ao 

longo do ano letivo se deverá trabalhar este aspeto, tornando os alunos 

autónomos e responsáveis, capazes de realizar atividades intencionalmente, 

não só no âmbito da Educação Física mas também no decorrer da sua vida 

(criação de hábitos de vida saudáveis)” (Diário de Bordo 1, p.12). 

Numa fase posterior do ano letivo, mais propriamente no decorrer das 

aulas de ginástica foi visível a evolução dos discentes, com “(…) os alunos a 

realizarem o que estava previamente planeado e a continuarem posteriormente 

a pensar na sequência do grupo. Com isto, é possível concluir que a autonomia 

e a responsabilidade estão a ser desenvolvidas, tornando os alunos mais pró-

ativos no futuro” (Diário de Bordo 2, p.24). Também no bloco de dança se 

vislumbrou “(…) a mudança de paradigma, vislumbrando-se discentes 

responsáveis, elaborando a sua coreografia de dança através do trabalho 

cooperativo, servindo o professor apenas de mediador do processo de ensino, 

enquanto a turma se autossuperava dentro de um ambiente favorável” (Diário 

de Bordo 3, p.7). 

Com o intuito de favorecer a aquisição dos valores evidenciados 

anteriormente adotei a descoberta guiada como facilitadora deste processo, 

uma vez que este estilo de ensino permitia incentivar os educandos, 

individualmente ou coletivamente, na procura de soluções face às situações-

problema colocadas, preconizando que era importante para o aluno saber o 
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que fazer, porque fazer e quando fazer, sendo assim necessária a existência 

de uma simbiose entre a ação teórica e prática. 

Segundo Vereijken e Whiting (1990) a descoberta guiada refere-se ao 

processo de efetuar repetidamente inúmeras tentativas de um movimento 

específico, muitas vezes com base em uma “working hypothesis” e fazer 

modificações com base no resultado obtido. 

Para promover este estilo de ensino utilizei várias estratégias, 

nomeadamente, o questionamento antes, durante e após a situação de 

aprendizagem como forma de potencializar a compreensão e testar o 

conhecimento dos intervenientes acerca do conteúdo e a exposição de um 

objetivo geral para os alunos explorarem as diversas possibilidades e 

encontrarem a resposta mais eficaz, ajudando-os assim a resolver vários 

problemas sem lhes dar a solução. 

Resumidamente, este ponto relaciona-se com a minha procura por uma 

fusão de modelos de ensino que me permitissem chegar até este estado de 

«progressivamente prescindível», através de uma interpretação pessoal dos 

mesmos, atingindo um modelo de ensino de grandeza macro e com enorme 

perspetiva de manipulação e adaptação. 

 

4.1.7 Avaliar para Regular e Promover a Qualidade do Ensino e da 

Aprendizagem 

A avaliação é uma atividade metodológica equivalente em qualquer 

contexto, não importando se estamos a avaliar máquinas de café ou máquinas 

de ensinar, planos para uma casa ou planos para um curso. Trata-se de uma 

atividade que consiste simplesmente na junção e combinação de dados de 

desempenho com um conjunto ponderado de escalas de objetivos para gerar 

listas comparativas ou numéricas, com base nos instrumentos de recolha de 

dados, nas ponderações e na seleção dos objetivos (Scriven, 1967). 

Ribeiro (2000a, p. 5) vai ao encontro do que o autor supramencionado 

refere e assume que “a função de avaliar tem hoje um lugar preponderante em 

qualquer operação de planeamento sistemático e nos mais diversos domínios. 

Compreende-se facilmente, porquê. Num plano modesto ou de grande 
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dimensão, a curto ou a longo prazo, visam-se sempre metas ou objetivos que 

importa atingir. Para toda a operação planeada ser bem conseguida importa, 

por um lado, avaliar se está a decorrer como previsto e, por outro lado, 

averiguar se os resultados obtidos são, de facto, os pretendidos.”  

De acordo com Londoño (2007) a avaliação constitui uma parte 

consubstancial de toda a atividade humana, com a capacidade de se assumir 

como processo e como resultado, dependendo da intencionalidade e do objeto 

que é avaliado.  

Na EF, as funções da avaliação passam por analisar cuidadosamente as 

aprendizagens conseguidas face às planeadas, servir de motor do seu 

constante aperfeiçoamento, informar descritivamente professores e alunos 

sobre objetivos atingidos e não atingidos, tomar decisões e preparar, 

acompanhar e encerrar o processo de ensino e aprendizagem.  

Ao longo do processo foram consideradas três modalidades de avaliação, 

designadamente a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação 

sumativa, pois não é suficiente planear e realizar, se posteriormente não forem 

reunidos os objetivos em torno dos momentos de avaliação.  

Para a concretização dos diferentes momentos de avaliação foram 

construídas diversas grelhas de registo de acordo com a especificidade de 

cada modalidade, estando estas estruturadas através de um articulação vertical 

e horizontal, objetivando um registo rápido e preciso dos diferentes parâmetros 

a avaliar, com o intuito de tornar a observação sistemática (para não perder 

informação) e assim dar objetividade ao processo. 

Em resumo, qualquer tipo de avaliação deverá exigir um momento de 

reflexão, pois a ausência deste procedimento leva a que não seja possível 

“avaliar os alunos e a atividade pedagógica do professor. E sem controlo 

permanente da qualidade do ensino nenhum professor consegue garantir a 

eficácia e a melhoria da sua prática pessoal” (Bento et al., 2006, p. 175). 

 

4.1.7.1 Avaliação Diagnóstica 

A avaliação diagnóstica surgiu com o intuito de detetar o estado inicial dos 

alunos, permitindo uma primeira avaliação das capacidades dos mesmos, a 
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perceção da adequação dos objetivos específicos a atingir e ainda possibilitou 

a divisão da turma em níveis de desempenho de acordo com o tencionado 

(grupos homogéneos ou heterogéneos). 

Segundo Mesquita (2012, p. 34) esta modalidade da avaliação permite 

analisar os “conhecimentos e aptidões que o aluno deve possuir para poder 

iniciar novas aprendizagens”, através da avaliação dos pré-requisitos, ou seja, 

verificar “se o aluno possui as aprendizagens anteriores necessárias para que 

novas aprendizagens tenham lugar” e da avaliação dos níveis de entrada, isto 

é, “se os alunos já têm conhecimentos da matéria que o professor vai ensinar.” 

Sucintamente, os resultados da avaliação diagnóstica permitem saber se o 

educando sabe mais do que precisava saber ou se sabe menos do que é 

necessário. 

Assumindo esta perspetiva, a ADEF e o NE decidiram efetuar todas as 

avaliações diagnósticas de forma concentrada no início do ano letivo, com o 

objetivo de obter um conhecimento geral dos discentes nas várias modalidades 

e de suprimir a possibilidade de serem influenciados positivamente (transfer) 

pela exercitação noutra modalidade. Pessoalmente, assumo esta estratégia 

como extremamente enriquecedora, visto que permitiu não só adquirir desde 

logo inúmeras informações relativas a cada individualidade, uma vez que se 

tratava de uma turma desconhecida, como tornou possível o reconhecimento 

das modalidades que apresentavam maiores constrangimentos e necessitariam 

de um período mais extenso para que a aprendizagem se tornasse efetiva. 

A avaliação diagnóstica realizada imediatamente após o início do ano 

letivo levou a que a experiência profissional não contribuísse favoravelmente 

para uma observação cuidada e precisa, estando as maiores dificuldades 

relacionadas com o facto de observar e registar quase em simultâneo, o que 

levava infindas vezes a uma perda do acompanhamento do observado ou à 

perda da área de registo na grelha de avaliação. Inversamente, este período de 

observação inicial fez ampliar a minha experiência profissional através do 

confronto com situações práticas concretas que se vislumbraram 

extremamente pertinentes na perceção do conhecimento da modalidade e na 

preparação das diversas unidades didáticas numa fase posterior. 
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4.1.7.2 Avaliação Formativa 

A definição de avaliação formativa é talvez a mais controversa e variada 

de todas as definições de avaliação.  

De acordo com Londoño (2007) esta modalidade da avaliação procura 

acompanhar o processo de aprendizagem do estudante nas suas realizações, 

avanços ou retrocessos. Consiste assim na apreciação contínua e permanente 

das características e desempenho do aluno, através de uma monitorização 

durante todo o seu processo de formação. Este procedimento permitirá verificar 

a capacidade do educando em aplicar o que aprendeu no momento de tomar 

decisões e na resolução de problemas pessoais no seu futuro exercício 

profissional. 

Deste modo, o feedback é um aspeto crucial desta modalidade de 

avaliação e exige o conhecimento do padrão ou do objetivo, das habilidades 

para fazer comparações com base em vários critérios e o desenvolvimento de 

estratégias e significados para reduzir a discrepância entre o que é produzido e 

o que é almejado (Sadler, 1989). 

O mesmo autor menciona que a avaliação formativa está relacionada com 

o facto de como os julgamentos sobre a qualidade das respostas dos alunos 

(desempenho, trabalhos) poderem ser usados para moldar e aprimorar a 

competência destes por meio de um ajustamento do processo de ensino e 

aprendizagem.  

Na perspetiva de Mesquita (2012) a avaliação formativa pretende informar 

o aluno e o seu encarregado de educação, os professores e outros 

intervenientes, sobre a qualidade do processo educativo e de aprendizagem, 

bem como do estado do cumprimento dos objetivos do currículo.  

De modo a analisar insistentemente os alunos no decorrer do processo e 

o meu desempenho na prática pedagógica recorri a esta modalidade da 

avaliação. Esta traduziu-se como uma excelente alternativa para revelar as 

dificuldades dos discentes, balizar o grau de domínio dos mesmos e ainda 

serviu para determinar as adaptações às tarefas de aprendizagem, 

introduzindo alterações que possibilitassem uma maior adequação das 
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mesmas e para ajustar as respetivas unidades didáticas e o plano de aula mais 

especificamente à nova realidade. 

Por forma a comprovar esses pensamentos que visavam a reforma surge 

um parágrafo escrito pela minha pessoa, referindo que como “(…) aspetos que 

deverão ser resolvidos em intervenções vindouras, destaco primeiramente a 

tarefa realizada durante a parte inicial, que apesar de os alunos terem 

conseguido executar os exercícios iniciais, demonstraram grandes dificuldades 

naqueles de complexidade superior, pois as suas limitações técnicas levaram a 

que a sua ação não fosse eficaz” (Diário de Bordo 1, p.14). 

A grande diferença para com as restantes modalidades deveu-se ao facto 

de esta não recorrer à atribuição de uma nota, pois na realidade os alunos 

deviam utilizar a avaliação formativa como base para a classificação, dando 

uma resposta sem se confrontarem com esta ameaça, sem os elevados níveis 

de stresse e ansiedade associados a essas situações. 

Por fim, resta-me salientar que a avaliação formativa não só contribuiu 

para a superação dos alunos, como também concorreu para a minha 

valorização, visto que a constante reflexão em torno da minha prática 

possibilitou a deteção e transformação das fragilidades em potencialidades. 

 

4.1.7.3 Avaliação Sumativa 

Segundo Londoño (2007) a avaliação sumativa procura a valorização e 

alcance total dos objetivos planeados para o trabalho educativo, isto é, 

pretende verificar ou descobrir se existe consumação ou não do que foi 

proposto inicialmente.  

De acordo com Mesquita (2012, p. 28) é a “modalidade de avaliação que 

melhor possibilita uma decisão relativamente à progressão ou à retenção do 

aluno pois compara resultados globais, permitindo verificar a progressão de um 

aluno face a um conjunto lato de objetivos previamente definidos.” 

A autora (p.29) refere ainda que a avaliação sumativa conflui “num juízo 

globalizante sobre o desenvolvimento dos conhecimentos e competências, 

capacidades e atitudes do aluno”, e que apesar de ter lugar, ordinariamente, 

“no final de cada período letivo, no final de cada ano e de cada ciclo de ensino”, 
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pode também ocorrer “no final de uma ou várias unidades de ensino que 

interessa avaliar globalmente.” 

Numa fase inicial, especialmente em contextos caóticos, como é o caso 

dos jogos desportivos coletivos, tive algumas dificuldades em transpor a 

observação em dados mensuráveis, pois era extremamente complexo detetar 

os acontecimentos de forma separada, quando estes se encontravam 

interrelacionados e onde umas ações antecediam e sucediam outras. 

Esta desordem fez com que a minha atenção fosse desequilibrada e 

tomasse caminhos dispersos, fugindo do essencial e agregando-se no 

acessório, pois tal como menciona Londoño (2007) os resultados da avaliação 

não dependem somente do sujeito de aprendizagem, ou seja, do estudante, 

mas de uma rede de relações e fenómenos humanos que ocorrem na aula. 

Vislumbrado este obstáculo na prática pedagógica, o NE tentou encontrar 

uma estratégia para o ultrapassar, havendo assim a possibilidade de todos 

efetuarem o registo dos resultados nas provas práticas, todavia, rapidamente 

percebi que os dados obtidos iriam ser ambíguos uma vez que os 

observadores iriam ser distintos e, apesar de toda a direccionalidade nos 

conteúdos a analisar, a perceção e sensibilidade de cada docente para os 

mesmos conteúdos é claramente influenciada pelos seus ideais, pelas suas 

vivências e perspetivas. 

A este propósito importa refletir sobre o impacto da existência de uma 

desigualdade de critérios de professor para professor na avaliação das 

aprendizagens dos alunos. Se os docentes apresentam métodos, critérios e 

formas de avaliação particulares, se existir alteração do professor responsável 

a cada ano letivo, os educandos ficam subordinados a essa disparidade de 

conceções, podendo levar a uma sensação de um estado permanente de 

iniciação nas várias modalidades desportivas. 

 

 “Aquilo que devo salientar também é o facto de os alunos possuírem 

grandes dificuldades na ginástica de aparelhos – boque e plinto, 

estando estes no nível introdutório (ajustado a alunos do 5º e 6º anos 

de escolaridade), nível este miserável tendo em conta aquilo que é 

espectável que aconteça no ano de escolaridade em que se 

encontram. São igualmente notórias dificuldades em exercícios de 
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base, como é exemplo, o rolamento à frente engrupado” (Diário de 

Bordo 1, p. 9) 

 

Perante este cenário, deveria haver um melhor aproveitamento dos 

professores de EF, mantendo-se estes ao longo do percurso do ensino básico 

ou secundário, pois existiria um maior conhecimento dos discentes e a aptidão 

para processar novas aprendizagens era superior, visto que o docente já 

possuía informações relativas aos conteúdos lecionados e ao desempenho dos 

alunos no que cerne a essas matérias. 

Contudo, é evidente que esta rotatividade poderá ser justificada pela 

necessidade de conceder variabilidade ao processo de aprendizagem dos 

alunos, para que estes vivenciem diferentes experiências e pessoalidades e, 

por esse motivo, adquiram competências e capacidades ecleticamente 

conotadas. 

O holismo anteriormente mencionado permite que os educandos se 

autoconstruam através de metodologias, estratégias e conceções distintas e 

torna provável que todos encontrem o rumo correto, uma vez que as perceções 

e entendimentos estão sempre condicionados pelas pessoalidades. 

As duas perspetivas acima indicadas detêm toda a sua veracidade, 

contudo através da experiência pessoal obtida ao longo deste ano letivo foi-me 

possível constatar que os alunos pronunciam o conceito de repetição de 

matérias nos vários anos de escolaridade de forma sistemática. Pessoalmente, 

assumo que este juízo deve-se essencialmente à falta de comunicação entre 

docentes o que inviabiliza um ensino homogéneo e gradual e também à 

ausência de um relatório com informações específicas para cada aluno. A 

inexistência de obrigatoriedade neste sentido leva a que os professores fujam 

às suas responsabilidades e não cumpram integralmente com o programa da 

disciplina ou em última instância justifiquem o insucesso. Assim, os conteúdos 

irão ser repetidos ano após ano, restando apenas saber se continuaremos a 

justificar esta atuação com a baixa aptidão motora dos alunos ou se por 

conseguinte assumiremos a incapacidade do professor de EF e da sua 

reduzida vontade em se superar. 
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Por fim, na análise a esta matéria, resta-me referir que o cumprimento da 

disciplina em torno destes procedimentos, contribuirá apenas para a redução 

drástica da envolvência e profissionalismo dos professores e acima de tudo 

retirará importância à disciplina no contexto escolar. 

A avaliação sumativa foi, sem dúvida, a modalidade que me colocou 

maiores obstáculos neste ano de estágio, pois observar o aluno nas diversas 

categorias transdisciplinares e agregar todos esses desempenhos numa 

classificação numérica não se vislumbrou uma tarefa fácil, uma vez que em 

alguns momentos, nomeadamente na prova prática propriamente dita, 

desvincular o aluno como aluno do aluno como pessoa (analisar somente o 

desempenho, sem recorrer ao conhecimento anteriormente adquirido sobre as 

suas ações e atitudes) foi uma tarefa verdadeiramente complicada, e foi na 

base da equidade e do rigor que tentei quebrar esta barreira e ultrapassar 

todos os meus medos e incertezas. Não obstante, atribuo o máximo de 

importância a este momento, pois “o vocábulo “avaliação” no seio escolar 

possui uma significância ímpar, sendo que na minha opinião dá resultado por 

um lado a um maior constrangimento nas ações, mas por outro suscita nos 

alunos a vontade de aprender, evitando o desleixo” (Diário de Bordo 1, p.24). 

