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Resumo 

 

O Estágio Profissional é marcado pela entrada na vida profissional, em que o 

estudante tem a oportunidade de vivenciar a profissão docente num contexto 

real de prática, ainda supervisionada. Este decorreu sob a supervisão da 

Professora Orientadora da FADEUP e do Professor Cooperante da Escola. Este 

Relatório de Estágio Profissional resulta da reflexão intensiva acerca de todo o 

processo vivenciado durante um ano letivo, numa Escola Secundária de Vila 

Nova de Gaia. O Núcleo de Estágio era composto por três estudantes-

estagiários. O Relatório de Estágio Profissional apresenta-se dividido em cinco 

capítulos. O primeiro está reservado ao Enquadramento Biográfico, em que a 

estudante-estagiária se apresenta, fazendo referência às suas experiências, ao 

seu percurso e às expetativas relativas a este processo de aprendizagem. O 

segundo capítulo diz respeito ao Enquadramento da Prática Profissional, na qual 

é descrito o contexto legal, institucional e funcional onde se realiza o Estágio 

Profissional. O terceiro capítulo remete para a parte mais significativa do Estágio 

Profissional, a Realização da Prática, que se encontra dividida pela Conceção, 

Planeamento, Realização e Avaliação, em que se debatem problemas 

resultantes da prática. Neste capítulo encontra-se também incluído um estudo 

da instrução da estudante-estagiária. O quarto capítulo aborda a envolvência na 

Comunidade Escolar, dando ênfase às atividades realizadas. A última parte do 

Relatório é alusiva à importância da reflexividade no percurso do Professor, às 

caraterísticas necessárias para alcançar a Competência e ainda a importância 

do Professor Cooperante e do Professor Orientador na viagem formativa do 

Estudante-Estagiário. 

 

PALAVRAS CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, 

ESTUDANTE ESTAGIÁRIO, INSTRUÇÃO, REFLEXÃO 
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Abstract 
 

The Teaching Practicum is the entrance in professional life, through the 

experience of itself, in supervised pedagogical practice context. It was carried 

under the baton of the Supervisor Teacher from FADEUP and the Cooperating 

Teacher from the School. This Teaching Practicum Report is the result of an 

intense reflection about the process in the school, during an entire school year, 

in a secondary school in Vila Nova de Gaia. Three pre-service teachers 

composed the Training Group. The Teaching Practicum Report presents itself 

divided in five chapters. The first chapter is reserved for the Biographical Framing, 

in which the pre-service teacher presents herself, mentions her experiences, the 

road taken by her to get to this year and her expectations. The second chapter 

concerns to the Teacher Practicum Fitting, in which is described the legal, the 

institutional and functional context where the Teaching Practicum occurs. The 

third chapter remotes to the most significant part of the Teaching Practicum, the 

Realization of the Practice, which is divided in Conception, Planning,  Realization 

and Evaluation,  in which the problems from the practical context are discussed. 

In this chapter, you can also find a study about the way the pre-service teacher 

analyses her instruction. The fourth chapter relates to the way my relation and 

integration in the scholar community was built. The last chapter of the Report is 

allusive to the importance of Reflection in Pre-service Teachers Training, as well 

as the features needed to achieve Competence and the importance of the 

Supervisor Teacher and the Cooperating Teacher to Pre-service Teachers. 

 

 

KEY WORDS: PROFESSIONAL PRACTICUM, PHYSICAL EDUCATION, PRE-

SERVICE TEACHERS, INSTRUCTION, REFLECTION 
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Introdução 

 

Vários são os autores que enfatizam a Prática Pedagógica, durante a 

formação inicial de professores, como um momento privilegiado do processo de 

aprender a ensinar (Rodrigues, 2009; Siedentop, 1991; Silva, 2009). Alarcão e 

Tavares (2003) afirmam ainda que esta é uma experiência fundamental no 

desenvolvimento profissional dos professores, uma vez que é na prática que se 

integram competências. 

O estágio é o primeiro impacto com a prática profissional, dotando os 

estudantes estagiários de várias competências sobre o saber, o saber-fazer e o 

saber-julgar das suas ações (Freire, 2001). É neste ponto que Fernandes (2000) 

reforça a importância da reflexividade neste percurso, no qual o estudante-

estagiário deverá questionar constantemente as suas práticas, as finalidades e 

os conteúdos de ensino. Desta forma, a elaboração do Relatório de Estágio, 

deverá ser entendido como um documento reflexivo, desenvolvido de forma a 

reformular os conhecimentos do professor. 

O presente relatório foi elaborado no âmbito do Estágio Profissional, 

unidade curricular contemplada no segundo ano, do segundo ciclo de estudo do 

Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, durante o ano letivo 

2013/2014. 

O Estágio Profissional decorreu numa Escola Secundária, situada em Vila 

Nova de Gaia. À escola foi atribuído um núcleo de estágio de três elementos, 

cujo processo foi orientado por um professor da escola, o professor cooperante, 

e por uma professora da faculdade, a professora orientadora. 