No que concerne à categoria transdisciplinar da cultura desportiva, os 

discentes foram avaliados através de provas teóricas (uma em cada período 

letivo) e de um trabalho de grupo realizado no decorrer do segundo período 

letivo. Segundo a minha perspetiva a cultura desportiva assume-se como um 

aspeto importante na aprendizagem dos alunos quando é devidamente 

enquadrada no processo, ou seja, quando os conteúdos são contemplados 

durante as várias sessões, por meio do questionamento, da instrução inicial por 

reforço de ideias e posteriormente pelo feedback.  

A prova teórica serve essencialmente para valorizar aqueles que 

apresentam menor aptidão motora e não para prejudicar aqueles que são 

competentes. Deste modo, atribuir uma ponderação elevada a este momento 

representa, na minha opinião, uma fuga aos princípios da EF na tentativa de a 

aproximar das restantes disciplinas, devendo esta ser legitimada pela sua 

essência e não por imposição do contexto. 
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A condição física foi avaliada através de uma seleção constituída por 

testes do fitnessgram® (vaivém; senta e alcança; flexão/extensão de braços; 

abdominais) em junção com o teste de impulsão horizontal. Os testes foram 

implementados a partir do momento que foi atingido o primeiro mês de aulas 

respeitante ao primeiro período, visto que o primeiro objetivo era aumentar os 

índices aeróbios, a força do trem superior e inferior e a flexibilidade de modo a 

comparar estes valores no final do terceiro período, com o intuito de averiguar 

a progressão dos educandos desde o início até ao término do ano letivo e 

retirar ilações relativas à importância da EF no quotidiano destes jovens cada 

vez mais sedentários.  

Na minha opinião a avaliação da condição física através dos testes 

padrão implícitos na bateria de testes do fitnessgram® implica uma observação 

e correção cuidada por parte do professor e dos colegas. Todavia, o formato a 

que esta bateria esta sujeita leva a que não sejam verificadas todas as 

condições ideais para a sua implementação. Outro aspeto que retira alguma 

creditação ao fitnessgram® é o facto de este ser visto pelos alunos como algo 

aborrecido devido essencialmente à conotação imposta pela sociedade 

relativamente aos exercícios que compõem os testes. Por esse motivo, apraz-

me afirmar que a avaliação da condição física deverá incluir competição 

(saudável) entre alunos, música atrativa e exercícios com materiais diversos e 

inovadores. 

De salientar igualmente que embora o espaçamento temporal entre 

avaliações não implique que os testes sejam concretizados apenas nesses 

momentos, deverá existir o reforço da condição física durante o ano letivo 

através de exercícios apelativos dentro de um sistema competitivo (exemplo: 

quem perde desce uma posição e quem vence sobe uma posição). Assim os 

mais fortes podem competir com os mais fortes e os menos fortes podem 

competir com os seus semelhantes, aumentando a possibilidade de todos 

vencerem. 

No que respeita aos conceitos psicossociais, foram avaliados de forma 

contínua através da recolha sistemática de dados nas aulas, compartilhada 

esta com momentos de autoavaliação, implicando a autonomia e a 
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responsabilidade do aluno, na perspetiva de torná-los agentes ativos no 

processo de ensino e aprendizagem. Esta estratégia assumiu-se como positiva 

na medida em que transmitiu transparência ao processo pelo simples facto de 

colocar a perceção dos alunos em confronto com a análise do professor. 

Em síntese, importa destacar que independentemente de se tratar da 

avaliação do professor ou do aluno, isto é do ensino ou da aprendizagem, tudo 

o que é alvo de planeamento e realização deverá comportar uma avaliação, 

objetivando o conhecimento da realidade numa perspetiva de aperfeiçoamento 

de processos futuros. 

 

4.1.7.4 Autoavaliação 

Cada vez mais, a participação dos alunos no processo de ensino e 

aprendizagem assume uma maior preponderância, devendo assim ser 

concedida ao aluno a responsabilidade na identificação dos êxitos e dos 

insucessos. Portanto, a autoavaliação tem como objetivo regular o processo de 

ensino e aprendizagem pelo sujeito envolvido na aprendizagem, possibilitando 

dessa forma a sua autocorreção e consequentemente uma valorização dos 

saberes. Porém, deverá haver uma obstinação nos critérios de avaliação 

utilizados de modo a que estes sejam devidamente claros para os discentes, a 

fim de estabelecer uma apreciação cuidada e precisa, reconhecendo 

perfeitamente os sucessos obtidos e os erros cometidos. 

No que concerne à minha experiência propriamente dita, realço o facto de 

o preenchimento da ficha de autoavaliação no final dos períodos letivos se ter 

transformado num momento de diálogo entre professor e alunos, permitindo 

que os educandos refletissem sobre a sua aprendizagem e a classificassem, 

admitindo posteriormente a comparação com os resultados do docente e, se 

porventura os resultados e a respetiva justificação não se aproximassem da 

perspetiva do professor, o discurso partilhado permitia intervir junto do aluno, 

na tentativa de clarificar todo o processo, favorecendo a harmonia e a 

transparência no processo de avaliação.  

Em suma, destaco a autoavaliação “(…) como algo positivo uma vez que 

atribui responsabilidades ao aluno no processo de construção do seu projeto 
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de vida” (Diário de Bordo 2, p.53), fomentando o espírito crítico e reflexivo 

sobre si e sobre o seu desempenho (Londoño, 2007). 

 

4.1.7.5 Classificação ≠ Avaliação 

De acordo com (Mesquita, 2012) a grande diferença entre classificação e 

avaliação, é que a primeira tem uma função seletiva (comparar e seriar) e a 

segunda tem uma função formativa (descrever aprendizagens e identificar 

dificuldades). A autora adianta ainda que poderá existir avaliação sem 

classificação, mas que a classificação terá que ser apoiada nos resultados de 

todas as diferentes formas de avaliação (sobretudo, a sumativa). 

Rosado e Silva (2006, p. 9) referem que “ao classificar atribui-se um 

mérito relativo ao aluno, permitindo promover os alunos no sistema escolar e 

social na medida em que é possível ordená-los segundo níveis de competência 

social. A classificação constitui um meio simples, rápido e expedito 

relativamente à avaliação das aprendizagens, de informar o aluno do seu valor 

relativo, do seu grau de sucesso nas aprendizagens.” 

Concernente à minha prática pedagógica, o aspeto que se denotou como 

preocupante dizia respeito à atribuição de uma classificação aos diferentes 

conteúdos (alvo de análise), uma vez que notava uma enorme subjetividade 

nesta jurisdição, pois existia a possibilidade de esta ser influenciada pelo 

conhecimento personalizado do aluno obtido durante o período de lecionação 

da unidade didática e de todos os comportamentos sociais tidos por este. 

Assim, posso concluir que existe uma afinidade natural pelas pessoalidades 

que poderá influenciar positiva ou negativamente a classificação final atribuída 

ao exercício prático.  

Este comportamento é designado por efeito de halo (Mesquita, 2012), 

onde se pensa na pessoa em geral como boa ou má e se julgam as suas 

qualidades através desse sentimento geral.   

Outro aspeto que devo realçar está associado ao sentimento de 

competição precoce na medida em que se constitui, muitas vezes, como a 

principal preocupação dos alunos e do professor, levando a uma prática 

quotidiana de luta pela nota, assente em práticas negativas. Esta competição 
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gera conflitos na relação entre professor e aluno, podendo inclusive influenciar 

seriamente as aprendizagens (Rosado & Silva, 2006) e, foi neste campo que 

me apercebi da influência da classificação e a sua importância na hemostasia 

relacional, pois no final dos períodos letivos a tensão dos discentes era mais 

elevada e a tentativa de influenciar as decisões do professor era de caráter 

metódico, muitas vezes, na iminência de testar a assertividade do professor por 

este se encontrar no início da sua prática profissional. De modo a ultrapassar 

estas divergências houve a necessidade de dialogar informal e formalmente 

expondo alguns factos que os alunos não assumiam como fundamentais para a 

sua classificação final, nomeadamente os aspetos psicossociais, visto que em 

anos transatos a ideia que era passada era que apesar de serem referidos no 

início do ano letivo, estes não eram considerados a posteriori. 

 

4.1.8 Conhecer os Alunos, Diferenciar os Níveis e Ações e Inovar a Prática 

Pedagógica 

Não existe docência sem conhecimento prévio dos agentes principais, os 

alunos, por parte de quem partilha o saber próprio com vista à aprendizagem 

de outros. 

A desvalorização da recolha de informação relativamente à matéria-prima, 

que será o foco do processo de ensino e aprendizagem, promoverá o trabalho 

abstrato, ausente de apoio e direcionalidade. 

Atualmente a sala de aula é um mosaico de diferentes tipos de alunos, 

cada um com diferentes necessidades e estilos de aprendizagem. Embora esta 

variedade possa facilitar uma experiência de ensino estimulante e dinâmica, ela 

pode igualmente provocar desafios inesperados para qualquer professor (Gill, 

2007). 

O professor deverá, portanto, assumir cada aluno como um ser único, 

diferente dos restantes e que nunca encaixa perfeitamente num fenótipo 

generalizado, necessitando que o processo esteja adequado ao seu 

desenvolvimento natural. 

De acordo Smith (2005) a diferenciação é uma sinfonia e não um 

instrumento particular, que procura modificar cada aspeto do ambiente de 
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aprendizagem como resposta às necessidades, interesses e disponibilidades 

dos discentes.  

Deste modo, durante a intervenção pedagógica houve a necessidade de 

personalizar os objetivos, os conselhos e as estratégias, adequados estes às 

necessidades e particularidades dos educandos e ao contexto de prática, no 

qual se processou o ensino e a aprendizagem.  

O recurso a mecanismos de diferenciação pedagógica assumiu-se assim 

como um valor crescente na práxis, visto que permitia uma atuação ajustada às 

especificidades dos alunos e enquadrada com o seu ritmo de aprendizagem.  

Neste sentido podemos distinguir dois tipos de diferenciação, a 

diferenciação precedida, que é efetuada previamente à sessão, ou seja, 

durante o planeamento e a diferenciação deducional que resulta como resposta 

aos condicionalismos impostos pelo exercício. 

O excerto apresentado de seguida é comprovativo da fidelidade à 

diferenciação pedagógica precedida na modalidade de voleibol, onde é 

reforçada a implementação de “objetivos diferenciados e adequados às 

capacidades individuais dos alunos [maior dificuldade – variantes 

complicadoras das ações (exemplo: toque de sustentação baixo + toque de 

sustentação alto + 360º + passe)]” (Diário de Bordo 1, p.31) e a passagem 

seguinte serve manifestamente de exemplo à diferenciação deducional na 

modalidade de badminton, pois “(…) após verificar que algumas tarefas se 

estavam a tornar monótonas para os alunos de nível superior foram 

acrescentados novos batimentos à sequência em vigor, realizando deste modo 

a devida diferenciação pedagógica, no sentido de aumentar a dificuldade para 

os executantes e manter a sua disponibilidade para a aula” (Diário de Bordo 1, 

p.19). 

No entanto, a diferenciação por si só não é comparável à mesma em 

concomitância com práticas inovadoras e, durante a lecionação das aulas 

tornou-se evidente que a inovação esteve seriamente dependente do 

conhecimento detido pelo professor acerca das possibilidades dos alunos que 

se encontravam em exercitação. Apenas deste modo foi possível balizar os 

procedimentos docentes em função dos desafios que se afiguravam 
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essenciais, proporcionando aprendizagens ímpares e autênticas. Inobstante, a 

aceitação e respetiva filiação a uma nova proposta dependeu sempre das 

condições disponíveis, equacionando persistentemente os recursos da escola e 

os atributos pessoais, uma vez que mais que lecionar aulas criativas era 

fundamental que estas fossem bem-sucedidas, permitindo que os educandos 

aprendessem efetivamente e que respondessem positivamente aos objetivos 

identificados. 

De modo a reforçar a ideia anterior, entendo que na atividade docente é 

fundamental desenvolver a criatividade, reinventar metodologias e estratégias e 

ativar a imaginação para satisfazer as próprias ambições e dificuldades em 

proveito do desenvolvimento de uma experiência de qualidade. 

O inconformismo em torno dos procedimentos pedagógicos foi aquilo que 

me levou a não aceitar apaticamente as rotinas e a romper com o 

tradicionalismo operante nas aulas de EF, permitindo através de 

comportamentos audazes estimular a criticidade e partir para novos horizontes 

com auxílio de práticas renovadas e diferenciadas. 

A inovação estabeleceu-se na prática como um ato intencional, 

devidamente refletido com vista à melhoria dos desempenhos dos educandos e 

do processo educativo. Neste sentido, a responsabilização dos diversos grupos 

para a construção de uma coreografia/peça musical, na modalidade de dança, 

fugindo desta forma à liderança imposta pelo professor (imitação), algo que 

tinha sido regra até então. Concernente ao trabalho teórico de grupo optei por 

realçar um tema geral em torno da EF que os alunos tinham que 

autonomamente retratar em vídeo, promovendo o contacto com as novas 

tecnologias e rejeitando os trabalhos teóricos que são na sua maioria cópias do 

que a internet disponibiliza em massa.  

 

4.1.8.1 Constituição de Grupos através da Distinção ou Aglutinação de 

Aptidões 

A constituição de grupos é um procedimento recorrente nas aulas de EF, 

pois os alunos aprendem melhor em interação com os outros através da 

existência de competências de realização coletiva.  
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Esta tarefa foi, na maioria das vezes, da minha inteira responsabilidade e, 

por esse motivo, não pude deixar de equacionar a forma de gestão da dinâmica 

e das relações da turma. Assim, os diferentes modos de agrupamento (grupos 

heterogéneos e homogéneos) constituíram-se como métodos adequados às 

etapas de aprendizagem e às intenções educativas do professor. 

Após a minha intervenção pedagógica consegui reconhecer que quando 

estamos perante dois alunos/grupos situados no mesmo nível de desempenho 

a sua margem de progressão é semelhante, conseguindo os dois, 

intermitentemente, superar as barreiras criadas pelo outro.  

A confrontação de alunos/grupos de níveis distintos fará com que o 

aluno/grupo menos apto tenha enormes dificuldades em evoluir porque estará 

permanentemente a ser confrontado com o insucesso e ninguém evolui na 

sombra do fracasso, excetuando se existir uma valorização da entreajuda pelo 

discente/grupo mais capaz. Neste sentido, se o aluno/grupo mais apto ajudar o 

menos apto, entenda-se ajudar e não facilitar as ações, este terá uma margem 

de evolução maior de modo a conseguir superar obstáculos mais complexos, 

todavia o aluno/grupo mais evoluído não conseguirá desenvolver 

substancialmente o seu exercício, pois a progressão fica condicionada pela 

exposição a oposições simples, mas evoluirá categoricamente nos valores 

sociais, que muitas vezes se traduzem como fatores extremamente importantes 

na formação do jovem e na sua transformação num ser íntegro, responsável e 

com um sentido colaborativo muito apurado.  

 Em síntese, considero que ambas as metodologias são válidas, embora 

estejam sempre dependentes da modalidade, do contexto, dos alunos e dos 

objetivos de aprendizagem.  

 

4.1.9 Práticas Cooperativas… A Educação Física como Meio de Inclusão 

Esta nova visão veio solidificar os valores da solidariedade, da 

cooperação e do respeito mútuo, pois tal como refere Soler (2006, p. 41) “a 

aula de educação física deve ser um exercício de convivência, em que as 

pessoas aprenderão a construir uma nova sociedade, sem discriminação e com 
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atitudes de solidariedade, respeito e aceitação não havendo lugar para o 

preconceito e a exclusão”. 

Vivemos num mundo onde as distâncias não param de diminuir e onde 

devemos renunciar à herança perniciosa do passado, feita de conflitos e 

concorrência, e virar-nos para uma nova cultura de convergência e de 

cooperação (Singh, 2003). 

A cooperação é fundamental para o ser humano se emancipar, visto que 

vivemos numa sociedade onde cada um depende do outro e onde o trabalho 

colaborativo se assume como fonte de sucesso individual. 

Segundo Soler (2006) a cooperação valoriza o jogar com o outro, em 

detrimento do jogar contra o outro. O autor reforça ainda que através de 

atividades colaborativas é reforçada a autoestima e a relação social. Assim, 

ganha força a proposta de inclusão das diferenças, uma vez que permite a 

participação de todos, independente das habilidades que possuem. 

Na fase final da minha prática pedagógica, tive a oportunidade de 

constatar que os alunos adquiriram uma capacidade superior no que concerne 

à autonomia cooperativa comparativamente com o início do ano letivo. Deste 

modo, libertaram-se das características lineares de resposta a um estímulo pré-

determinado pelo professor e partiram para uma aprendizagem sustentada na 

construção de um pensamento coletivo, resultante da entreajuda e da partilha 

de saberes. 

Seguindo esta lógica, “(…) os educandos mostraram sinais evidentes 

dessa evolução, conseguindo perceber rapidamente os conteúdos inerentes às 

situações de aprendizagem que solicitavam a participação conjunta na análise 

de material didático auxiliar (imagens alusivas aos conteúdos). Este 

acontecimento deixou-me extremamente entusiasmado, pois foi consequência 

do trabalho desenvolvido por mim ao longo do ano letivo, uma tarefa que se 

vislumbrava árdua numa primeira fase, visto se tratar de alunos do 12º ano de 

escolaridade com hábitos excessivamente enraizados. No entanto o meu afinco 

superou este obstáculo pois acredito que “a cooperação é o melhor caminho 

para o desenvolvimento da autonomia intelectual e moral (Soler, 2006, p.169)” 

(Diário de Bordo 3, p.8). 
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4.1.10 Relação entre Professor e Aluno + Ambiente de Aprendizagem 

Favorável = Aprendizagem 

Hoje em dia, as atitudes dos alunos representam, sem dúvida, um dos 

maiores obstáculos da educação. “Neste sentido, a Escola e os Professores 

deverão ser os grandes impulsionadores da reestruturação destes 

comportamentos, pois são eles que ocupam grande parte da infância e 

adolescência dos educandos, tendo assim a possibilidade de estabelecer laços 

afetivos e orientá-los para práticas mais aproximadas da realidade futura” 

(Diário de Bordo 3, p.15). 

Segundo Aquino (1996, p. 34), “a relação professor-aluno é muito 

importante, a ponto de estabelecer posicionamentos pessoais em relação à 

metodologia, à avaliação e aos conteúdos. Se a relação entre ambos for 

positiva, a probabilidade de um maior aprendizado aumenta. A força da relação 

professor-aluno é significativa e acaba produzindo resultados variados nos 

indivíduos.” 

A postura do professor é indissociável da criação de um ambiente de 

aprendizagem ideal e, entendo que o prazer, o sentimento e o entusiasmo são 

elementos fundamentais na condução da prática, uma vez que acredito que o 

sucesso educativo emana daquilo que a nossa pessoa consegue transmitir. 

Admito ainda que é importantíssimo que o aluno veja o professor plenamente 

envolvido no processo de ensino e aprendizagem, manifestando interesse e 

preocupação, partilhando sentimentos e ideias, não se limitando à transmissão 

de conhecimentos. 

A ideia de ambiente de aprendizagem favorável não significa a criação de 

um lugar que vai ser divertido para os alunos, pois representa muito mais do 

que isso.  

O clima da sala de aula está relacionado com a forma de as pessoas se 

interrelacionarem no ambiente social ao seu redor, sendo definido por Fraser e 

Treagust (1986) como a partilha de perceções entre alunos e professores na 

sala de aula.  
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De acordo com Virgolim e Alencar (1994) o ambiente ideal de 

aprendizagem é aquele que permite ao indivíduo realizar-se enquanto pessoa, 

num contexto significativo e de valorização do sujeito.  

O clima que promove a aprendizagem é criado através da ação e não 

pelo discurso. Por este motivo o meu papel passou por criar um ambiente que 

tentasse fazer com que os alunos tivessem vontade em aprender. Neste 

sentido, tentei mentalizar os alunos que eles estavam com sede e por isso 

deveriam beber, contudo, na maioria dos casos, não ficaram convencidos e tive 

que forçá-los a beber. Esse esforço fez com que no final a maioria tivesse 

bebido, mas penso que alguns nem chegaram a entender o porquê da água ser 

tão importante (Weimer, 2002). 

Os dois pontos focados anteriormente (relação entre professor e aluno e 

ambiente de aprendizagem favorável) determinam distintamente o sucesso da 

aprendizagem. Nesta perspetiva, ao longo do ano letivo tentei focar-me nas 

quatro categorias transdisciplinares, as quais são perfeitamente distinguidas 

nos pilares do conhecimento elaborados por Delors (1996). Assim, os alunos 

deviam aprender a conhecer, combinando uma cultura geral, suficientemente 

abrangente, com a possibilidade de relacionar um baixo número de matérias; 

aprender a fazer, com o intuito de adquirir competências que tornem a pessoa 

apta para suportar várias situações; aprender a viver juntos, desenvolvendo a 

compreensão do outro e a perceção das interdependências; e aprender a ser, 

para melhor desenvolver a personalidade e estar à altura de agir cada vez com 

maior capacidade de autonomia e responsabilidade pessoal. 

Mas na verdade o que os alunos aprenderam comigo? Qual foi a 

mensagem que transmiti? Que conhecimentos e aprendizagens proporcionei? 

Que valores consegui incutir?  

Poderia ter deambulado pela literatura na tentativa de encontrar respostas 

suficientemente esclarecedoras para estas questões, todavia quem poderia ser 

mais assertivo no julgamento que os próprios alunos? 
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Aluno 1 

“Muito obrigada por tudo, obrigada por todo o seu empenho e esforço perante 

esta turma. O professor David é uma prova viva que quando queremos as 

coisas, nós conseguimos, basta lutar por elas e seguir o nosso sonho. 

Obrigada pela mensagem! (...)”  

Aluno 2  

“Graças a si, ganhei gosto e prazer pela disciplina, que me foi sempre aparte. 

Um obrigado de coração e tudo de bom. (...)”  

Aluno 3 

“(...) Neste ano aprendi imensa coisa com o professor, não só a nível de 

matérias, mas sim a nível pessoal. Eram muitos os seus conselhos e foram 

também esses que me fizeram crescer enquanto pessoa e a valorizar ainda 

mais o nosso trabalho. Jamais esquecerei o professor e a pessoa excelente 

que é. (...).” 

Após estes testemunhos, sinto a obrigatoriedade de esclarecer todos os 

leitores acerca do caminho trilhado até conseguir criar um clima de aula 

favorável. Inicialmente, devido à desvinculação dos alunos para com a 

disciplina de EF foi extremamente difícil utilizar a motivação como construtora 

de um ambiente positivo na sala de aula. Assim, houve a necessidade primária 

de cativar os alunos para uma presença assídua nas aulas de EF, pois 

estávamos perante um grupo ausente de rotinas e de responsabilidade pessoal 

e social. Depois de criar objetivos individualizados para os casos que 

necessitavam evidentemente de intervenção, foi notória uma clara diferença de 

atitude e de participação na aula.  

No entanto, faltava motivar intrinsecamente os praticantes para a prática e 

para isso foram utilizados métodos de natureza lúdica e que iam ao encontro 

daquilo que os educandos adotavam como cativantes (utilização de competição 

interequipas, materiais e matérias desconhecidas, competição entre colegas 

que se relacionavam melhor fora do contexto de aula, etc.). 
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Todavia, mais problemas surgiram após o primeiro confronto com as 

classificações o que fez balançar momentaneamente o clima das sessões, 

sobretudo nos casos em que havia discrepâncias entre a nota atribuída e a 

perspetivada (influenciada pelos anos transatos). Em alguns casos, houve 

mesmo uma tentativa de ameaça com o objetivo de me melindrar, de perceber 

até que ponto era possível manipular-me por ser professor estagiário. Porém o 

vincar da minha posição e a exposição dos critérios e ponderações atribuídas 

aos mais diversos comportamentos, levaram-nos a perceber que eram leigos 

no processo avaliativo e a sua posição na hierarquia escolar era notavelmente 

inferior. 

Neste sentido, quando os discentes assumiram que deveriam estar 

focados apenas e só no seu desenvolvimento e não tecer críticas ao professor 

e/ou aos colegas por estes obterem uma classificação superior à sua, o 

trabalho cooperativo espoletou, promovendo resultados mais benéficos para 

todos os educandos.  

Por fim, resta-me dizer que por não querer falhar a fazer o que não gosto, 

me dediquei ao que amo fazer, pois acredito que quem mais te dá na vida é a 

própria vida, podemos ler, ouvir dizer, mas tem coisas que só ela ensina. 

 

4.1.11 Variabilidade como Fonte de Motivação 

A monotonia nas aulas de EF deverá ser evitada na sua plenitude, pois o 

ser humano devido à sua irreverência inata não consente uma atuação 

repetitiva de forma sistemática, independentemente do contexto em que se 

encontra e, por esse motivo, tal como refere Geis (1996) a disciplina de EF 

deverá ser atrativa e motivante, compreendendo variações para impedir a 

monotonia e a desmotivação.  

A monotonia e a desmotivação ostentam sinais claros de conivência, 

sendo que a primeira é promotora da segunda e a segunda condiciona 

evidentemente o bom desenrolar da prática. Seguindo esta lógica torna-se 

evidente que tarefas com formas de organização desadequadas aos 

intervenientes e com rotinas excessivamente repetitivas deverão ser excluídas 
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no sentido de impedir faltas de empenhamento pelo caráter invariável do 

exercício. 

Ao longo da minha intervenção docente optei por diversificar as aulas, 

procurando assim surpreender os meus alunos e aumentar as possibilidades 

de ensino. Portanto, “a diversidade de estratégias e metodologias de ensino 

deverão ser fomentadas nas atividades físicas e desportivas, pois esta 

variabilidade permitirá uma maior motivação e um maior empenhamento por 

parte dos intervenientes” (Diário de Bordo 1, p.20). 

Acrescento ainda um trecho relativo ao meu diário de bordo que reflete 

distintamente o assunto tratado, o qual afirma que “a organização utilizada 

nesta sessão demonstrou ser extremamente interessante, todavia as estações 

deverão possuir heterogeneidade no que cerne ao grau de dificuldade, umas 

com um caráter mais facilitador que possibilitem a ação autónoma dos alunos e 

outras com um caráter mais complexo, necessitando portanto da intervenção 

do professor junto destas. Desta forma, deverá existir um equilíbrio entre 

habilidades conhecidas e habilidades novas, pois só assim haverá um trabalho 

sustentado, mecanizando algumas ações motoras e adquirindo novos gestos, 

com o objetivo de evoluir enquanto praticantes” (Diário de Bordo 1, p.20). 

Em alguns momentos, a diversificação de tarefas não passou pela 

mudança integral da estrutura do exercício, mas pela criação de variantes do 

mesmo, modificando organizações, utilizando materiais e espaços diversos e 

alterando constantemente os critérios de êxito e os objetivos.  

Em suma, quanto maior for a multiplicidade dos estímulos, desde que 

estes cumpram com as regras de segurança e alcancem real importância 

pedagógico-educativa, maior é a possibilidade de serem atingidos resultados 

mais positivos, relativamente à aprendizagem e à motivação dos alunos. 

 

4.2 Área 2 – Participação na Escola e Relações com a Comunidade 

4.2.1 As Reuniões na Escola... Qual o seu papel? 

As reuniões são uma prática comum na atividade docente e, assumo que 

são deveras importantes quando lhes são atribuídas condições organizativas 

de destaque e quando os envolvidos detêm abertura suficiente para partilhar 
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conhecimentos e experiências, objetivando uma comunidade mais unida, 

integradora e profissional. 

Ao longo do ano letivo as reuniões foram de natureza distinta, 

nomeadamente, de departamento, de área disciplinar, conselhos de turma, 

reuniões de NE e reuniões entre os EE. 

No início da minha prática pedagógica, num dos diversos momentos em 

que procurava evidências que me pudessem ajudar durante o estágio, 

encontrei um excerto que dizia que estas reuniões eram “um enorme contributo 

para o meu crescimento profissional, onde todas as trocas de opiniões, críticas, 

discussões, propostas apresentadas, justificações e argumentações, tendem a 

convergir para soluções concordantes, num clima em que as relações 

interpessoais se fazem também sentir muitas das vezes” (Ferraz, 2012), 

contudo a minha opinião é advertidamente contrária em alguns casos (DExp e 

ADEF), pois pelo que vislumbrei ao longo da minha intervenção docente, estas 

reuniões pecaram pelo não pragmatismo e pela falta de objetividade, sendo 

visível de forma clara um défice de liderança por parte dos coordenadores e 

alguma desorganização na prossecução das reuniões, não havendo assim uma 

condução disciplinada dos inúmeros assuntos tratados. A escassez de 

reuniões durante o ano letivo foi o maior sinal dessa desgovernação sendo os 

temas debatidos superficialmente, desvalorizando o trabalho colaborativo e a 

opinião devidamente fundamentada do grupo. 

Assim, não se verificaram as denominadas comunidades de prática (Lave 

& Wenger, 1991) que vão ao encontro de soluções consentidas, mas sim micro 

comunidades, uma vez que eram grupos constituídos por um número reduzido 

de elementos, ligados estes por relações estritamente pessoais e não por 

razões profissionais. 

Na tentativa de comprovar tudo aquilo que referi anteriormente, destaco 

de seguida dois depoimentos que escrevi ao longo do EP, um referente às 

reuniões do DExp, relatando que “(…) o tema que esteve em análise dizia 

respeito aos Parâmetros e Critérios Gerais de Avaliação, sendo este promotor 

de enorme rebelião entre os diversos intervenientes, pois apesar de ter existido 

uma ação de formação, no sentido de elaborar os parâmetros e critérios de 
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avaliação, esta detinha uma amostra muito reduzida e que mesmo assim foram 

aceites pelo conselho pedagógico, sem que todo o departamento tivesse 

conhecimento do sucedido. Todavia, a coordenadora de Departamento disse 

que aceitava sugestões, embora não fosse possível quase de certeza alterar as 

medidas adotadas. No entanto, na minha opinião, este procedimento foi 

precipitado e contraproducente, pois tentou disfarçar a (des)opinião dos 

professores” (Diário de Bordo 1, p.4) e um relativo à ADEF, mencionando que 

“na minha humilde opinião, aquilo que retiro dos moldes em que esteve 

implícita essa sessão é que continua a não existir ligação entre os vários 

docentes e as decisões dispõem de um tempo muito reduzido para serem 

tomadas, ao invés de ser solicitado o pensamento reflexivo e crítico. Penso que 

tomaria toda a pertinência partilhar opiniões antes de serem adotadas algumas 

medidas e não pedir sugestões após as mesmas estarem elaboradas, pois 

contribui para o aumento de tensão entre docentes e para a insatisfação 

profissional” (Diário de Bordo 1, p.10). 

No entanto as reuniões de conselho de turma, de NE e entre EE 

traduziram-se em momentos extraordinariamente prósperos devido aos 

inúmeros assuntos debatidos e às conclusões retiradas que ilustravam a 

valorização do saber partilhado, visto que a contribuição constante de vivências 

apoiaram vertiginosamente ideias claras e fundamentadas. 

Na minha perspetiva a partilha de conhecimentos é importante em todos 

os momentos da nossa vida, porém torna-se indispensável aquando do início 

da prática docente, pois esta cooperação permite aos intervenientes construir a 

sua identidade profissional, não só baseada no tato pedagógico (pessoalidade), 

mas também na confluência de saberes através do trabalho em equipa. 

Analogamente às reuniões de conselho de turma “achei bastante 

interessante a forma de diálogo que prevaleceu na reunião, objetivando sempre 

a unanimidade para que fossem ultrapassadas da melhor forma as temáticas 

tratadas” (Diário de Bordo 1, p.24). 

No que refere ao NE, “(…) esta sessão demonstrou ser bastante 

contributiva para a evolução no processo educativo, pois a elaboração de 

alguns documentos fez-se de forma mais rápida e obteve-se um documento 
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mais abonado de saberes, devido à intervenção conjunta que enaltece a 

dimensão coletiva e colaborativa no trabalho” (Diário de Bordo 1, p.10). 

Nas reuniões entre os EE “(…) ficou evidente mais uma vez que a união 

de forças e a presença de vontades comuns dos estudantes-estagiários 

contribuem exponencialmente para o alcance de diversos documentos num 

período de tempo muito reduzido” (Diário de Bordo 1, p.39). 

 

4.2.2 À Distância de um Diretor de Turma 

“O diretor de turma é o professor que acompanha, apoia e coordena os 

processos de aprendizagem, de maturação, de orientação e de comunicação 

entre professores, alunos e pais.” 

Marques (2002, p. 15) 

 

O EP dá a possibilidade ao EE de experienciar o maior número de 

atividades e funções, no meio escolar, encarando a docência como uma 

profissão complexa, indo além da lecionação de aulas.  

Apesar de estar contemplado no regulamento de estágio que o EE 

poderia dar um maior ênfase à direção de turma ou ao desporto escolar, 

dependendo evidentemente da escolha do mesmo, pessoalmente achei 

necessário intervir junto das duas atividades de igual forma, pois encarei todos 

os momentos de extrema importância para a minha evolução profissional e, 

deste modo, quanto maior fosse a minha exposição a essas atividades, maior 

seria a minha aprendizagem. 

No que respeita ao tema enaltecido em epígrafe, o facto de o PC ter 

ficado responsável por exercer funções de direção de turma à turma que 

lecionei durante o ano letivo permitiu-me, com maior frequência, acompanhar, 

recolher e aplicar os processos acerca desta importante função pedagógica. 

Embora não tenha exercido verdadeiramente as funções do diretor de 

turma (DT), o acompanhamento que efetivei neste sentido, fez com que tirasse 

inúmeras ilações. Neste sentido, denotei que o DT tem ao seu encargo uma 

tarefa extremamente complexa, pois acarreta não só a realização de tarefas do 

foro administrativo (registo de faltas, análise do mapa de faltas e respetiva 
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emissão de cartas registadas aos encarregados de educação se assim se 

justificar, coordenação de reuniões, atualização do dossier de turma, entre 

outras), mas também direcionadas para o domínio relacional, englobando o 

conhecimento dos problemas e expectativas da turma, nunca descorando as 

pessoalidades. Indo ao encontro de Alho e Nunes (2009) constatei ainda que, o 

DT é um elemento basilar na relação educativa, uma vez que é a partir deste 

que se estabelece uma ligação entre todos os intervenientes do processo 

educativo (alunos, professores, pais, funcionários e estruturas de orientação 

educativa), e muitas vezes, devido à escassez de tempo destinado à direção 

de turma (dois tempos letivos semanais) o DT tem que recorrer aos intervalos e 

ao tempo da aula da sua disciplina para resolver todas as situações. Conclui-se 

assim que a tarefa do DT é muito complicada, quando estamos perante turmas 

que desencadeiam infindos problemas, visto que surgem sem que nos 

apercebamos, a qualquer dia e a qualquer hora. 