Foi-me atribuída uma turma de 12º ano do curso científico-natural para a 

qual, conjuntamente com o professor cooperante e os colegas de núcleo, 

delineei os processos de conceção, planeamento, realização e avaliação, que 

foram regularmente supervisionados pela professora orientadora. Durante o 

terceiro período fui também responsável por uma turma de 12º ano de artes 

(direção de turma do professor cooperante), tendo sido uma turma rotativa pelos 

três estagiários. 
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A colaboração do núcleo de estágio e de todo o grupo docente quer de EF, 

quer de outros professores da minha turma, foi fundamental para o meu 

desenvolvimento na profissão docente. O apoio sentido, a partilha e troca de 

informações, o espírito cooperativo e a empatia que criei com estes elementos, 

facilitaram o decorrer deste longo percurso, amenizando as dificuldades sentidas 

ao longo do mesmo. 

O Relatório de Estágio encontra-se dividido em cinco capítulos: o 

“Enquadramento Biográfico”, em que me identifico e relato as experiências que 

influenciaram as minhas decisões e ainda refiro as minhas expetativas relativas 

ao Estágio Profissional; “Enquadramento da Prática Profissional”, que aborda o 

contexto legal, institucional e funcional do Estágio, no qual estão incluídas a 

caraterização da escola e a dos alunos; a “Realização da Prática Profissional”, 

no qual estão representadas as minhas maiores dificuldades e sucessos durante 

todo o processo de conceção e planeamento, realização e avaliação, 

nomeadamente, a forma como foi realizado o planeamento, as dificuldades no 

controlo da turma, o modo como consegui motivar os meus alunos e ainda os 

métodos de avaliação utilizados. Neste capítulo encontra-se também o estudo 

realizado no final do 2º período escolar, sobre a instrução nos momentos da 

apresentação das tarefas motoras da estudante-estagiária (eu). O quarto 

capítulo refere-se à “Participação na Escola e na Comunidade Escolar”, em que 

são descritas as experiências obtidas nas atividades realizadas na Escola e a 

forma como estas influenciaram o meu percurso. Desenvolvi, também, um quinto 

capítulo, intitulado “Desenvolvimento Profissional”, no qual abordo a importância 

da reflexividade durante este ano de estágio, o significado de competência 

profissional e ainda a importância do professor cooperante ao longo desta 

experiência. Por último, termino com as “Conclusões e Perspetivas para o 

Futuro”, onde faço uma retrospetiva de todo o processo apresentando as minhas 

expetativas para o futuro que se avizinha.
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1.1 Me, Myself and I  

 

Tudo o que sou hoje deve-se às minhas experiências pessoais anteriores, 

aos erros cometidos, às vitórias alcançadas, aos obstáculos e barreiras 

ultrapassadas e às oportunidades perdidas e usufruídas.  

Repleta de expetativas, por vezes até demasiado elevadas, percebi muitos 

anseios e inseguranças que, com boa disposição e alguma preguiça, me fizeram 

ambicionar novas aprendizagens. Com um certo perfecionismo, procurei 

progredir num longo caminho que só através de trabalho e empenho consegui 

superar. Se tivesse que definir a palavra “Desporto”, diria que Desporto é 

competir, ganhar, é superar-nos, mas muito mais que isso, é criar uma família. 

A verdade é que não gosto de perder e, como aprendi no Desporto, foi através 

da superação das minhas fraquezas e dificuldades que alcancei as minhas 

vitórias.  

Dando início à minha história, estudei na Escola Primária da Vera Cruz, 

situada junto à casa da minha avó materna, que desde sempre acompanhou o 

meu trajeto. Aos 10 anos, fui transferida para Esgueira, para a Escola Eb2,3 

Aires Barbosa e, posteriormente, para a Escola Secundária, com 3º ciclo, Dr. 

Jaime Magalhães Lima, por influência da minha mãe, professora de Inglês. 

Terminei o ensino secundário com média de 15,6 valores, concorrendo à 

faculdade com média de 15,2 valores. Entrei na Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP) como 1ª opção. Consequentemente, saí de 

casa e mudei-me para a cidade do Porto.  

O desporto sempre esteve presente na minha vida, muito por influência do 

meu pai, que desde cedo passou longos serões comigo, a “jogar à bola”. Foram 

estas primeiras vivências que muito contribuíram para o desenvolvimento das 

minhas capacidades motoras gerais. Além disso, com 8 anos de idade, tive uma 

breve passagem pela natação, embora nunca fosse uma modalidade que me 

entusiasmasse. Com 10 anos, e por influência de um colega de trabalho do meu 

pai, mais tarde, meu treinador, conheci o Voleibol que rapidamente mudou a 

minha vida. Joguei Voleibol no Clube de Voleibol de Aveiro até aos 19 anos. O 

Voleibol acompanhou-me durante toda a vida, assumindo uma enorme influência 

na minha forma de estar, no meu percurso académico, nas minhas ambições e 
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até nas minhas férias, passadas sempre em busca de mais um torneio de 

voleibol de praia, no qual pudesse participar. Foi através da prática desportiva 

que aprendi importantes valores para a minha vida, tais como: a perseverança, 

a disciplina, a necessidade de ser empenhada, esforçada e dedicada.  