Por fim, realçar também que o DT lidera uma equipa pedagógica 

(conselho de turma), tendo o dever de aproximar todos os elementos que a 

constituem, planear os projetos de turma, encontrar/ajustar estratégias que 

conduzam ao enriquecimento pedagógico, traçar metas e incluir a família no 

processo de formação do educando. 

 

4.2.3 Desporto Escolar… Mais-valia ou Perda de Tempo? 

Segundo o artigo 5º da secção II do Decreto-lei nº 95/91 de 26 de 

fevereiro “entende-se por desporto escolar o conjunto das práticas lúdico-

desportivas e de formação com objeto desportivo desenvolvidas como 

complemento curricular e 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.” 

Após o meu envolvimento no exercício docente devo dizer que o 

professor de EF é o responsável pelo processo de transformação do educando 

no que concerne à exercitação desportiva, sendo este capaz de garantir o 

desenvolvimento, a diversificação e a inovação da prática. 
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Nesta lógica e, apoiando-me na ideia de que o desporto é essencial na 

formação integral dos jovens, o desporto escolar (DE) surge como um 

complemento às aulas de EF, podendo ser encarado pelos educandos como 

mais um momento de aprendizagem, objetivando a melhoria pessoal numa 

modalidade em que têm mais dificuldades ou na perspetiva de conseguir 

alcançar metas que são inacessíveis no contexto das aulas. 

No AEI o DE é bastante entusiasmante para os mais jovens, no entanto, 

esse prazer vai-se dissipando à medida que se aproximam dos últimos anos de 

escolaridade referentes ao ensino secundário.  

Aquando da minha intervenção no DE, decidi enveredar pela modalidade 

de ginástica de grupo, pois era onde apresentava maiores dificuldades por 

consequência dos seus contornos díspares e exclusivos, mas que me cativava 

por essas mesmas singularidades. Todavia dava-me a possibilidade de 

interagir com alunos do 2º e 3º ciclos e ainda de me superar em todos os 

momentos devido à maior grandeza dos obstáculos durante o processo.  

 

“No presente dia teve lugar a minha primeira intervenção no âmbito do 

Desporto Escolar e, ensinando alunos com idades mais baixas é facilmente 

percebido que os educandos assumem o professor como figura central do 

processo, fazendo evidentemente a analogia com o ensino secundário. 

A intervenção primária neste contexto deixou-me bastante entusiasmado 

pelo facto de verificar que os alunos apresentam grandes capacidades, 

podendo realizar algo magnífico, superando de forma significativa as minhas 

espectativas. A capacidade de improviso, a autonomia e a responsabilidade 

demonstradas, surpreenderam-me bastante, pois apesar de se tratar de outro 

contexto, estabelecendo um termo de comparação com o sucedido na didática 

específica de Ginástica no 1º ano do 2º ciclo de estudos, alunos da mesma 

faixa etária mostram claramente sinais de uma maior maturidade motora e 

capacidade criativa” (Diário de Bordo 1, p.8). 

 

A participação conjunta com uma docente que estava envolvida há largos 

anos neste contexto permitiu-me estar permanentemente em aprendizagem, 
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pois a sua forma de ensinar era muito peculiar, a sua vontade em inovar era 

desmedida e a sua recetividade para a partilha era desigual. 

 

“(…) aquilo que se tornou mais pertinente para a minha pessoa, pelo seu 

caráter inovador, foi o facto de a professora delegar funções de “madrinhas” às 

alunas que prosseguem de anos transatos, que são mais evoluídas e que 

detêm inúmeras competências para partilhar com as alunas menos evoluídas 

no que cerne à modalidade de ginástica de grupo. Por outro lado já possuem 

algumas mecanizações de treino, retirando de algum modo o comprometimento 

efetivo do professor nas tarefas mais básicas, desenvolvendo a sua autonomia 

e interesse pelo processo de ensino-aprendizagem, contribuindo com tarefas 

diferentes e que lhes suscitam novos interesses e responsabilidades.” (Diário 

de Bordo 1, p.16) 

 

Aprendi a forma de planificar o treino, de o organizar e de o efetivar 

devidamente, melhorei sobejamente a qualidade dos meus feedbacks, adquiri 

maior confiança nos conteúdos e encontrei autonomamente soluções para os 

problemas didático-pedagógicos que ocorreram.  

 

“A utilização do plano elevado (plinto) para execução do salto de mãos 

mostrou-se positivo, contudo o facto de os alunos apresentarem vícios devido à 

realização constante de outros elementos gímnicos (aranha) fez com que o 

gesto demorasse mais tempo a ser mecanizado. Deste modo, os maiores 

problemas que se evidenciaram foram: ausência de repulsão dos membros 

inferiores e dessincronização dos membros inferiores” (Diário de Bordo 2, p.47) 

 

Esta atividade permitiu-me ainda preparar as intervenções dentro desta 

modalidade, melhorando consideravelmente o meu desempenho para o 

exercício na turma pelo qual fiquei responsável durante o ano letivo. Porém, 

“estabelecendo uma comparação com a turma do 12º concluo que este grupo-

equipa apesar de estar enquadrado numa faixa-etária inferior (2º e 3º ciclo) 
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apresenta maior predisposição e capacidade de assimilação dos elementos 

(…)” (Diário de Bordo 1, p.25). 

 

A criação de uma relação sólida com os alunos possibilitou que a ação 

fosse mediada pela amizade e pelo respeito, ficando devidamente marcada a 

minha postura ambiciosa, exigente e persistente e a minha capacidade de ouvir 

e aconselhar. 

Esta atitude permitiu tirar o melhor de cada aluno através da filiação com 

a motivação e o empenho, pois o envolvimento do grupo-equipa em todas as 

tarefas fez com que este se aperfeiçoasse progressivamente e alcançasse 

resultados brilhantes. 

 

Por último, apraz-me distinguir as concentrações/provas que ocorreram 

pontualmente durante o ano letivo e que tiveram enorme significado para mim, 

pois “(…) as expressões de entusiasmo e receio expostas nas faces dos 

alunos… tendo como causa a aproximação do momento de exposição do 

trabalho desenvolvido até à data e que todos anseiam que corra otimamente 

bem e que estejam ausentes todos os erros que aconteceram previamente. 

Aproximando-se a hora da concretização da sequência era notória certa 

inquietação e incerteza por parte dos educandos, fazendo estes parecer que a 

sua vida dependia daquele momento e que tudo terminaria ali se algo não 

corresse bem. Este sentimento gerado pelos alunos possibilitou-me vislumbrar 

de mais perto os exageros naturais da idade, a desmedida das ações e a não 

perceção da realidade. Um mundo diferente, cheio de interrogações e onde as 

certezas são resultado dos seus pensamentos, pensamentos estes 

fundamentados na irrealidade da sua imaturidade” (Diário de Bordo 2, p.26). No 

entanto, “(…) aquilo que se verificou no decorrer da segunda concentração… 

foi uma afronta ao desporto saudável que deveria servir o contexto escolar, no 

sentido de contribuir para um desenvolvimento harmonioso das crianças e 

jovens, assentes nos valores da competição justa e do fair-play. As ilegalidades 

verificadas por parte dos juízes responsáveis pela ginástica de grupo 

mostraram claramente um jogo de interesses, denegrindo assim a imagem de 
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imparcialidade que deveria sustentar o desporto escolar. O facto de os juízes 

fazerem parte das escolas que entram em confronto com aquelas que estão a 

avaliar, promove um ajuizamento deturpado relativamente à realidade 

vivenciada, isto porque, as suas avaliações condicionarão a sua posição na 

prova.  

Poderá ser entendido que se trata de uma simples prova escolar, 

contudo, está em jogo o trabalho, a responsabilidade e essencialmente o 

sentimento dos praticantes e, desvalorizar tudo isto é fugir aos valores do 

Desporto e ao seu contributo na vida futura das crianças e jovens” (Diário de 

Bordo 2, p.51). 

 

Em síntese e, em resposta ao assunto em epígrafe, o DE poderá ser 

entendido como uma perda de tempo se considerarmos apenas os aspetos 

negativos enaltecidos em última instância, mas é garantidamente uma mais-

valia para os alunos e para o professor, visto que os alunos evoluem enquanto 

praticantes e desenvolvem o seu caráter e os professores aperfeiçoam a sua 

profissão, estabelecem relações extremamente profícuas e participam em 

contextos competitivos que os fazem querer evoluir cada vez mais no sentido 

da perfeição. 

 

4.2.4 Atividades desenvolvidas na Escola 

Ao longo do EP foram inúmeras as atividades que foram realizadas na 

escola e que envolveu a ADEF na sua globalidade ou apenas o NE. 

O envolvimento do NE nestas atividades foi inevitável devido à 

importância do ano em vigor, principalmente na construção da identidade dos 

EE.  

Na minha perspetiva foram experiências bastante ricas no que diz 

respeito à atuação do professor de EF e à organização de eventos desportivos 

e toda a sua envolvência. Assim, o NE colaborou no controlo dos alunos, na 

promoção das atividades, nos momentos de arbitragem e no registo dos 

resultados e cronometragens.  
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4.2.4.1 Corta-Mato 

A prova de corta-mato foi a primeira atividade em que o NE esteve 

envolvido. 

Numa fase inicial foi realizada uma reunião com a câmara municipal de 

Ílhavo (principal organizador do evento) que teve como objetivo o 

reconhecimento do percurso para o corta-mato e também a diferenciação de 

funções para esta mesma atividade. Todavia, aquilo que pude constatar foi que 

houve incumprimento de horários por parte dos responsáveis da câmara e 

alguma dificuldade na construção dos percursos, condicionando evidentemente 

o normal decorrer da sessão de trabalho. Por este motivo, devido à aula que eu 

teria que lecionar na escola, os objetivos inerentes a esta reunião não foram 

alcançados, sendo que alguns dos professores ficaram no momento final com a 

mesma informação que detinham inicialmente. 

No que concerne ao evento final, devo considerar que foi realmente 

entusiasmante, pois numa primeira instância eu e os meus colegas de estágio 

ficámos responsáveis por efetuar a chamada e distribuir os dorsais de atletismo 

a todos os alunos da ESDJCCG. Foi igualmente da nossa responsabilidade 

colocar os alunos nos autocarros que efetuavam o transporte para o local da 

prova, no sentido de evitar desorganizações e ainda cumprir com os horários 

de provas destinados a cada escalão. 

No seguimento da prova foi possível estreitar relações com os alunos da 

Escola, sendo percetível um misto de respeito e à-vontade para connosco, 

solicitando estes conselhos para o ingresso na faculdade (alunos do 12º ano de 

escolaridade). 

Por fim, resta-me referir que a atividade correu lindamente, servindo como 

uma ótima oportunidade para o NE entender as sinuosidades da organização 

de um evento e para perceber que os educandos acarretam as nossas 

indicações com o máximo de respeito e cordialidade.  

 

4.2.4.2 Fase de Apuramento para o Programa “OlimpÍlhavo” 

No dia 5 de fevereiro de 2014 decorreu nas instalações desportivas 

exteriores da ESDJCCG o torneio de apuramento de Futebol (7x7), tendo como 



96 
 

principal objetivo a seleção das equipas nos diversos escalões para a 

representação desta instituição escolar no programa “OlimpÍlhavo”. 

O planeamento e a concretização deste evento foram da minha inteira 

responsabilidade. Inicialmente, o regulamento específico de futebol de 7 do 

“OlimpÍlhavo” 2012/2013 serviu de base para este projeto, sendo este facultado 

pelo coordenador de ADEF uma vez que a câmara municipal de Ílhavo, 

entidade responsável pela organização do programa, ainda não tinha 

apresentado os regulamentos específicos das diversas modalidades para o 

presente ano letivo. 

Na elaboração do documento orientador do evento ficou totalmente 

delineado o regulamento específico do torneio, bem como ficou estipulada a 

ficha de inscrição das equipas e o cartaz de divulgação do evento. O quadro 

competitivo ficou apenas determinado após término do período de inscrições, 

uma vez que este estaria dependente do número de equipas inscritas, 

centrando-se numa disputa de todos contra todos, respeitando evidentemente 

o sexo e o escalão de cada equipa. 

Apesar da divulgação exercida surgiram apenas cinco equipas inscritas 

no período regular e uma no período alternativo, perfazendo deste modo seis 

equipas no total (uma delas referente ao escalão de iniciados, três ao escalão 

de juvenis e duas ao escalão de juniores), respeitantes todas estas ao sexo 

masculino. Deste modo, foi possível apurar uma equipa para cada escalão 

masculino, à exceção do escalão de infantis. Relativamente ao facto de não se 

verificaram quaisquer inscrições no sexo feminino, penso que se deveu a não 

ser possível encontrar numa só turma, voluntárias necessárias para a 

construção de uma equipa. 

A fraca adesão ao evento creio que se deveu essencialmente à minha 

inexperiência neste âmbito, uma vez que perspetivei um envolvimento muito 

maior no que cerne a esta modalidade e os esforços na divulgação centraram-

se essencialmente ao cartaz elaborado e não foi difundida informação turma a 

turma. Apesar de todos os professores de EF terem sido alertados para a 

concretização desta atividade, tal como foi supramencionado, talvez fosse 

necessário solicitar de modo mais premente a colaboração de todos. 
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Em suma, sendo cada vez mais evidente a indiferença que os alunos 

demonstram perante as atividades extracurriculares, em intervenções 

vindouras, os professores de EF deverão encarar eventos desta natureza com 

um nível de pertinácia mais elevado, para que não se percam estes “costumes” 

no seio da comunidade estudantil, visto que se traduzem efetivamente em 

momentos de legitimação da EF e de cativação dos mais jovens para a prática 

de exercício físico. 

 

4.2.4.3 Apuramento MegaSprinter 

No dia 19 de fevereiro de 2014 tive a possibilidade de experienciar, mais 

uma vez, a organização de um evento, desta feita o apuramento para o 

MegaSprinter. A minha intervenção assentou no registo dos tempos na 

velocidade, mas o mais interessante foi confrontar os valores registados por 

mim e aqueles registados pelo PC. Este confronto permitiu dissipar eventuais 

discrepâncias entre tempos, todavia optou-se por aceitar a minha decisão em 

todos os casos, servindo esta de apuramento para os educandos. 

Como aspeto negativo saliento o facto de o número de alunos ter sido 

muito reduzido, mostrando pouca afluência dos educandos para atividades de 

caráter desportivo. Mas o que estará por trás desta falta de interesse? 

Na minha opinião, aquilo que condicionou o envolvimento dos discentes 

neste tipo de atividades prendeu-se com três aspetos: 

 Falta de sensibilização por parte dos docentes de EF para as atividades 

desportivas; 

 Falta de empenho por parte dos professores na aula de EF no sentido 

de proporcionar uma experiência positiva e motivadora para os alunos; 

 Novos hábitos dos alunos, que vão no sentido contrário aos desportivos; 

 Ausência de sensibilização dos encarregados de educação para a 

importância do exercício físico para a satisfação biopsicossocial dos 

educandos, bem como a contribuição da mesma para a criação de 

hábitos de vida saudáveis. 

De modo sucinto, tratou-se de uma partilha de experiências muito rica 

entre o NE e os três professores de EF presentes, concorrendo para o 
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estreitamento de relações entre estes, contudo o pequeno número de 

participantes ridicularizou a nossa ação como professores de EF. 

 

4.2.4.4 Semana Aberta 

Todos os anos letivos a ESDJCCG abre durante uma semana à 

comunidade para que esta possa aproximar-se da realidade escolar. Deste 

modo, são efetuadas inúmeras experiências no âmbito das diversas disciplinas 

para que todos possam experienciar as diversas artes.  

No que respeita à disciplina de EF, este ano a comunidade teve acesso a 

atividades radicais, ficando o NE responsável pela montagem dos diversos 

aparelhos e também por organizar e efetuar a devida segurança aos 

praticantes.  

Em termos pessoais esta atividade permitiu-me aprimorar algumas 

competências na área dos desportos radicais e perceber a distância que existe 

entre o espaço escolar e a sociedade, não existindo praticamente transmissão 

de influências entre os dois meios. 

 

4.2.4.4.1 Peddy-Paper - “Conhecer Ílhavo” 

A outra atividade contemplada foi o peddy-paper na cidade de Ílhavo que 

irá ser exposta de seguida. 

Este evento foi aquele que envolveu rigorosamente todo o NE e, por esse 

motivo, este ficou responsável pela elaboração do pré-projeto da atividade. 