A minha carreira como treinadora iniciou-se em 2010, quando no 2º ano da 

minha Licenciatura em Ciências do Desporto na FADEUP, optei pelo Ramo do 

Treino Desportivo em Voleibol. Depois de algumas experiências, nas quais 

auxiliei algumas equipas da formação, optei no ano seguinte por realizar o Centro 

de Treino como treinadora adjunta, de uma equipa de Juvenis Femininos, no 

Castêlo da Maia Ginásio Clube. Desde então, permaneci neste clube, o qual 

defendo com muito orgulho e a quem agradeço imenso a oportunidade.  

Confesso que nunca foi minha ambição ingressar no Mestrado de Ensino 

de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (EEFEBS), mas foi no dia 

da candidatura que tudo se decidiu. As razões desta opção, depois de muita 

ponderação, foram as vantagens que este curso me poderia oferecer, 

comparativamente às desvantagens que outros mestrados ofereciam. Concluí 

que a passagem por este desafio seria determinante para o meu percurso 

profissional e que as restantes ambições, como a paixão de ser treinadora, 

poderiam ser alcançadas mais tarde.  

Estas experiências, como atleta e treinadora, representavam em grande 

medida as caraterísticas que me definiam inicialmente como professora. Assim, 

a exigência que requeria nos meus alunos e todos os valores transmitidos, eram 

resultado das minhas experiências como treinadora, atleta e aluna de Educação 

Física (EF).  

Carrego destas experiências caraterísticas como o empenho, a dedicação, 

o espírito de luta e de sacrifício, exigindo dos meus atletas uma atitude 

semelhante ou ainda melhor. Embora esse espírito não seja comum nos alunos 

da escola, acreditava e ainda acredito que existem valores que persistem e que 

devem ser transmitidos nas aulas de EF.  

Hoje, mais do que nunca, reconheço a sorte de ter ao meu lado pessoas 

fantásticas, designadamente a minha família, os meus amigos, atletas e alunos, 

que são quem mais influenciam em todas as minhas decisões dentro do contexto 
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desportivo e profissional. São eles quem me incentivam a encarar os erros como 

pontes de transição para níveis de desempenho superiores, a refletir acerca do 

que pode estar na base do fracasso e a crescer com essas descobertas. O 

objetivo é chegar mais longe, mais alto e ser mais forte, pois nada nos poderá 

impedir de fazer aquilo de que gostamos, se nos propusermos a lutar.  

É esta constante necessidade de me reinventar e aprimorar que vem 

marcando todo o meu percurso. A ânsia de ser melhor persegue-me e ajuda-me 

a subir escadas que bloqueiam o meu caminho.  

 
 
 

1.2 As Expetativas e os Anseios  
 
 

“O papel do professor é fazer com que os alunos adquiriram certos saberes, 

presentes, em geral, nas matérias escolares, participando, além disso, da educação 

no sentido mais amplo, preparando-o para a vida em sociedade”. (Queiroz, 2001) 

 
 

Considero o Estágio Profissional (EP) o grande desafio que até ao 

momento, tracei para o meu percurso académico. Apesar de estar quase a 

completar um ciclo de estudos, importante na minha vida, desde sempre tive a 

clara noção de que muito havia a aprender para ser capaz de dar resposta a este 

desafio. Com o EP esperava aplicar e aprofundar os conhecimentos adquiridos 

ao longo de toda a formação superior. Além disso, contava refinar algumas 

competências que considero fundamentais para o papel de professor, 

designadamente a capacidade de avaliar o nível dos alunos, a capacidade de 

planificar e de refletir, a capacidade de comunicar e de me relacionar com os 

vários elementos da comunidade educativa, bem como a capacidade de me 

tornar uma profissional autónoma. 

Perspetivei o EP como um ano de muito trabalho e de grande exigência, à 

qual receava não conseguir corresponder da melhor forma. Contudo, 

reconhecendo a necessidade de melhorar algumas fragilidades, também 

existentes no meu papel de treinadora, encarei desde sempre o EP como o 

espaço e a oportunidade ideal para as suprir.  
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Começo por destacar o controlo e a gestão da turma, como principais 

aspetos que senti necessidade de melhorar, sobretudo porque os considero 

fundamentais para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra de forma 

tranquila e eficaz. Por isso, embora sentisse alguns receios, procurei liderar e 

controlar os alunos da minha turma sem assumir uma postura autoritária e 

agressiva. Outro aspeto que pretendia melhorar era a gestão do tempo, pois é 

claramente um dos aspetos em que sentia maiores dificuldades. Felizmente, foi 

uma dificuldade que, ao longo das aulas, foi sendo superada, à medida que fui 

conhecendo as capacidades dos meus alunos e ganhando experiência na 

planificação e gestão das aulas.  

Relativamente aos meus alunos, esperava tê-los motivados para a 

realização das aulas, ou pelo menos, ser capaz de os motivar e, por isso, investi 

noutro tipo de exercícios, na tentativa de inovar alguns hábitos, além daqueles a 

que estavam acostumados. Além disso, esperava conseguir influenciá-los 

positivamente na sua forma de pensar e agir, deixando-lhes um pouco de mim.  

Nesta experiência, pretendia ainda fazer parte do Desporto Escolar (DE), 

de preferência no Voleibol, podendo proporcionar atividades à comunidade 

escolar, quiçá, nesta modalidade também. No entanto, o horário dos treinos não 

era compatível com o meu, pelo que não tive oportunidade de comparecer aos 

mesmos.  