O pré-projeto estabeleceu-se como um excelente indicador para todos 

porque deu a oportunidade de entender toda a preparação de um evento desta 

natureza. Assim, englobou a formulação dos objetivos gerais e específicos, a 

constituição do plano operacional, designadamente, a estipulação do local, da 

data, do público-alvo, a forma de constituição das equipas, as inscrições, o 

percurso, o sistema de pontuação e os recursos necessários, inclusive o 

encontro de patrocínios. Posteriormente, para que nada corresse mal no 

processo foi construído um cronograma que serviu de organizador da atividade, 

estando nele contempladas as datas que deveriam ser cumpridas nas diversas 
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etapas. Por fim, foi formulado o regulamento específico do evento, as fichas de 

inscrição e de classificação e a carta da prova. 

No entanto, devido às condições meteorológicas serem desfavoráveis o 

evento não teve lugar na data estipulada e embora tenhamos procurado dentro 

da direção da ESDJCCG uma nova data para a sua efetivação, nunca nos foi 

dado um parecer positivo relativamente ao solicitado. 

Resumidamente pode considerar-se um ótimo momento de aprendizagem 

referentemente à elaboração de um micro evento, porém seria bastante mais 

proveitoso se tivéssemos tido a possibilidade de encarar todos os problemas 

de gestão que estão associados à atividade prática. 

 

4.2.4.4.2 Torneio de Petanca 

Este torneio surgiu no âmbito da disciplina de francês, contudo as 

professoras da disciplina integraram a disciplina de EF na atividade. Deste 

modo surgiu a Petanca que é uma modalidade proveniente de França, daí a 

prossecução do torneio e desta modalidade específica. 

O cumprimento da atividade permitiu-me melhorar os conhecimentos em 

torno da Petanca, não só no que diz respeito à regulamentação mas também à 

sua história, uma vez que tive a necessidade de procurar mais acerca da 

modalidade e deu-me a possibilidade de interagir com professores de outra 

disciplina o que se revelou extraordinariamente positivo para o meu 

reconhecimento na escola. Referir ainda que apesar de se tratar de uma 

atividade prioritariamente de manipulação e perícia, tornou-se extremamente 

motivante para os participantes, pois aliado a isto, existiu uma porção de 

técnica e tática, tornando o jogo mais complexo e interessante do ponto de 

vista do observador. 

Em resumo, o torneio cumpriu com os objetivos anteriormente traçados, 

conseguindo assim divulgar a cultura francesa (desporto francês de origem 

provençal), dar a conhecer a história e regras do jogo e promover o convívio 

entre as turmas. 
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4.2.4.5 Peddy-Paper ao Centro Universitário de Fé e Cultura de Aveiro 

Tal como o torneio de Petanca, o peddy-paper ao Centro Universitário de 

Fé e Cultura de Aveiro surgiu no âmbito de outra disciplina que não a EF, neste 

caso, a Educação Moral Religiosa e Católica.  

O professor da disciplina convidou-me a participar nesta atividade para 

que pudesse ajudar na organização e controlo dos alunos, conseguindo esta 

contribuir positivamente para estes mesmos objetivos. 

Foi um evento muito interessante, onde prevaleceu a interação entre 

professor e aluno e onde se valorizaram os valores sociais, uma vez que os 

alunos do curso de educação e formação eram a população-alvo e, que por 

sua vez suportavam inúmeros dilemas de ordem social. “Na minha perspetiva, 

estes alunos, no futuro, apresentarão uma postura claramente díspar do que é 

comum na sociedade denominada “normal”, pois é notório que não entendem a 

dinâmica da vida, as suas complicações e facilidades, não sabem distinguir o 

que é correto do que é errado e perseguem caminhos danosos que se 

traduzirão como insupríveis posteriormente. 

Pensar que alunos de 17 anos no 8º ano de escolaridade, com uma 

capacidade de concentração e processamento cognitivo inferior a educandos 

com uma idade compreendida entre 5 e 8 anos, faz-me cogitar sobre o que 

tornou estes indivíduos assim, se os seus antepassados, o seu padrão 

genético, as suas vivências ou as influências escolares. Contudo, julgo tratar-

se de uma junção de todos os aspetos referenciados anteriormente, que 

confluem entre si e causam danos psicológicos que se traduzem em atitudes e 

comportamentos negativos, capazes de se tornarem os principais sistemas de 

exclusão social” (Diário de Bordo 3, p.19). 

 

4.2.4.6 Escolíadas 

Objetivando uma melhor integração na comunidade escolar, decidi 

ingressar no festival Escolíadas por convite dos alunos do 12º ano de 

escolaridade. Este partiu da necessidade de oferecer às escolas secundárias a 

possibilidade de contactarem de perto com a cultura e a arte. Assim, cada 

escola tinha que apresentar três provas – uma de teatro, uma de música e/ou 
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dança e uma de pintura. Os alunos fizeram questão que eu estivesse presente 

na prova de dança, os apoiasse em determinadas decisões e fornecesse 

algumas indicações de modo a inovar as práticas. Isto deveu-se ao facto de 

acreditarem que o professor de EF se encontrava mais envolvido em atividades 

artísticas e detinha uma maior capacidade em perceber o efeito que 

determinados movimentos, organizações e ações desencadeavam no espaço. 

Após a primeira sessão surgiu um sentimento muito interessante, que me 

colocou entre o ótimo e o péssimo, pois por um lado os discentes 

vislumbravam respeito e confiança nas minhas opiniões, mas por outro senti 

que a “irresponsabilidade” própria da minha idade se começava a dissipar e o 

comprometimento com as diversas situações do quotidiano tinha que ser maior. 

Por último, resta-me referir que a participação final foi a melhor 

demonstração do que aconteceu no grupo durante os três meses de 

preparação. Cooperação, respeito e entreajuda foram impreterivelmente as 

palavras que melhor definiram esta atividade.  

As Escolíadas transpareceram a outra face da Escola, a que realça um 

espírito menos académico e mais fraterno, entre alunos e professores, num 

misto de respeito e divertimento mútuo. 

 

4.2.4.7 Cicloturismo 

O Cicloturismo na ESDJCCG é uma atividade anual e que engloba toda a 

comunidade escolar, com o objetivo de percorrer em grupo uma distância 

considerável utilizando um meio de transporte ativo – a bicicleta.  

Atendendo a que assumi este evento como a última oportunidade para 

estreitar relações com os alunos e com os professores da escola, constatou-se 

que esses objetivos foram conseguidos na sua plenitude. 

Ao longo do dia foram vários os momentos que me colocaram em 

confronto direto com os alunos, ora numa vertente mais formal, ora mais lúdica, 

porém todos eles proporcionaram experiências vantajosas para a minha 

formação. 

Em resumo, apraz-me aludir que esta atividade me proporcionou 

momentos nostálgicos, uma vez que foi desenvolvida por mim enquanto aluno, 
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oferecendo a oportunidade de aliar o exercício físico à natureza e ao bem-

estar, conferindo atribuições distintas comparativamente com aquelas 

vivenciadas anteriormente. 

 

4.2.4.8 Visita de Estudo à 12ª Mostra da Universidade do Porto 

O NE incluiu ainda no seu planeamento a visita de estudo à 12ª mostra da 

Universidade do Porto. Por esse facto responsabilizou-se pela elaboração do 

projeto da visita, no qual ficaram esclarecidos aspetos como o local, a data de 

realização, o objetivo, os professores envolvidos, o número de alunos 

participantes, o programa da visita, o meio de transporte e ainda o orçamento 

global. 

A visita de estudo estabeleceu-se como um excelente espaço de 

comunicação 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 

científica, os seus projetos e o impacto do seu trabalho. Referir também que o 

facto de todas as faculdades marcarem presença na área de entrada, 

concentrando e distribuindo toda a informação relativa aos cursos que 

oferecem, bem como a dispersão dos seus departamentos pelo pavilhão, 

organizando estes atividades de interação ilustrativas das áreas de 

especialidade, fizeram com que houvesse a oportunidade de conhecer de 

forma mais profunda os meandros dos diferentes cursos e assim adotar uma 

posição mais profícua acerca dos mesmos.  

No que concerne à postura evidenciada pelos alunos durante a visita de 

estudo, não houve a registar qualquer incidente com contornos pejorativos, 

mas sim uma valorização e elogio do seu ótimo comportamento, havendo 

respeito máximo pelas regras elementares de conduta e pelas instruções 

atribuídas durante a visita. O convívio saudável com os professores num 

ambiente díspar, comparativamente com o existente no dia a dia escolar e o 

sentido de responsabilidade foram conjuntamente aspetos que os discentes 

assumiram na integralidade com valores de exemplaridade. 
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4.3 Área 3 – Desenvolvimento Profissional 

4.3.1 Observar para Aprender  

A observação é um aspeto determinante na aprendizagem do professor 

iniciante, pois dá-lhe a possibilidade de reconhecer novas práticas, estratégias 

e metodologias, permitindo-lhe confrontar a sua ação com a de outros 

profissionais e tirar conclusões relativamente a ambas. 

De acordo com Alarcão (1996), a observação de aulas constitui-se como 

o ponto de partida para o desenvolvimento profissional do EE, uma vez que a 

compreensão das suas ações, das dos colegas e de outros professores 

contribuem para um controlo mais eficaz do próprio processo de ensino. 

O professor deve ter a oportunidade de “se ver ao espelho”, de se ver em 

situação, pela mediação da observação de outros, de modo a poder fazer 

aproximações sucessivas, numa relação prático-teórica, a um espaço de maior 

congruência entre pensamento e ação” (Rodrigues, 2001, p. 14). 

Restringir a observação a si mesma é inaceitável uma vez que esta só se 

torna nitidamente profícua quando está associada a momentos de reflexão. Por 

esse motivo, durante o EP recorri ao binómio observação/análise de tudo o que 

acontecia durante a minha prática pedagógica e aquando da intervenção de 

outros colegas e professores. Por entender que o sucesso é treinável procurei 

estar sempre presente nas aulas lecionadas pelos colegas do NE, pois quanto 

maior a minha exposição a contextos distintos, maior seria a minha capacidade 

de adaptação a novas condições que me eram impostas. Mas para conseguir 

obter esses resultados foi necessário adotar uma postura de recetividade, de 

modo a atualizar permanentemente a forma de atuar, recreando organizações, 

estratégias, métodos e metodologias. 

Concomitantemente à observação de aulas surgiram as reuniões com o 

NE que se revelaram extraordinariamente benéficas para a evolução na 

docência. Estas visaram essencialmente o debate crítico-reflexivo em torno das 

intervenções, sendo assim possível reavivar os diversos acontecimentos 

através do olhar atento de quem observava externamente e retirar ilações 

acerca do processo de ensino e aprendizagem. 
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Em resumo, defendo que é indispensável o desenvolvimento da 

capacidade de observação em conjugação com a reflexibilidade, não só da 

própria atividade mas também da intervenção dos demais, visto que permite 

retratar a nossa ação e conduzi-la a uma prática de qualidade. 

 

4.3.2 A Reflexão…Um Meio para um Fim 

Atualmente é frequente enaltecer a competência do professor como meio 

diferenciador dos agentes da profissão, no entanto não se consegue progredir 

na competência sem que se recorra regularmente ao pensamento prático-

reflexivo.  

A reflexão permite interpretar as próprias atuações, levantar os problemas 

que decorrem da ação e encontrar as soluções para os mesmos. Seguindo 

esta lógica o pensamento crítico sobre a atividade docente poderá ser o 

elemento potenciador do aumento de competência profissional quando 

exercido de modo sistemático, uma vez que o reconhecimento regular dos 

incidentes que decorrem da prática leva a que os agentes da educação 

disponham de um número elevado de conhecimentos que lhes permitirão 

intervir eficazmente nas mais diversas ocasiões. 

Nesta perspetiva a reflexão crítica sobre a prática é um pressuposto 

fundamental na profissão docente (Freire, 1996), pois o pensamento reflexivo 

faz com que a prática anterior sofra modificações e alcance uma valia superior 

num momento subsequente. Freire (1996, p. 38) entende mesmo que o 

“próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo 

concreto que quase se confunda com a prática.”  

Segundo Alarcão (1996, p. 173) a ideia de professor reflexivo “baseia-se 

na consciência da capacidade de pensamento e reflexão que carateriza o ser 

humano como criativo e não como mero reprodutor de ideias e práticas que lhe 

são exteriores.” Assim, o profissional é visto como um indivíduo autónomo que, 

quando confrontado com contextos imprevisíveis, atua de forma instantânea, 

inteligente e flexível.  

Zeichner (1993) defende que a reflexibilidade não é um conjunto de 

técnicas que possam ser empacotadas e ensinadas aos professores, não 
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consistindo deste modo num conjunto de passos ou procedimentos específicos. 

O mesmo autor (p. 18) vai ao encontro de Alarcão (1996) definindo “a ação 

reflexiva como sendo uma ação que implica uma apreciação ativa, persistente 

e cuidadosa daquilo em que se acredita ou que se pratica, à luz dos motivos 

que a justificam e das consequências que dele resultam. 

De acordo com Schön (1987) podem distinguir-se três tipos de reflexão, a 

reflexão na ação, a reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão na 

ação. A reflexão na ação e sobre a ação acontece durante e imediatamente 

após o facto ocorrido e, por isso, caraterizam-se pela reatividade. Por sua vez, 

a reflexão sobre a reflexão na ação ocorre a posteriori, exigindo uma análise 

sobre o momento em que ocorreu a reflexão na ação, ou seja, o professor 

pensa sobre o acontecimento e sobre a forma como atuou perante o mesmo. 

Constitui-se assim como uma introspeção orientada para a intervenção 

vindoura, prevendo novos problemas e soluções para redefinir a prática, o que 

faz com que seja aquela que mais contribui para o desenvolvimento do 

professor.  

Os professores que refletem na ação, sobre a ação e sobre a reflexão na 

ação comprometem-se integralmente com a sua formação, com as 

consequências do seu crescimento no desenvolvimento dos que se remetem 

aos seus saberes e com a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. 

Uma prática reflexiva assente na recetividade, na renovação e na consciência 

social proporciona aos professores oportunidades desiguais para o seu 

desenvolvimento, tornando-os profissionais mais responsáveis, conscientes e 

habilitados.  

Tomando como referência tudo aquilo que foi supradito, considero que o 

exercício de introspeção foi essencial ao longo do ano letivo para melhorar o 

meu desempenho pedagógico, constituindo-se como uma tarefa indispensável 

na prossecução da minha atividade docente.  

Através da prática reflexiva foi possível conhecer melhor a minha 

identidade, analisar o que estava a ser efetuado e criar estratégias e 

metodologias mais eficazes para uma prática sustentada e perfecionista. 
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Como é evidente, tal como a minha ação pedagógica, também a minha 

capacidade reflexiva foi-se aperfeiçoando ao longo do EP, sendo a primeira 

claramente persuadida pelos dividendos advindos da autoanálise. Assim, a 

reflexão puramente descritiva e reducionista, onde eram expostas as variáveis 

decorrentes da aula, deu lugar ao pensamento interpretativo, por vezes crítico, 

que reconheceu na intervenção didático-pedagógica e nos alunos o valor do 

processo de ensino, na procura deste se emancipar.  

 Mas se refletir individualmente foi benéfico, refletir em parceria com 

pessoas que estavam inteiramente dentro do meu processo tornou a análise 

bastante mais refinada, daí recorrer diversas vezes ao NE para introduzir novos 

pensamentos, desencadear novas perspetivas e potenciar novas práticas.  

Após o terminus do estágio, posso afirmar que me tornei um profissional 

reflexivo, adotando sistematicamente o pensamento crítico sobre a práxis no 

sentido de corresponder à trilogia - preservar, transformar e aperfeiçoar. 

 

4.3.3 A Identidade Profissional… Uma Criação da Prática 

De acordo com o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa a identidade 

pode ser definida como a circunstância de um indivíduo ser aquele que diz ser 

ou aquele que outrem presume que ele seja, ou seja, possui uma dimensão 

individual, onde se inserem as ideias, conceções e representações que 

construímos sobre nós mesmos e uma dimensão coletiva, onde vigoram os 

papéis sociais que desempenhamos em cada grupo ao qual pertencemos 

(Gomes, 2008). 

Dubar (1991) refere ainda que a identidade é projetada em função de um 

processo duplo, isto é, um processo autobiográfico (a identidade do eu) e um 

processo relacional (a identidade para o outro). 

Atendendo às declarações de Oliveira (2004), o professor revela-se ao 

desempenhar as suas funções, uma vez que as suas caraterísticas identitárias 

se manifestam na prática e o auxiliam na compreensão das emoções e dos 

conflitos próprios da sua profissão.  

No seguimento do que foi supramencionado, o EP serviu de estimulador 

para o início da construção da minha identidade profissional, todavia concluiu-
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se que este é um processo progressivo e inacabável, uma vez que a identidade 

do professor se vai desenvolvendo gradualmente no sentido da sua 

singularidade e estará em constante alteração ao longo de toda a carreira 

docente devido às intervenções externas a que cada professor está sujeito. 

Considero assim que os conhecimentos adquiridos ao longo do meu 

percurso académico, bem como os desafios vencidos no EP, as estratégias, 

metodologias e inovações delimitadas pelo sucesso, e as relações 

estabelecidas com a comunidade escolar, possibilitaram a constituição de um 

caráter distinto dentro de um ser semelhante num mundo idêntico. 

 

4.3.4 Diferenças entre o Pensado e o Sucedido 

Como é natural, no início do EP possuía alguns pensamentos que vieram 

a revelar-se o oposto no final do mesmo. Nesta perspetiva, é evidente que 

algumas ideias menos agradáveis se tornaram surpresas extremamente 

positivas, contudo o oposto também se fez notar e, embora estas instabilidades 

não fossem expectáveis por quem é leigo nestes contextos, considera-se que 

contribuíram para um desenvolvimento profissional favorável. 

Seguindo esta lógica, numa fase inicial a proximidade de idades entre 

professor e alunos estabeleceu-se como uma grande inquietação, havendo 

assim apreensão quanto à diferença de conhecimentos que existiria entre 

ambos, porém, a clara distinção de posições e o rigor nas informações que 

eram partilhadas fez com que os educandos demonstrassem eminente 

inferioridade de saberes relativos à EF comparativamente com a minha pessoa. 

A sensação de igualdade experiencial devido à proximidade cronológica era 

algo absolutamente inverdadeiro, irreal e despropositado, pois o facto de ter 

passado os últimos cinco anos a debater-me sobre o Desporto e a EF fez com 

que os meus conhecimentos e capacidades evoluíssem, embora a perceção 

dos mesmos não a acompanhasse. Esta fundamentação permitiu-me constatar 

a desigualdade maturacional existente entre indivíduos com faixas-etárias 

contíguas, fez-me perceber que no último ano de escolaridade do ensino 

secundário o mundo real é ainda visto com alguma ficção, fez-me recuar e 

perceber que aquilo que outrora me disseram - “da vida ainda nada conheces!” 
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– era verdadeiro, provocando um sentimento de nostalgia, confrontando o 

aluno e a ausência de o ser. 

Outra expectativa inicial que tinha era a de poder dar resposta a todos os 

obstáculos da prática através de uma pesquisa incessante da literatura e uma 

partilha de experiências, aprimorando assim os conhecimentos na área, 

contudo a exposição a inúmeras tarefas da faculdade condicionaram 

exponencialmente o envolvimento na Escola e nos principais interesses do 

professor estagiário. Atendendo ao exposto, considero que no ano alusivo ao 

EP as obrigações da instituição superior extrínsecas à unidade curricular de EP 

deviam ser ponderadas no sentido da sua exclusão, uma vez que os benefícios 

que estas promovem são nitidamente inferiores aos constrangimentos que 

conferem à prática pedagógica do professor iniciante. 

Estas formalidades foram inteiramente desvalorizadas pelos EE, pois num 

ano tão peculiar como este, o grande enfoque esteve associado à sua 

intervenção didático-pedagógica, ou seja, a importância dos seus atos era 

direcionada para a Escola, rejeitando por completo tudo o que servia como 

perturbação para o exercício profissional nesse contexto. 

 

4.3.5 Portefólio Digital: O Processo à Distância de um Clique  

O Portefólio Digital (PD) demonstrou ser um instrumento bastante prático 

para o NE, pois permitiu ao EE organizar todo o trabalho desenvolvido ao longo 

do EP e deu a oportunidade ao PC e ao PO de estarem permanentemente 

atualizados relativamente ao processo de ensino do professor estagiário. 

O PD constituiu-se assim como um excelente elo de ligação entre os 

elementos constituintes do NE, visto que permitia o acesso facilitado e 

sistemático ao trabalho realizado pelo EE e, por sua vez, intensificava o 

feedback relativamente à sua ação.  

Devo salientar em último lugar a importância do PD na construção do RE 

uma vez que a sua estruturação me permitiu aceder a todo o exercício durante 

o ano letivo e assim expor de forma detalhada as várias atividades. 
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4.3.6 Diário de Bordo: O Diário de uma Prática Pedagógica  

O Diário de Bordo (DdB) surgiu como uma ferramenta de trabalho 

extraordinariamente vantajosa, permitindo um registo mais minucioso e íntegro 

das ocorrências do estágio, bem como dos temas de caráter mais generalizado 

que legitimam a docência.  

O DdB beneficiou o acompanhamento crítico-reflexivo regular, 

favorecendo a minha evolução através da procura permanente das melhores 

soluções para os problemas advindos da ação pedagógica. 

Para além do que mencionei anteriormente, a atualização constante deste 

instrumento favoreceu a minha capacidade reflexiva, tornando os meus 

pensamentos cada vez mais objetivos e férteis.  

Salientar ainda que o DdB me ajudou na elaboração do RE, detendo a 

informação devidamente organizada no tempo o que facilitou o reconhecimento 

das situações mais relevantes e que necessitariam de ser destacadas. 

 

4.3.7 As Formações Internas na Dinâmica da Evolução Coletiva 

Com o objetivo de desenvolver as competências de argumentação e de 

comunicação e de nos integrarmos na comunidade escolar, os EE ficaram 

responsáveis por organizar cinco formações direcionadas a todos os 

professores da ADEF, duas elaboradas por todos os EE do NE da ESDJCCG e 

três de caráter individual, ficando a sua efetivação à responsabilidade de cada 

EE.  

A primeira partilha formativa teve como tema o MEC e constituiu-se como 

uma novidade para o AEI, mostrando os docentes bastante recetividade para a 

participação. 

O mesmo se verificou nas duas formações seguintes, nomeadamente nas 

que faziam referência às modalidades de badminton e de futebol. 

Analogamente à sessão que tinha como temática o futebol e em que eu era o 

responsável pela mesma, apraz-me destacar que “aquilo que retenho desta 

apresentação se relaciona com o que os docentes de Educação Física mais 

experientes me transmitiram no final através de mensagens pessoais, 

mostrando o seu agrado para com a metodologia apresentada, a comparação 
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com aquilo que andavam a efetuar (uns de forma muito semelhante e outros de 

forma mais divergente) e ainda a solicitação de algumas dicas da minha parte 

para solucionar alguns problemas que estavam a encontrar nas suas turmas. 

Este último facto, deixou-me claramente entusiasmado, visto que indiretamente 

o meu entendimento da modalidade foi reconhecido, mostrando assim alguma 

clareza naquilo que foi exposto pela minha pessoa” (Diário de Bordo 2, p. 36). 

No que concerne às duas últimas formações, alusivas à modalidade de 

luta e ao MED, devo salientar que existiu uma desvalorização do trabalho 

colaborativo e da aprendizagem recíproca por parte da maioria dos professores 

de EF do agrupamento, uma vez que apenas uma minoria esteve presente e 

fez questão de apreciar o trabalho dos EE. 

Em suma, as formações foram excelentes formas de ultrapassar algumas 

lacunas de preleção que não foram devidamente consolidadas durante o 

percurso académico e foram igualmente momentos significantes para a 

melhoria do conhecimento acerca das temáticas discutidas. Mas importa 

destacar ainda que estas partilhas só se tornam absolutamente importantes 

quando os associados se encontram completamente interessados em 

aprender. 

 

4.3.8 A Formação através da Investigação  

Gosto de viver, gosto da incerteza da vida porque possibilita a descoberta 

e redescoberta de mim mesmo e, se há algo que descobri até agora foi que 

não sou nada, nada sei e significo pouco. 

Nesta lógica, sinto-me um ser incompleto, um professor eternamente 

imperfeito, pois à medida que mais estudo, pesquiso e partilho, mais a minha 

certeza desvanece e a minha curiosidade engrandece.   

 Atendendo a esta realidade, detenho uma carência incessante, que me 

acompanha permanentemente, na tentativa de encontrar a solução para 

aperfeiçoar a minha competência e capacidade profissional. Assim, face às 

mudanças sociais, económicas, tecnológicas e educacionais, que ocorrem na 

sociedade, urge investir na formação ao longo de toda a vida (Cunha, 2008 ), 
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pois os saberes não são eternos e por esse motivo carecem de reactualizações 

constantes para satisfazer cabalmente as exigências diárias. 

Face à complexidade da profissão docente é fundamental desenvolver 

uma formação rigorosa e contínua, a nível pedagógico e científico. A 

investigação surge assim como uma ótima fonte de aprendizagem, pois 

associada à capacidade de mudança e ao espírito de renovação torna o 

processo de ensino mais claro e completo.  

Como entendo que a investigação é uma consequência da prática e, após 

verificar a realidade que vigorava na instituição escolar que me recebeu para 

realizar o EP, houve um aumento de curiosidade para perceber a razão da 

manifesta redução do número de transportes ativos como meio de transporte 

para a escola por parte dos educandos, comparativamente com o que 

testemunhei enquanto aluno. 

Em súmula, a investigação permite não só retirar conclusões acerca de 

problemas advindos da prática mas possibilita igualmente uma análise e 

intervenção sobre acontecimentos que embora não estejam linearmente 

fidelizados à disciplina de EF dizem respeito ao exercício físico e que 

porventura condicionarão a vida dos alunos num futuro próximo. 
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4.3.9 Mobilidade em Contexto Escolar – Transporte Ativo 

versus Transporte Passivo 

Resumo 

A viagem para a escola é uma oportunidade para as crianças atingirem os valores de exercício 

físico recomendado diariamente, mas as crianças e jovens usufruem cada vez mais do carro 

como meio de transporte em detrimento de caminhar ou andar de bicicleta. O presente estudo 

teve como propósito perceber qual a realidade que vigorava na Escola Secundária Dr. João 

Carlos Celestino Gomes no que cerne ao meio de transporte utilizado e aos fatores que podiam 

influenciar essa utilização. A amostra foi constituída por 142 alunos de ambos os sexos,  

pertencentes a duas turmas do 10º ano de escolaridade, duas do 11º ano de escolaridade e 

três do 12º ano de escolaridade. Para a elaboração do estudo foi utilizado um questionário 

resultante da reunião de três outros internacionais. Os dados obtidos foram conseguidos 

através da estatística descritiva e inferencial. Verificou-se que no percurso entre casa e escola 

o transporte passivo é o mais utilizado devido à facilidade, à rapidez e a agradabilidade e no 

percurso entre escola e casa há uma predominância do transporte passivo devido à 

agradabilidade e aos baixos custos associados. Ambos os sexos apresentam as mesmas 

escolhas relativamente ao meio de transporte e aos motivos associados. Relativamente à 

bicicleta, os alunos de ambos os sexos consideram a categoria “preferência geral” o maior 

motivo da utilização da mesma, os alunos do sexo masculino entendem os aspetos logísticos 

como os motivos menos relevantes e os alunos do sexo feminino adjudicam a habilidade para 

andar de bicicleta como a razão para a não utilização. As preocupações ao nível da segurança 

dizem respeito aos aspetos relacionados com os outros automobilistas, com a ausência de 

infraestruturas urbanas para pedestres e ciclistas e com aspetos de ordem social. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESCOLA, MOBILIDADE, TRANSPORTE ATIVO, USO 

DE BICICLETA 

 

Introdução 

É inevitável pensar que o tempo promove a mudança, que as 

organizações e reorganizações civilizacionais despontam um sentimento de 

veracidade absolutista, fazendo com que todos aceitem e percorram os seus 

contornos.  

Neste sentido o tempo tem sido sinónimo de grandes mudanças sociais, 

levando ao aumento de hábitos sedentários da população, especialmente ao 

nível dos contextos de vida diária dos jovens, devido ao crescente 
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envolvimento eletrónico, à implementação de rotinas de vida excessivamente 

organizadas, à densidade populacional e ao tráfego urbano, reduzindo deste 

modo o espaço disponível para atividades livres de rua e aumentando a 

insegurança no meio escolar e habitacional (Neto, 2008). 

Andersen et al. (1998) corroboram com a opinião de Neto (2008), 

assumindo que as atividades de lazer e ocupação do tempo livre são cada vez 

mais atividades sedentárias, das quais se destacam o ver televisão, as 

consolas de jogos e a utilização do computador. 

Maffeis et al. (1997), Dowda et al. (2001) e Giles-Corti et al. (2003) 

referem mesmo que as atividades sedentárias estão a conduzir ao excesso de 

peso. 

Em consonância com as orientações da união europeia, o exercício físico, 

a saúde e a qualidade de vida estão intimamente interligadas. Atendendo à 

natureza do corpo humano, este foi concebido para se movimentar e como tal 

necessita de exercício físico regular para potenciar o seu funcionamento ótimo 

e fugir permanentemente às doenças associadas à inatividade. Deste modo, 

não existe qualquer dúvida quanto ao facto de o sedentarismo ser um fator de 

risco e o exercício físico sistemático assumir extrema importância na vida das 

crianças e jovens, uma vez que como indica Sallis e Patrick (1994) confere 

uma proteção importante às doenças crónicas, tais como, diabetes, doenças 

cardiovasculares e parece reduzir o risco de osteoporose e alguns tipos de 

cancro, entre outras doenças que se repercutem na vida adulta. Para além do 

que foi supradito, entende-se que é na obesidade, no funcionamento 

psicológico, no sistema imunitário e na funcionalidade músculo-esquelética que 

se reconhecem os maiores benefícios na saúde, provocados pelo exercício 

físico regular durante a adolescência. 

Segundo Caspersen et al. (1985) a atividade física é definida como 

qualquer movimento corporal produzido pelo sistema musculosquelético que 

resulta em gasto energético acima dos níveis de repouso. Esta definição ampla 

inclui todos os contextos da atividade física, nomeadamente, atividade física 

em momentos de lazer (inclui as atividades desportivas), ocupacional, 

doméstica, condicional e ligada ao transporte. 
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O autor supracitado faz ainda a distinção de atividade física e exercício 

físico, assumindo que o exercício físico é um subconjunto da atividade física 

que é planeado, estruturado e repetitivo e que detém como objetivo final ou 

intermédio a manutenção ou melhoria da aptidão física. 

Considerando esta realidade, a avaliação e promoção de exercício físico 

é importante para combater a epidemia de obesidade internacional que se 

estende à infância e para instituir um estilo de vida ativo que pode ser mantido 

na adolescência e na idade adulta (Tudor-Locke et al., 2001). 

De acordo com Cavill et al. (2001) os jovens em idade escolar devem 

cumprir 60 ou mais minutos de exercício físico moderado a vigoroso por dia, 

sendo que 30 minutos devem ser aceites como o valor mínimo. A Organização  

Mundial de Saúde acrescenta ainda que esta prática deve garantir o 

crescimento dos jovens, proporcionar momentos divertidos e envolver uma 

grande diversidade de atividades, podendo o tempo total da mesma ser 

acumulado em sessões de pelo menos 10 minutos (IPDJ, 2009). 

Infelizmente, na sociedade atual, o número de crianças que cumprem 

com as diretrizes estabelecidas para uma vida saudável é muito reduzido, 

apesar de estas reconhecerem os benefícios da prática de exercício físico na 

saúde física e mental (Ries et al., 2008). 

Nos últimos tempos têm sido enumeradas diversas estratégias como 

forma de ultrapassar a insuficiência de atividades ativas em crianças e jovens. 

Green et al. (2012) entendem que as estratégias passam por oferecer 

diariamente sessões de educação física de qualidade a todos os alunos, sendo 

as mesmas divertidas, desafiantes e em contacto com a natureza, limitar o 

tempo em que as crianças estão em contacto com atividades passivas 

diariamente (uma a duas horas no máximo), utilizar o pedómetro como 

instrumento incentivador de andar a pé e envolver a família no planeamento e 

cumprimento das atividades físicas. Drake et al. (2012) afirmam que as 

atividades físicas extracurriculares e a utilização de transportes ativos são 

fundamentais para ultrapassar os comportamentos passivos impostos pela 

sociedade atual. Por fim, Nihiser et al. (2013) referem a construção de uma 

parceria forte entre o ministério da educação e os departamentos de saúde de 
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modo a favorecer o surgimento de novos programas de educação física e o 

incentivo prestado aos adultos para estes acompanharem os alunos num 

programa intitulado “autocarro pedestre” para os mesmos se deslocarem a pé 

para a escola.  

De acordo com Tudor-Locke et al. (2001) o transporte passivo (autocarro, 

carro,…) é aquele onde não existe dispêndio energético aquando da sua 

utilização e o transporte ativo (caminhar, bicicleta,…) é aquele que implica 

gasto energético do utilizador no momento do seu proveito. 

Mota et al. (2007), tal como Drake et al. (2012) entendem que o transporte 

ativo poderá ser uma excelente oportunidade para fugir às atividades 

sedentárias. Tudor-Locke et al. (2001) assume mesmo este meio de transporte 

como uma ótima estratégia para aumentar os índices de exercício físico entre 

os jovens. 

Neste sentido, deverá existir uma maior sensibilização de forma a 

implantar estas orientações, visto que como refere Delijaicov (2013) a liberdade 

de ir e vir com dignidade pela cidade, seja caminhando ou pedalando e de 

preferência sobre trilhos bem estruturados, é um dos fatores que contribui para 

a sensação de bem-estar individual e coletiva. A acrescer ao que foi dito 

anteriormente, o mesmo autor indica que a bicicleta é uma das invenções mais 

extraordinárias da humanidade, pois é o meio de transporte mais rápido para 

percursos até cinco quilómetros na cidade, devendo portanto fazer parte do 

quotidiano dos jovens.  

Na perspetiva de Timperio et al. (2004) a escola é o destino mais usual 

para as crianças irem a pé ou de bicicleta (transporte ativo), seguindo-se os 

parques, centros comerciais e as deslocações para casa dos amigos. 