Quanto aos meus colegas de estágio, só esperava o maior espírito de 

cooperação, amizade, superação, entreajuda e simpatia possíveis, assim como 

eu sempre lhes tentei oferecer. Reconheço que a cooperação e a entreajuda 

foram comportamentos essenciais para o nosso grupo, assim como o espírito 

crítico e a reflexão conjunta, em que procurávamos a resolução de problemas, 

de forma a progredir eficazmente na nossa missão enquanto professores. Dos 

restantes professores do grupo de EF, contava que o ambiente e a convivência 

entre todos fosse agradável, que nos recebessem de braços abertos e que nos 

dessem liberdade para intervir no meio escolar.  

 

“No estágio profissional, todo o desenvolvimento profissional e pessoal, (…) 

enaltece o papel do professor orientador e cooperante como sendo determinante na 

criação de alicerces cruciais para o sucesso da futura vida profissional”. (Silva, 

2009) 
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Relativamente ao Professor Cooperante (PC) e à Professora Orientadora 

(PO), esperava que me auxiliassem ao máximo, tanto no dia-a-dia da escola 

como no suporte teórico, particularizando as minhas dúvidas e dificuldades. 

Esperava com o auxílio deles tornar esta vivência ainda mais enriquecedora, 

principalmente com o auxílio especial do PC, que, segundo Silva (2009), tem um 

papel crucial em toda a formação profissional, nomeadamente, no crescimento 

intelectual, pedagógico e reflexivo do estudante-estagiário (EE). Esperava 

também que me concedessem liberdade para poder aplicar as minhas 

convicções e ambições, procurando ir mais além com a minha turma, ao refletir 

sempre, após a aula, sobre a eficácia, ou não, das estratégias aplicadas. Seriam 

certamente duas pessoas com experiências diferentes, mas igualmente 

profissionais e, por isso, pretendia aprender com o melhor de cada uma delas, 

acrescentando sempre algo mais ao meu intelecto e à minha formação.  

Finalmente, esperava neste EP criar a minha identidade como Professora. 

Consciente que esta é uma construção que teve início antes da formação, 

principalmente pelas vivências como treinadora, procurei ao longo do EP 

explorar algumas preocupações que o professor de EF deve ter e o treinador 

não, designadamente, as questões burocráticas da escola, as rotinas que os 

alunos necessitam para as aulas de EF e a relação professor-aluno, diferente da 

relação treinador-atleta.  

 
 
 

1.3 O Confronto com a Realidade  

 

O EP foi, sem dúvida, um dos momentos mais marcantes na minha 

formação. Foi um ano muito longo e duro, que trouxe muitas aprendizagens. 

Embora esteja a concluir um ciclo, não será, certamente, o último.  

Das várias dúvidas e incertezas que surgiram, muitas prendiam-se com a 

falta de confiança e, provavelmente, falta de conhecimento das minhas 

capacidades. Seria capaz de conduzir o processo de ensino? Será que os meus 

alunos me iriam respeitar? Quais seriam as decisões corretas? Como 

conseguiria impor respeito, junto de alunos com uma idade tão próxima da minha 
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e com interesses tão semelhantes? Qual seria o auxílio do PC frente a estas 

dúvidas?  

Os meus grandes anseios, no início deste ano, incidiam sobretudo na 

organização do processo ensino-aprendizagem, nomeadamente, nas tarefas de 

planear, realizar e avaliar. Tinha também alguma apreensão relativamente aos 

alunos, no que concerne aos níveis de aprendizagem, que são distintos de aluno 

para aluno. O princípio da individualização constituía-se uma grande dificuldade 

a superar. Outro aspeto preocupante relacionava-se com a matéria de ensino, 

não só na adequação dos conteúdos ao nível de aprendizagem dos alunos, mas 

também na forma de a apresentar. Acredito que deveria torná-la suficientemente 

interessante e motivante para os alunos, sem contudo esquecer a essência da 

matéria a ensinar.  

A primeira ideia do que seria o meu longo ano de EP, surgiu na primeira 

reunião com o PC e com o Núcleo de Estágio (NE), onde nos foram atribuídas 

as turmas, pelas quais seríamos responsáveis. Inicialmente, o PC pretendia que 

as quatro turmas fossem rotativas ao longo do ano, para que pudéssemos 

vivenciar variados contextos e, assim, apurar as nossas estratégias de 

intervenção e a nossa capacidade de adaptação perante o contexto. Felizmente, 

as turmas acabaram por ser fixas, sendo apenas rotativa a turma de artes. Após 

o sorteio, fiquei com a turma mais numerosa e desafiante de todas, constituída 

por excelentes alunos, segundo o PC.  