Seguindo esta lógica, a promoção do transporte ativo para a escola 

deverá ser uma constante, pois não só reduz o comportamento inativo 

(transporte passivo), como o substitui por uma atividade de intensidade 

moderada (Alexander et al., 2005). Østergaard et al. (2013) adiantam ainda que 

o transporte ativo é uma forma de exercício físico que beneficia o indivíduo no 

que concerne à aptidão física, à saúde, à estética e à cultura, estando 

comprovado inclusive que há disparidade ao nível da aptidão física entre 
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indivíduos que utilizam transporte passivo e ativo. Alguns investigadores têm 

demonstrado também que crianças e adolescentes que utilizam um meio ativo 

no trajeto para a escola possuem níveis mais elevados de aptidão física e uma 

melhor aptidão cardiovascular (Davison et al., 2008; Silva et al., 2011). 

Um estudo na Rússia demonstrou que, nas crianças, o transporte ativo 

para a escola (especialmente ir a pé) é a fonte primária da atividade física, 

constituindo cerca de 40% a 50% do tempo total de atividade física por semana 

(Tudor-Locke et al., 2001). 

Em 2009, nos Estados Unidos, foi efetuado por McDonald et al. (2011) um 

estudo que concluiu que apenas 12,7% dos alunos iam a pé ou de bicicleta 

para a escola, havendo assim uma redução drástica na percentagem de 

estudantes comparativamente com o ano de 1969 (47,7%) no mesmo país. 

Após a exposição de todos estes argumentos, é fácil de concluir que nos 

Estados Unidos a utilização de transporte ativo para a escola, caiu 

vertiginosamente durante os últimos 40 anos (Davison et al., 2008), podendo 

esta ser facilmente justificada pelo aumento do número de veículos particulares 

(Silva et al., 2011). 

Ao contrário do que seria desejável, existe uma diminuição do transporte 

ativo e um aumento da mobilidade dependente nos jovens, ou seja, o 

transporte passivo é utilizado cada vez mais pelas crianças e pelos jovens para 

as deslocações entre casa e escola e nas suas atividades de lazer. De acordo 

com os fatores expostos anteriormente, esta realidade nesta faixa etária 

demonstra ser bastante prejudicial porque os jovens afirmam-se menos 

independentes, perdem o contacto com outros colegas e vizinhos e podem 

atrasar o desenvolvimento emocional e cognitivo que retiram das relações 

sociais e da interação com o ambiente (Brown et al., 2008). 

 

Objetivo Geral 

O presente estudo tem como propósito perceber qual a realidade que 

vigora na Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes no que cerne ao 

meio de transporte utilizado e o motivo dessa escolha por alunos pertencentes 

ao ensino secundário. Esta ideia surgiu através da perceção obtida 
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imediatamente após a entrada no contexto escolar, uma vez que comparada a 

realidade com aquela vivenciada enquanto aluno, denota-se uma distinta 

redução no número de transportes ativos, principalmente o uso da bicicleta, 

como meio de transporte para a escola. 

 

Objetivos Específicos 

Mais especificamente pretendeu-se neste estudo: 

• Perceber quais os meios de transporte utilizados pelos alunos nos 

percursos casa-escola e escola-casa e os motivos que os levam a escolher os 

mesmos; 

• Entender os motivos dos alunos para a utilização da bicicleta como meio 

de transporte para a escola; 

• Verificar qual a perceção dos alunos acerca da segurança aquando da 

utilização de meios de transporte ativos. 

 

Metodologia 

Amostra 

A amostra deste estudo foi constituída por 142 alunos (79 do sexo 

feminino e 63 do sexo masculino) pertencentes a duas turmas do 10º ano de 

escolaridade, duas do 11º ano de escolaridade e três do 12º ano de 

escolaridade da Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes. As 

turmas respeitantes ao 10º ano são constituídas por 29 alunos do sexo 

feminino e 21 do sexo masculino e têm uma média de idades de 15,68 ± 0,79 

anos. As turmas do 11º ano são compostas por 14 alunos do sexo feminino e 

11 do sexo masculino e têm uma média de idades de 16,72 ± 0,79 anos. As 

turmas do 12º ano são formadas por 36 alunos do sexo feminino e 31 do sexo 

masculino e têm uma média de idades de 17,48 ± 0,68 anos. 

 

Instrumento 

Para a elaboração deste estudo foi utilizado um questionário obtido 

através da reunião de três outros internacionais, cujos autores são Ortiz e Chou 

(2008), Green Communities Canada (2012) e Lovejoy e Handy (2013).  
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O questionário era constituído por vinte e cinco questões, as quais 

pretendiam averiguar os modos de transporte utilizados pelos discentes e os 

fatores que podiam influenciar essa utilização. 

As questões apresentavam uma natureza diversa e, portanto, o 

questionário era composto por questões demográficas, questões de múltipla 

escolha, questões com escala de classificação (Likert) e por questões abertas. 

Na parte inicial o questionário era composto por questões demográficas 

com o intuito de obter dados referentes ao nome, à idade, ao sexo e ao ano de 

escolaridade do participante. 

Seguidamente, com o objetivo de perceber qual o meio de transporte 

utilizado pelos alunos e o número de vezes que estes o utilizavam, os mesmos 

foram confrontados com uma questão de múltipla escolha em que teriam que 

selecionar apenas uma opção. 

Para averiguar os fatores que influenciavam a escolha do meio de 

transporte e as preocupações ao nível da segurança por parte dos educandos 

recorreu-se igualmente a uma questão de múltipla escolha, divergindo somente 

no facto de poderem ser selecionadas várias opções. 

À imagem do sucedido na deteção do meio de transporte utilizado, a 

explanação relativa ao número de vezes que os educandos participavam em 

atividades extraescolares na escola e fora da escola, à natureza dessas 

atividades (federada e não federada), à licença para conduzir, à acessibilidade 

a uma bicicleta operacional, ao número de vezes que os discentes se 

deslocavam de bicicleta para outros locais a não ser a escola, à área de 

residência, à disponibilidade para a utilização de um meio de transporte ativo, à 

existência de preocupações ao nível da segurança e sobre quem toma a 

decisão sobre o meio de transporte utilizado foi conseguido através de 

perguntas de múltipla escolha de apenas uma opção. 

Atinente à informação acerca da modalidade praticada fora da escola, da 

distância entre a casa e a escola e da opinião pessoal em torno da utilização 

de um transporte ativo para a escola apelou-se a questões de caráter aberto. 

Por último, de modo a perceber quais os motivos dos alunos para a 

utilização da bicicleta como meio de transporte para a escola, os alunos foram 
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convidados a avaliar o seu nível de concordância com uma série de afirmações 

através de uma escala de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente), 

assumindo o 3 um valor neutral. 

As afirmações foram distribuídas aleatoriamente no questionário, todavia 

no momento de exposição dos resultados, estas foram agrupadas em cinco 

categorias, nomeadamente, preferência geral, habilidade para andar de 

bicicleta, logística de ir de bicicleta para a escola, questões sociais e culturais e 

outras questões. 

A categoria “preferência geral” foi composta por quatro afirmações, 

designadamente, “Eu gosto de estar fisicamente ativo”, “Eu gosto de andar de 

bicicleta”, “Eu gosto de conhecer novos lugares” e “Eu gosto de andar de 

autocarro”. 

A categoria “habilidade para andar de bicicleta” foi constituída por quatro 

afirmações, designadamente, “Estou confiante na minha capacidade de andar 

de bicicleta”, “Eu tenho uma condição física que faz com que seja difícil andar 

de bicicleta”, “Andar de bicicleta é o meio de transporte que utilizo usualmente 

para me deslocar na cidade” e “Sinto-me confortável a andar de bicicleta numa 

ciclovia perto de uma rua movimentada”. 

A categoria “logística de ir de bicicleta para a escola” foi formada por doze 

afirmações, designadamente, “Tenho receio que a minha bicicleta possa ser 

roubada”, “É difícil andar de bicicleta com as minhas roupas normais”, “Eu não 

gosto de bicicleta quando está mau tempo”, “Eu odeio usar o capacete de 

bicicleta”, “Demoro muito tempo a preparar-me de manhã”, “Eu tenho um 

monte de coisas para levar para a escola”, “Há uma via segura para andar de 

bicicleta da minha casa para a escola”, “Eu moro muito longe da escola para ir 

de bicicleta até lá”, “Ir de bicicleta para a escola significa estar transpirado 

quando chegar lá”, “O meu cabelo não vai ficar tão bonito depois de ir de 

bicicleta para a escola”, “O percurso é muito acidentado entre a minha casa e a 

escola” e “As áreas de estacionamento para bicicletas na minha escola são 

fáceis de usar”. 

A categoria “questões sociais e culturais” foi composta por dez 

afirmações, designadamente, “Muita gente da minha comunidade anda de 
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bicicleta”, “Os meus pais incentivam-me a andar de bicicleta”, “Sinto-me 

confortável ao conhecer novos lugares por iniciativa própria”, “Proteger o meio 

ambiente é importante para mim”, “Os meus pais permitem que conheça novos 

lugares sozinho”, “Um ou ambos os meus pais andam de bicicleta com 

frequência”, “Ir de casa para a escola e da escola para casa com os amigos, 

em vez de ir sozinho é uma prioridade”, “Andar de bicicleta é considerada a 

forma mais “cool” para chegar à escola”, “Os meus amigos vão de bicicleta 

para a escola” e “Ir de carro para a escola é considerada a forma mais “cool” 

entre os alunos”. 

A categoria “outras questões” foi constituída por quatro afirmações, 

designadamente, “Posso contar com os meus pais para me levarem a outros 

lugares”, “Preciso de um carro para fazer as coisas que eu gosto de fazer”, “O 

congestionamento ao entrar e sair da escola é um dos principais problemas” e 

“Costumo almoçar fora da escola”. 

 

Procedimentos Metodológicos 

O questionário foi aplicado durante a última semana de aulas (de 31 de 

março de 2014 a 4 de abril de 2014) pertencente ao segundo período do ano 

letivo 2013/2014, durante as aulas de Educação Física a todos os alunos 

participantes e requereu um preenchimento manual e individualizado. 

No que corresponde à elaboração do questionário, numa primeira fase, foi 

efetuada uma pesquisa incessante com o objetivo de encontrar questionários 

que dessem resposta ao problema em estudo, depois foi realizado um 

cruzamento dos vários questionários de modo a alcançar uma versão 

preliminar. Posteriormente foi feita a tradução da versão preliminar e dada a 

conhecer a um expert. De seguida foram executados alguns reajustamentos e 

aferida a versão preliminar com cinco alunos atinentes ao ensino secundário. 

Por fim, foi retificada a versão preliminar e determinada e aplicada a versão 

final. 
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Procedimentos Estatísticos 

Aquando da análise e tratamento estatístico dos dados recolhidos no 

questionário, recorreu-se ao software SPSS, Statistical Package for the Social 

Sciences, versão 21, para Windows. 

  De modo a dar resposta aos três objetivos específicos propostos apelou-

se à estatística descritiva, objetivando a obtenção de valores relativos à média, 

ao desvio padrão, ao mínimo e máximo e às frequências absolutas e relativas. 

Foi ainda utilizada a estatística inferencial (Independent-Samples T Test) 

para verificar se existiam diferenças significativas entre os motivos dos alunos 

do sexo masculino e feminino para a utilização da bicicleta como meio de 

transporte para a escola. 

 

Resultados 

Com o intuito de perceber qual a distância que existe entre o local de 

residência dos alunos e a escola, os educandos foram confrontados com uma 

questão de caráter aberto para a exposição do valor (em quilómetros) que os 

distanciava da instituição escolar. Nesta perspetiva foi possível concluir que a 

média se situa nos 3,14 quilómetros ± 2,86 (conforme Quadro 1), apontando 

assim para a possibilidade de utilização de um meio de transporte ativo como 

forma de perfazer a distância entre a residência e a escola. 

 
Quadro 1 - Média de distância entre casa e escola 

 N Mínimo Máximo Média Desvio padrão 

Distância entre casa e escola 136 0,30 20,00 3,14 2,86 

 

Escolha e motivos para a utilização do meio de transporte no percurso casa-

escola e escola-casa 

 
De acordo com o Quadro 2, no percurso entre casa e escola, a primeira 

escolha dos educandos recaiu sobre a utilização do carro (como passageiro) 

(52,1%) como meio de transporte e só depois surgiu um meio de transporte 

ativo (a pé) (29,6%). Esta evidência demonstra especificamente a preferência 

do transporte passivo (63,3%) em detrimento do transporte ativo (36,6%). 
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Pode-se afirmar ainda que o sexo masculino adota em maior 

percentagem (39,7%) os transportes ativos como meio de transporte no 

percurso entre casa e escola, quando comparado com o sexo feminino (34,2%) 

(Quadro 4).  

 
Quadro 2 - Meio de transporte utilizado pelos alunos entre casa e escola 

 Bicicleta A pé Skate Autocarro 
Carro 
(como 

condutor) 

Carro (como 
passageiro) 

Moto n 

S
E

X
O

 

Masculino 

Contagem 6 18 1 4 4 30 0 63 

%  9,5% 28,6% 1,6% 6,3% 6,3% 47,6% 0,0% 100,0% 

Feminino 
Contagem 3 24 0 3 2 44 3 79 

%  3,8% 30,4% 0,0% 3,8% 2,5% 55,7% 3,8% 100,0% 

Total 

Contagem 9 42 1 7 6 74 3 142 

% 6,3% 29,6% 0,7% 4,9% 4,2% 52,1% 2,1% 100,0% 

 

Segundo o Quadro 3, no percurso entre escola e casa, existiu uma 

inversão na escolha do meio de transporte comparativamente com o trajeto 

oposto, visto que a primeira opção dizia respeito ao transporte ativo (a pé) 

(45,1%) e de seguida é que figurava a utilização do carro (como passageiro) 

(33,1%). Esta evidência demonstrou especificamente a preferência do 

transporte ativo (53,5%) em detrimento do transporte passivo (46,4%). 

Conforme o Quadro 4, foi igualmente constatável que no percurso entre escola 

e casa, o sexo masculino continua a optar por utilizar em maior escala (57,1%) 

os meios de transporte ativos comparativamente com o sexo feminino (50,7%). 

 
Quadro 3 - Meio de transporte utilizado pelos alunos entre escola e casa 

 Bicicleta A pé Skate Autocarro 

Carro 

(como 
condutor) 

Carro (como 

passageiro) 
Moto n 

S
E

X
O

 Masculino 
Contagem 7 28 1 6 4 17 0 63 

%  11,1% 44,4% 1,6% 9,5% 6,3% 27,0% 0,0% 100,0% 

Feminino 
Contagem 4 36 0 3 3 30 3 79 

%  5,1% 45,6% 0,0% 3,8% 3,8% 38,0% 3,8% 100,0% 

Total 
Contagem 11 64 1 9 7 47 3 142 

%  7,7% 45,1% 0,7% 6,3% 4,9% 33,1% 2,1% 100,0% 
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Quadro 4 - Comparação de sexos na escolha do meio de transporte no trajeto entre casa e escola e 
escola e casa 

Transporte Ativo vs Transporte Passivo 

 Casa  Escola Escola  Casa 

 Transporte Ativo Transporte Passivo Transporte Ativo Transporte Passivo 

Masculino 

n=63 
39,7% 60,3% 57,1% 42,9% 

Feminino 
n=79 

34,2% 65,8% 50,7% 49,3% 

 

No Quadro 5 foi possível apurar que a escolha do carro (como 

passageiro) assumiu essencialmente como argumentos a facilidade, a rapidez 

e a agradabilidade. No que respeita ao meio de transporte ativo (a pé), os 

motivos mais evidenciados foram idênticos, todavia os valores mostraram 

elevada discrepância.  

 
Quadro 5 - Motivos que influenciam a escolha do meio de transporte dos alunos no trajeto entre casa e 
escola 
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Fácil 5 27 0 2 3 41 1 78 

Social 1 4 0 1 0 4 0 10 

Rápido 4 14 0 1 4 54 1 78 

Agradável 3 16 1 0 3 24 2 47 

Acessível/Barato 5 14 0 3 1 13 1 37 

Devido ao clima 4 1 0 0 1 20 0 26 

Segurança 0 0 0 0 0 14 0 14 

Os meus pais escolhem a forma como vou para a escola 0 3 0 1 0 12 0 16 

 

Comparativamente com o trajeto entre casa e escola (Quadro 5) foi 

possível reconhecer no Quadro 6 que existiu essencialmente um enorme 

incremento nos valores atinentes à agradabilidade e aos baixos custos 

associados no que cerne ao “andar a pé”. Analogamente ao carro (como 

passageiro) verificou-se um decréscimo dos valores referentes aos motivos 

mais evidenciados, embora se confirme que os alunos perfilhem o carro como 

o meio de transporte mais rápido. 



125 
 

Quadro 6 - Motivos que influenciam a escolha do meio de transporte dos alunos no trajeto entre escola e 
casa 
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Fácil 6 27 0 4 5 26 1 69 

Social 1 13 0 1 0 2 0 17 

Rápido 4 15 0 1 7 33 1 61 

Agradável 3 31 1 0 5 18 2 60 

Acessível/Barato 7 23 0 3 2 8 1 44 

Devido ao clima 4 6 0 0 2 11 0 23 

Segurança 0 0 0 0 1 8 0 9 

Os meus pais escolhem a forma como vou para a escola 0 4 0 1 0 9 0 14 

 

Motivos dos alunos para a utilização da bicicleta como meio de transporte para 

a escola 

 
No Quadro 7 pode-se observar que os alunos concordam 

maioritariamente com as declarações mais generalistas (3,83 ± 0,91), 

assumindo estas como os maiores motivos para a utilização da bicicleta como 

meio de transporte para a escola, embora seja nesta categoria que se 

vislumbre uma maior variância de respostas, e colocam os aspetos 

relacionados com a logística de ir de bicicleta para a escola (2,99 ± 0,53) como 

os motivos menos relevantes. É igualmente verificável que é na categoria das 

“questões sociais e culturais” que se verificam as respostas mais homogéneas 

(3,19 ± 0,48). 