A grande entrada no estágio deu-se no primeiro dia de aulas de setembro, 

quando lecionei a primeira aula à minha turma. A aula foi teórica, no auditório da 

escola. O nervosismo e a ansiedade assolavam-me, tendo apenas conseguido 

descontrair no final da aula. Fiquei positivamente impressionada com a turma 

que me tinha sido atribuída. Uma turma de trinta alunos, dentro de um auditório, 

em completo silêncio e absolutamente focados na professora, neste caso, em 

mim. As expetativas que o PC havia criado foram correspondidas e a turma era 

realmente fantástica. Assim que comecei a falar para um público tão grande, o 

coração começou a apertar e os esquecimentos começaram a surgir, causando 

algumas perturbações no meu discurso. Referi que, embora fosse 

aparentemente bastante parecida com eles, uma vez que são alunos do 12° ano, 
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existiam papéis distintos que deveriam ser respeitados. Além disso, referi que 

tinha passado pelo secundário, compreendendo perfeitamente aquilo que eles 

vivenciavam no seu dia-a-dia escolar, não ficando surpreendida com alguns 

comportamentos que eles poderiam ter. Nesta fase final da sessão, já me sentia 

muito à vontade com os alunos e muito mais descontraída, conseguindo, 

inclusive, recolher alguns sorrisos da plateia.  

Felizmente, tivemos o "privilégio" de ensinar à última geração em que a EF 

fazia ainda parte da média final do Ensino Secundário, ou seja, os alunos 

naturalmente se aplicariam na disciplina de forma a entrarem nos cursos 

superiores que pretendiam.  

Foi, assim, neste primeiro e grande desafio, que superei uma das minhas 

dificuldades: não corar quando exposta perante um grande público. 
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2) Enquadramento da Prática Profissional 
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2.1 Enquadramento Legal 

 

Relativamente ao contexto legal e jurídico, o EP está restringido pelas 

Normas Orientadoras, pelo Regulamento da Unidade Curricular de EP e pelo 

Documento da Avaliação da Prática Supervisionada. A estrutura e 

funcionamento do EP consideram também o Regulamento Geral dos Segundos 

ciclos da FADEUP e o Regulamento do Curso de Mestrado em EEFEBS. 

O Regulamento da Unidade Curricular do EP1 indica que este é uma 

unidade curricular, integrada no 3º e 4º semestres do 2º ciclo de estudos em 

EEFEBS. O mesmo é sustentado pelos princípios estabelecidos nos Decretos 

de Lei n.º 74/2006 de 24 de março e n.º 43/2007 de 22 de fevereiro. O primeiro 

decreta que “no ensino universitário, o ciclo de estudos conducente ao grau de 

mestre deve assegurar que o estudante adquira uma especialização de natureza 

académica com recurso à atividade de investigação, de inovação ou de 

aprofundamento de competências profissionais” (artigo 18º, ponto 3, p. 2247). O 

artigo nº20 do mesmo documento diz-nos que, no nosso caso, o ciclo de estudos 

conducente ao grau de mestre integra “um estágio de natureza profissional, 

objeto de relatório final” (p. 2248). O Decreto de Lei n.º43/2007 de 22 de fevereiro 

especifica que a habilitação para o ensino básico e secundário é apenas 

permitida através de um mestrado em Ensino.  

Assim, a FADEUP operacionaliza o seu EP, procurando dotar os EEs da 

capacidade reflexiva perante as suas práticas, da capacidade argumentativa 

sobre as suas escolhas, assim como de competências organizativas e de gestão 

do processo de ensino-aprendizagem. Pressupondo estes aspetos, o artigo nº 2 

do Regulamento do EP apresenta-nos as competências que o EE deverá 

adquirir, apontando “(…) a integração no exercício da vida profissional de forma 

progressiva e orientada, através da prática de ensino supervisionada em 

contexto real, desenvolvendo as competências profissionais que promovam nos 

futuros docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos 

desafios e exigências da profissão.” O mesmo documento diz ainda que estas 

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

Grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP: 
2013-2014. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Matos, Z.   
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competências profissionais estão organizadas em três áreas de desempenho: 

Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem, Participação na Escola, 

Relação com a comunidade e Desenvolvimento profissional. 

 

 

2.2 Enquadramento Institucional 

 

No primeiro ano de mestrado consta um currículo de disciplinas, 

diretamente relacionadas com a aquisição de caraterísticas e competências, 

inerentes à profissão docente, assim como relacionadas com alguns 

conhecimentos acerca do processo de ensino, nomeadamente, a unidade 

curricular (UC) de didática geral. O 2º semestre do primeiro ano centra-se em 

todas as didáticas específicas, lecionadas na FADEUP (voleibol, futebol, dança, 

badmínton, andebol, natação, ginástica, basquetebol, desportos da natureza, 

lutas e atletismo).  

No segundo ano de mestrado em EEFEBS, as UCs propostas são o EP e 

Tópicos da Educação Física e Desporto I e II. Centrando-me no EP no primeiro 

dia de setembro tiveram início as tarefas enquanto EE, terminando no final do 

ano letivo, na primeira semana de junho. No EP, as principais tarefas do EE 

reportam-se à prática pedagógica supervisionada numa escola, à realização de 

um Projeto de Formação Individual, de um Estudo de Investigação-Ação e do 

Relatório de EP. 

Das funções da PO da FADEUP destaco, entre outras: apoiar o EE na 

construção do Projeto de Formação Individual durante a sua conceção; fazer o 

acompanhamento e controlo da prática pedagógica na escola, realizando 

periodicamente uma visita à mesma; reunir com o NE; orientar o Relatório de 

Estágio e integrar o júri das provas de defesa do Relatório de EP.  

O PC tem tarefas distintas da PO, visto que tem um contato diário e mais 

próximo com os EE. Assim, a ação do PC reporta-se às funções: programar as 

atividades do NE, ao longo do ano escolar, de acordo com as orientações 

definidas pela PO, manter um contato ativo com a PO; orientar os EE em 

cooperação com a PO; supervisionar, guiar e apoiar os EE na elaboração das 
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atividades desenvolvidas na escola; dinamizar sessões com o NE através de 

reuniões, de índole didática e pedagógica (aspeto que por vezes ficou aquém 

das expetativas) e, por fim, avaliar os EEs.  

 

 

2.3 Enquadramento Funcional 

 

Quando era criança, acompanhava regularmente a minha mãe nas suas 

idas à escola. Passava longas tardes na sala dos professores, ou nos corredores 

enquanto esperava que ela terminasse as suas tarefas. Estas vivências sempre 

me transmitiram a sensação de que a profissão docente era, essencialmente, 

muito cansativa e burocrática, uma vez que via a minha mãe a percorrer as várias 

divisões da escola na tentativa de concluir as suas tarefas. Este dia-a-dia da 

minha mãe despertava em mim alguma curiosidade. Naturalmente que, com o 

amadurecimento e com as conversas tidas com a minha mãe, algumas questões 

foram sendo clarificadas e a curiosidade foi transferida para este ano de EP. No 

EP consegui vivenciar alguns problemas que, certamente, a minha mãe vivencia 

no seu dia-a-dia. Acima de tudo, este ano procurei descobrir o significado da 

instituição “Escola” e perceber de que modo é que esta instituição se assume 

fundamental na formação de jovens. 

Arends (1995), classifica a escola como um sistema social, onde a 

influência que um indivíduo exerce sobre outro é fortíssima, relegando a vontade 

individual dos indivíduos para segundo plano. Marques (1983), classifica como 

principais preocupações da escola, a transmissão de conhecimentos para os 

alunos, a educação para a autonomia e para a mudança.  

Dessen e Polonia (2007), citando Mahoney (2002), afirmam que a escola é 

um local onde é possível encontrar contextos diferenciados, com variados 

conhecimentos e valores, assim como conflitos e problemas. As mesmas autoras 

consideram ainda que é neste espaço que os indivíduos se desenvolvem 

globalmente, através das diversas experiências nela vivenciadas.  

Citando Oliveira (2000), Dessen e Polonia (2007) dizem-nos, ainda, que a 

escola é um espaço multicultural, onde os alunos preparam a sua entrada na 

sociedade através dos laços que criam uns com os outros. 
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Das minhas vivências, julgo que a escola suscita também nos alunos, a 

curiosidade, a criatividade e a reflexão, para assim assegurar a formação e o 

crescimento das suas capacidades intelectuais e humanas. 

Neste quadro, a escola onde realizei o EP traçou vários objetivos para a 

sua missão, entre os quais destaco: “promover aprendizagens no âmbito do 

currículo, no quadro de uma relação pedagógica de qualidade, integrando, com 

critérios de rigor científico e metodológico, conhecimentos das áreas que o 

fundamentam; promover a relação com a comunidade como espaço de 

educação inclusiva e de intervenção social, na perspetiva de uma formação 

integral dos alunos para a cidadania democrática e promover o respeito pelas 

diferenças culturais e pessoais dos alunos e demais membros da comunidade 

educativa, valorizando os diferentes saberes e culturas e combatendo processos 

de exclusão e discriminação.” (Regulamento Interno da ESAG2, 2013-2014, p.3) 

Seguidamente apresento as caraterísticas essenciais da mesma para a 

realização do meu EP. 

 

 

2.3.1 A Escola 

 

A análise do contexto escolar é um ponto determinante para o exercício da 

nossa atividade. Através dela obtemos conhecimento em relação aos recursos 

materiais e humanos que podemos ter ao nosso dispor, às potencialidades da 

escola, às normas e regras de funcionamento, às atividades calendarizadas, ao 

tipo de alunos que a frequenta e à forma como a EF é percebida pela 

comunidade. 

 

A escola onde realizei o EP, surgiu da necessidade de alargar os liceus do 

Porto à zona de Gaia, pelo aumento populacional desta região. A escola iniciou 

a sua atividade independente no ano letivo de 1966/67. 

A Escola está inserida num meio que foi predominantemente agrícola e 

hoje é essencialmente urbano, com elevada densidade populacional. 

                                                           
2 Regulamente Interno da Escola Secundária de Almeida Garrett: 2013-2014. Vila Nova de Gaia 
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Esta situa-se no centro da cidade de Vila Nova de Gaia, na freguesia de 

Mafamude, com acesso fácil à Biblioteca e ao Auditório Municipais. Aqui tudo 

está próximo e tudo tem fácil acesso (Hospitais, Clubes, Restaurantes, Meios de 

transporte públicos, etc.). Esta cidade apresenta uma íntima ligação com o 

Desporto e Atividade Física, tendo ali sediados inúmeros clubes desportivos, das 

mais diversas modalidades e vários Health Clubs, que contribuem para a 

promoção de estilos de vida ativos.   

Esta instituição é uma escola pública, que funciona em regime diurno, 

maioritariamente num único turno, operando apenas de manhã. Oferece o 3º 

ciclo do Ensino Básico (7ª, 8º e 9º anos) e o Ensino Secundário. 