 
Quadro 7 - Motivos dos alunos para a utilização da bicicleta como meio de transporte para a escola 
(Categorias) 

Grau de preferência no uso da bicicleta 

Categorias n Média Desvio padrão 

Preferência geral 141 3,83 0,91 

Habilidade para andar de bicicleta 139 3,00 0,70 

Logística de ir de bicicleta para a escola 130 2,99 0,53 

Questões sociais e culturais 136 3,19 0,48 

Outras questões 139 3,54 0,58 
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No Quadro 8 é possível confirmar que ambos os sexos atribuem a média 

de concordância mais elevada à categoria referente à “preferência geral” (3,88 

± 0,61 no sexo masculino e 3,78 ± 1,09 no sexo feminino), no entanto o sexo 

masculino entende que os aspetos logísticos são os motivos menos 

importantes (2,92 ± 0,59) e o sexo feminino adjudica à habilidade para andar 

de bicicleta o motivo para não utilizar a bicicleta como meio de transporte (2,82 

± 0,63), sendo esta a única categoria em que se verificam diferenças 

estatisticamente significativas entre sexos. 

 
Quadro 8 - Motivos dos alunos do sexo masculino e feminino para a utilização da bicicleta como meio de 
transporte para a escola (Categorias) 

Justificação para o uso da bicicleta entre sexos 

Categorias Masculino Feminino p 

Preferência geral 
3,88 ± 0,61 

n=63 
3,78 ± 1,09 

n=78 
0,522 

Habilidade para andar de bicicleta 
3,23 ± 0,72 

n=62 

2,82 ± 0,63 

n=77 
0,000 

Logística de ir de bicicleta para a escola 
2,92 ± 0,59 

n=54 
3,04 ± 0,49 

n=76 
0,250 

Questões sociais e culturais 
3,20 ± 0,53 

n=57 

3,18 ± 0,44 

n=79 
0,800 

Outras questões 
3,52 ± 0,55 

n=60 
3,55 ± 0,61 

n=79 
0,767 

 

O Quadro 9 reflete o grau de concordância de forma individualizada, ou 

seja, apresenta os resultados obtidos em cada afirmação isolada. Atendendo a 

esta realidade, conclui-se que os alunos concordam fortemente com as 

afirmações “Eu gosto de estar fisicamente ativo”, “Estou confiante na minha 

capacidade de andar de bicicleta”, “Eu gosto de conhecer novos lugares”, 

“Posso contar com os meus pais para me levarem a outros lugares” e 

“Costumo almoçar fora da escola” e discordam com as afirmações “Eu tenho 

uma condição física que faz com que seja difícil andar de bicicleta”, “É difícil 

andar de bicicleta com as minhas roupas normais”, “Andar de bicicleta é 

considerada a forma mais “cool” para chegar à escola”, “Eu moro muito longe 

da escola para ir de bicicleta para a escola” e “O percurso é muito acidentado 

entre a minha casa e a escola”. 
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Quadro 9 - Motivos dos alunos para a utilização da bicicleta como meio de transporte para a escola 
(Afirmações) 

Categorias Afirmações n Média Desvio padrão 

Preferência 
geral 

Eu gosto de estar fisicamente ativo. 141 4,33 0,867 

Eu gosto de conhecer novos lugares. 142 4,32 0,870 

Habilidade 
para andar de 

bicicleta 

Estou confiante na minha capacidade de andar de bicicleta. 141 4,14 1,138 

Eu tenho uma condição física que faz com que seja difícil andar 
de bicicleta. 

142 1,61 1,103 

Logística de ir 
de bicicleta 

para a escola 

É difícil andar de bicicleta com as minhas roupas normais. 141 2,36 1,238 

Eu moro muito longe da escola para ir de bicicleta até lá. 140 2,21 1,333 

O percurso é muito acidentado entre a minha casa e a escola. 140 2,21 1,098 

Questões 
sociais e 
culturais 

Andar de bicicleta é considerada a forma mais “cool” para chegar 
à escola. 

139 2,35 1,035 

Outras 

questões 

Posso contar com os meus pais para me levarem a outros 
lugares. 

141 4,15 0,978 

Costumo almoçar fora da escola. 141 4,29 1,204 

 

Perceções dos alunos acerca dos aspetos de segurança aquando da utilização 

de meios de transporte ativos 

 

Com o objetivo de percecionar as preocupações dos alunos ao nível da 

segurança para a utilização de um meio de transporte ativo para a escola, 

pode-se observar que apenas treze alunos (9,2%), dum total de cento e 

quarenta e dois, demonstraram preocupações a este respeito. Os educandos 

encaram a imprudência dos motoristas como a maior preocupação. De seguida 

surge a rapidez do tráfego, posteriormente desponta a falta de segurança para 

os ciclistas e as fracas condições dos passeios, depois a falta de companhia e 

por último o facto de não se sentirem seguros de um modo geral (Quadro 10). 

 
Quadro 10 - Preocupações ao nível da segurança que podem condicionar a utilização de um meio de 
transporte ativo 

 Frequência Percentagem válida 

Motoristas imprudentes 3 23,1 

Falta de segurança para os ciclistas 1 7,7 

Estar sozinho 1 7,7 

Modo geral, não me sinto seguro 1 7,7 

Tráfego rápido + Motoristas imprudentes 1 7,7 

Tráfego rápido + Falta de segurança para os ciclistas 2 15,4 
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Fracas condições dos passeios + Estar sozinho 1 7,7 

Tráfego rápido + Motoristas imprudentes + Fracas condições dos 
passeios 

1 7,7 

Tráfego rápido + Motoristas imprudentes + Fracas condições dos 
passeios + Falta de segurança para os ciclistas 

2 15,4 

 n=13 100,0 

 

DISCUSSÃO  

Como ficou demarcado ao longo desta investigação, o meio de transporte 

utilizado pelos alunos na sua deslocação para a escola ou para os seus locais 

de interesse pode ser um excelente indicador do seu índice de atividade física 

e inclusivamente do nível de exercício físico diário. De acordo com Yeung et al. 

(2008) os transportes ativos podem classificar-se mesmo como uma estratégia 

ideal e de baixo custo para aumentar a atividade física da população.  

Os resultados demonstram que o transporte passivo (63,3%) é a aposta 

maioritária dos alunos para percorrer a distância entre casa e escola, situando-

se nos 36,6% a percentagem de alunos que adotam o transporte ativo. 

No percurso entre a escola e casa, vislumbra-se uma percentagem mais 

elevada no que respeita à escolha do transporte ativo (53,5%) e um 

decréscimo do transporte passivo (46,4%). 

Comparativamente com o estudo efetuado em Londres por DiGuiseppi et 

al. (1998), percebe-se que existe uma enorme discrepância com os valores 

encontrados atualmente, uma vez que os transportes ativos (69%) se 

sobrepunham aos transportes passivos (31%) nos diferentes percursos. 

Villa-González et al. (2012) realizaram um estudo com crianças dos 6 aos 

12 anos da cidade de Granada e, embora se trate de uma faixa-etária 

claramente diferente, o mesmo demonstra que 57,5% dos alunos adotam os 

meios de transporte ativos e 42,5% optam pelos transportes passivos. 

Em estudos elaborados na Austrália, foi possível concluir que o transporte 

ativo representa simplesmente um terço da forma de deslocamento dos 

educandos de Adelaide (Harten & Olds, 2004) e um quarto em New South 

Wales (Merom et al., 2006). 
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No percurso entre casa e escola, 52,1% dos discentes adotaram o carro 

(como passageiro) como o meio de transporte passivo mais usado, 29,6% 

percorreram a distância caminhando e 6,3% utilizaram a bicicleta. 

No trajeto entre escola e casa, 33,1% dos educandos optaram por utilizar 

o carro (como passageiro), 45,1% percorreram a distância caminhando e 7,7% 

utilizaram a bicicleta. 

Na investigação efetuada por Villa-González et al. (2012), 56,8% dos 

alunos percorreram a distância entre casa e escola caminhando, 7% de 

bicicleta e 40% de carro. Após o exposto, foi possível concluir que o transporte 

passivo mais utilizado é o carro e o transporte ativo mais usado é o caminhar, 

seguido da bicicleta. 

Esta investigação permitiu ainda apurar os motivos que influenciavam a 

escolha do meio de transporte. Assim, a facilidade, a rapidez e a 

agradabilidade foram os argumentos mais evidenciados. Em outros estudos 

efetuados por Cooper et al. (2003) e Cooper et al. (2006) foram encontrados 

resultados similares. No entanto, os baixos custos associados ao transporte 

ativo foram também enaltecidos no trajeto entre escola e casa, aspeto este 

comparável na investigação efetivada por Spinks et al. (2006). 

No que refere aos motivos para a utilização da bicicleta, os educandos de 

concordam com as declarações mais generalistas (3,83 ± 0,91), determinando 

estas como os maiores motivos e colocam os aspetos relacionados com a 

logística de ir de bicicleta para a escola (2,99 ± 0,53) como os motivos menos 

relevantes. No entanto, quando efetuada a análise por sexo, conclui-se que os 

alunos do sexo masculino entendem que os aspetos logísticos são os motivos 

menos importantes (2,92 ± 0,59) e o sexo feminino atribui a falta de habilidade 

para andar de bicicleta como o motivo para não utilizar a bicicleta como meio 

de transporte (2,82 ± 0,63). 

Lovejoy e Handy (2013) na sua investigação, à imagem do que aconteceu 

neste estudo, apresentaram as afirmações generalistas como os motivos mais 

valorizados pelos alunos e mostraram que a habilidade para andar de bicicleta 

era a maior inquietação dos discentes. 
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Por fim, tal como Boarnet et al. (2005), Merchant et al. (2007) e Silva et al. 

(2011) revelaram nas suas investigações, as preocupações ao nível da 

segurança que condicionam a utilização de um meio de transporte ativo por 

parte dos educandos estão vinculadas à imprudência dos motoristas, ao 

tráfego automóvel e à ausência de infraestruturas para os pedestres e ciclistas, 

mormente passeios e ciclovias. 

 

Conclusões 

Tal como demonstrado anteriormente, este estudo surgiu devido à 

perceção obtida imediatamente após a entrada no contexto escolar, uma vez 

que comparada a realidade com aquela vivenciada enquanto aluno, denotou-se 

uma distinta redução do número de transportes ativos como meio de transporte 

para a escola por parte dos educandos. Assim houve a necessidade de efetuar 

o levantamento dos meios de transporte utilizados pelos alunos, bem como os 

motivos dessas escolhas e as razões de segurança que condicionavam a 

seleção dos mesmos. 

Neste contexto, no percurso entre casa e escola, o meio de transporte 

passivo mais utilizado foi o carro (como passageiro) e o ativo mais 

experimentado foi o caminhar, contudo existiu uma prevalência do meio de 

transporte passivo sobre o ativo. No percurso entre escola e casa, os meios de 

transporte mais utilizados foram exatamente os mesmos, todavia houve uma 

inversão do meio de transporte prevalecente, sendo o transporte ativo mais 

frequente na escolha dos alunos.  

Os motivos que influenciaram a escolha do carro (como passageiro) no 

trajeto entre casa e escola foram essencialmente a facilidade, a rapidez e a 

agradabilidade. Relativamente ao caminhar, os fatores que se encontravam 

associados eram exatamente os mesmos, embora com valores claramente 

distintos. 

No que concerne ao percurso entre a escola e casa apurou-se um 

enorme incremento relativo aos valores atinentes à agradabilidade e aos baixos 

custos associados ao caminhar e um decréscimo dos valores referentes aos 

motivos mais evidenciados aquando da utilização do carro (como passageiro), 
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embora se tenha confirmado que os alunos perfilham o carro como o meio de 

transporte mais rápido. 

Desta forma, entende-se que há uma forte insistência nos fatores 

associados aos comportamentos passivos que conduzirão inevitavelmente ao 

sedentarismo. 

Andar de bicicleta ainda é valorizado pelo facto de permitir ser fisicamente 

ativo, sendo a capacidade de andar de bicicleta apontada pelas raparigas como 

um handicap para a utilização da bicicleta como meio de transporte. O facto de 

as raparigas assumirem que a falta de habilidade é um obstáculo à utilização 

da bicicleta, deverá fazer com que os professores de EF procurem cada vez 

mais cativar as alunas para a participação em atividades desta natureza 

(exemplo: cicloturismo – atividade integrante do Plano Anual de Atividades 

desta escola). Não são os motivos logísticos aqueles que parecem impedir que 

tal aconteça com mais regularidade nos rapazes. Apesar disso, as questões de 

segurança poderão explicar o não uso deste meio de transporte assim como a 

não valorização social deste meio de transporte nesta faixa etária. 

As preocupações ao nível da segurança englobam uma percentagem 

muito reduzida de alunos, contudo, estes encaram os aspetos relacionados 

com os outros automobilistas como suas maiores inquietações, de seguida 

assomam as infraestruturas urbanas e só depois figuram os aspetos sociais. 

Em suma, os resultados obtidos alertam para a promoção de um estilo de 

vida ativo, devendo assim existir um maior reforço da importância do meio de 

transporte ativo nas crianças e adolescentes da cidade de Ílhavo, atendendo à 

identidade desta cidade fortemente associada ao uso deste meio de transporte. 
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5. Conclusão 

Depois de concluído este EP, indo ao encontro do que foi exposto no 

capítulo da dimensão pessoal, posso afirmar que continuo a seguir os mesmos 

padrões, tornando-me assim a imagem daquilo que vivo, do que sinto e 

transpareço nos diversos momentos que abraço resolutamente. Continuo a 

combinar a realidade com uma porção de avidez, encarando cada vez mais o 

ser PROFESSOR como uma convicção pessoal. 

No entanto, todas as experiências ultrapassadas no decorrer deste ano 

letivo transformaram aquilo que vivia, sentia e passava para os que me 

rodeavam. O contexto, as pessoas e as relações estabelecidas tornaram-me 

uma pessoa mais completa, capaz de respeitar os problemas dos outros e as 

suas características e, acima de tudo, permitiram-me perceber o que é ser 

professor de EF em Portugal, exibindo os obstáculos e as oportunidades que 

se verificam atualmente na profissão. 

O EP permitiu-me ainda consolidar o pensamento que detinha 

anteriormente, resultado das influências alcançadas durante o meu percurso 

académico e pessoal. Deste modo, entendo agora que as competências vão 

nascendo e se desenvolvendo numa mistura entre a teoria e a prática e, 

engane-se quem pensa que tudo se aprende através do empirismo e não 

sejam tão ingénuos em pensar que a experiência vem nos livros. A teoria e a 

prática juntam-se não só para baralhar todo o nosso conhecimento, mas para o 

fazer crescer, pois quem só pratica repete-se sem limites e quem só teoriza 

não sabe, coleciona diplomas. 

Todavia, o facto de construirmos algo, não significa por si só que somos 

construtores perfeitos, aliás, se não considerarmos outros colegas de profissão 

e refletirmos sobre os problemas e soluções da prática, estaremos mais 

próximos de encaixar no quadro dos piores profissionais da nossa área.  

Por último, em detrimento da tradicional conclusão que se proporciona 

com base no politicamente correto, entendo que devo terminar de forma 

sugestiva para todos os que se debruçam sobre a EF em particular e o 

desporto em geral. 
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Neste sentido, percebo que somos na nossa maioria, enquanto espécie, 

incapazes de valorizar pequenas coisas, pequenas características, 

simplesmente porque sim. Simplesmente porque existem de forma tão regular 

que, quando a elas recorremos, tudo não passa de um processo 

"naturalíssimo" que é assim porque é. 

Andar, correr, saltar, lançar, rematar... Quem não faz? "Que coisa 

simples...", "Todos conseguem fazê-lo". Mas, se o processo é assim tão 

linear... Façam! Façam-no por vós! Pela vossa saúde! Pelo vosso bem-estar! 

Sim, de facto são coisas naturais, coisas simples, perfeitamente atingíveis 

e trabalháveis, no entanto, não se manifestam sempre nas mesmas condições. 

Nem sempre as coisas correm como queremos e os infortúnios acontecem, por 

razões temporárias ou permanentes e, independentemente dos motivos que os 

potenciam, estes limitam a ação e, é exatamente neste momento, neste 

contexto de incapacidade funcional que aprendemos a valorizar aquilo que 

outrora negligenciáramos, simplesmente porque sempre foi exequível. 

Apenas quando uma, mais do que uma ou mesmo todas estas vertentes 

(andar, correr, saltar, lançar, rematar) são afetadas é que começamos a 

encarar o "simples" como algo fundamental, extremamente necessário, 

impreterível!  

Em suma, andem, corram, saltem, lancem, rematem... Mexam-se! 

Valorizem estes preciosos tópicos, saboreando a sua naturalidade, visto que 

movimento é vitalidade, movimento condicionado é vitalidade condicionada e 

falta de movimento é falta de vitalidade. 

Invertam, revertam, mas não se confinem à imobilização! 
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