O edifício da escola é constituído por um corpo central onde funcionam os 

gabinetes do Conselho Executivo e Assessores, os Serviços Administrativos, o 

Gabinete de Contabilidade, a Biblioteca, a Sala de Professores, os Serviços de 

Reprografia e Papelaria, o Gabinete de Apoio ao SASE e os espaços do 

Refeitório e do Bar. Associados a este corpo central, existem três setores 

diretamente orientados para as atividades escolares. Nestes setores, funciona 

ainda a sala de trabalho dos Diretores de Turma, os Laboratórios de Física, de 

Química, de Biologia, de Geologia e de Informática, os Gabinetes de Psicologia 

e Orientação e as salas de alguns Departamentos. 

Em setembro de 2004, entrou em funcionamento um novo bloco situado 

junto ao Ginásio de baixo, constituído por salas de aula, um Observatório de 

Astronomia e salas de reunião/trabalho de Departamentos e dos Núcleos de 

Estágio.  

A escola orienta a sua oferta educativa em função das necessidades 

sentidas pelo meio em que está envolvida, sendo estas apreendidas através da 

permanente abertura e estreita ligação com a comunidade. Neste sentido, como 

referido, a escola oferece o Ensino Básico e o Ensino Secundário, predominando 

neste nível de ensino, os cursos orientados para o prosseguimento de estudos. 

No que toca às atividade de enriquecimento e complemento curricular, a escola 

oferece o Projeto de Educação para a Saúde, no qual integra a formação para a 

cidadania e a educação para a sexualidade e os afetos; o DE; o Plano da 

Matemática II, cujo objetivo é melhorar as aprendizagens em matemática e as 
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Olimpíadas que envolvem as Sociedades Portuguesas de Astronomia, de Física, 

de Matemática e de Química. 

A escola foi recentemente sujeita a grandes remodelações e apresenta 

ótimas instalações, nomeadamente para EF. Para a disciplina de EF, a escola 

possui dois Ginásios, os respetivos balneários e os Gabinetes do Departamento 

de EF. Esta possui ainda, um espaço Polidesportivo exterior com campos de 

basquetebol e de futebol/andebol.  

Centrando-me nas minhas escolhas, optei por esta escola para realizar 

o EP devido ao fácil acesso. Além disso, sabia que esta era uma escola de 

referência na cidade, visto que os alunos tendem a terminar o Ensino Secundário 

com notas elevadas, possibilitando-lhes optar pelos cursos que desejam. Esta 

escola é reconhecida no meio como uma escola de grandes oportunidades e 

capacidades para o ensino.  

Assim, conhecer os alunos que frequentam e abrangem a comunidade 

discente é essencial para os professores fundamentarem e adequarem a sua 

ação. Só através deste conhecimento é possível ajustar os meios e as atividades 

aos alunos, proporcionando um processo formativo adequado às turmas em 

geral e a cada aluno em particular. 

Em várias conversas com o nosso PC e com outros professores do 

grupo de EF, é possível perceber que os jovens que frequentam esta escola têm 

um nível socioeconómico médio.  

Uma das apostas da escola é a criação de turmas equilibradas do ponto 

de vista etário, dadas as exigências colocadas e a boa taxa de sucesso escolar. 

Alguns diretores de turma relatam que a EF é vista com bastante agrado, sendo 

uma das disciplinas favoritas dos alunos. No entanto, no que respeita à prática 

de atividade física regular, os resultados são algo desanimadores, uma vez que 

uma grande percentagem de alunos não pratica qualquer tipo de desporto. 

Considero este um aspeto preocupante, visto que aliado ao elevado 

sedentarismo em que vivemos, estão os inúmeros casos de obesidade e outros 

problemas de saúde. Felizmente, estes problemas não se aplicam à minha 

turma, que mais à frente irei apresentar.  
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O grupo de profissionais da escola traduz alguma estabilidade docente, 

dada a predominância de professores do Quadro. O grupo da área disciplinar de 

EF é constituído, quase na sua totalidade, por professores licenciados e mestres 

de várias instituições do ensino superior. Estes mostraram-se desde cedo 

abertos e disponíveis para me ajudar no que fosse necessário, sendo 

efetivamente professores excecionais no apoio e na integração na comunidade 

docente. 

Relativamente ao NE, inicialmente não sabia com quem ia lidar e 

trabalhar neste ano. No entanto, quando saíram os resultados, embora não 

tivesse entrado na minha primeira opção, fiquei colocada com uma colega da 

mesma turma, ficando, assim, mais descansada e menos receosa. A integração 

no grupo foi muito fácil, pois à medida que os fui conhecendo, a relação de 

amizade e entreajuda foi surgindo naturalmente. Fomos sempre um grupo 

bastante unido e coeso. O nosso PC, contribuiu de forma muito positiva e 

entusiasta para o nosso crescimento, transmitindo grande afeto e prazer pelo 

exercício da sua função. Deste trabalho cooperativo, saliento a organização e a 

predisposição para o trabalho entre o núcleo, que desde cedo assumimos. 

 

 

2.3.2 Os meus (super) Alunos: O Grande Desafio 

 

Inicialmente, a proposta do nosso PC era fazer a rotatividade das quatro 

turmas entre os três EEs, ficando cada um, com uma turma diferente em cada 

período e um EE sempre com duas turmas. No entanto, a ideia foi reformulada, 

porquanto seria mais indicado que cada EE acompanhasse uma turma durante 

todo o ano letivo. Depois de grandes momentos de ansiedade e nervosismo, 

através do sorteio, foi-me atribuída a turma do 12ºC.  

Segundo o PC, esta turma era excecional, com elevados níveis motores e 

psiquícos, este seria um grupo capaz de nos surpreender. Além disso, 

repetidamente o PC nos disse que iríamos encontrar nesta turma uma realidade 

que raramente existe no contexto de escola (elevado empenho e motivação para 

aprender). Por esta razão, a primeira coisa que me passou pela cabeça foi a 
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necessidade de criar desafios à turma, de forma a não desiludir as suas 

expetativas.  

Em termos motores, a turma era, efetivamente, excecional. Naturalmente, 

a turma possuia também alunos com mais dificuldades que a grande maioria. 

Assim, a turma apresentava alguma heterogeneidade em torno de dois níveis de 

desempenho. Apesar de já se encontrarem num ano de escolaridade avançado, 

uns evidenciaram caraterísticas próprias de níveis introdutórios, enquanto que 

outros manifestaram competências de níveis elementar e até intermédio. 

A turma do 12ºC era constituída por 30 alunos, 7 do sexo feminino e 23 do 

sexo masculino. Só neste ponto já se tornou num desafio para mim.  

 

Como é que vou conseguir impôr-me perante uma turma de rapazes, 

provavelmente maiores que eu e repleta de alunos inteligentes e cultos 

desportivamente? 

 

A turma era constituída por alunos com idades compreendidas entre os 16 e 

os 18 anos, verificando-se uma maior incidência de alunos com 17 anos (28 

alunos), o que corrobora a relação entre a idade dos alunos e o nível de 

escolaridade em que se encontram. Não houve nenhuma reprovação em anos 

anteriores, mas três alunos sofreram medidas disciplinares. Curiosamente, estes 

três alunos não exigiram muito de mim. Julgo que os consegui conquistar através 

de tarefas que os colocassem num estatuto superior perante a turma. Estas 

tarefas consistiam em tarefas de organização e controlo da turma, nas quais se 

assumiam como líderes. 

Dos 30 alunos, 23 praticavam desporto como atividades complementares. 

A disciplina de EF revelou ser a disciplina favorita da maior parte dos alunos, 

sendo o futebol, o basquetebol e o andebol as modalidades eleitas como 

preferenciais por parte dos alunos. A modalidade menos preferida foi a ginástica. 

Sendo alunos muito ligados ao desporto, estes demonstraram ser bastante 

competitivos durante as aulas. Desta forma, na minha planificação procurei ter o 

maior número de situações competitivas possíveis, de forma a integrar toda a 
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turma e manter os alunos motivados para a modalidade. Este foi, de facto, um 

grande desafio. 

Relativamente à forma de constituir as equipas, preferi utilizar, na maioria 

das minhas aulas, equipas com níveis de desempenho heterogéneo, pois 

consigo manter os alunos com mais dificuldades empenhados, aproveitando as 

qualidades dos melhores alunos, que sem eu mencionar nada, sempre ajudaram 

os colegas que revelavam mais dificuldades. Nestas situações, foi possível 

observar a cultura desportiva dos meus alunos, que tantas vezes me 

surpreenderam neste aspeto. 

Neste quadro, mantendo quase sempre o mesmo objetivo de aula para 

todos os alunos, optei  por organizar a minha turma por níveis, ajustando a 

complexidade do desempenho das tarefas às capacidades de cada um.  
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3.1 Conceção 

 

3.1.1 Ser professora na escola de hoje 

 

“Educar, é ir até ao fim.” (Santos, 1997) 

 

A minha mãe sempre me disse que ser professora não era uma tarefa fácil 

e pelo trabalho que a via assumir no exercício desta profissão, logo acreditei que 

esta minha opção (ser professora) seria algo extremamente desafiante para 

mim.  

Desde sempre se exigiu que o professor fosse um modelo de virtudes, 

que  exercesse uma função social transcendente, sendo um verdadeiro modelo 

moral e político, não apenas porque era tomado como um cidadão exemplar, 

mas porque era visto como um sacerdote ao serviço do saber (Ferry, 1964). 

Ferry (1964) refere que, mais recentemente, este agente veio a assumir funções 

de um técnico, cuja missão era mudar comportamentos e atitudes de todo o tipo 

de alunos.  

A profissão de professor revela-se muito complexa e a incerteza e a 

ambiguidade das funções são o traço que melhor a define. É neste cenário que 

hoje surge o modelo dos “professores como práticos reflexivos” envolvidos num 

processo de construção e desconstrução de saberes, na qual procuram elaborar 

as suas próprias conceções de ensino (Zeichner, 1993, p. 18). Neste sentido, 

como refere Gonçalves (2009), o percurso docente é um percurso relacional, 

contextualmente vivenciado e construído, em que o professor se vai 

desenvolvendo através dos desafios que lhe são propostos, implicando que este 

se renove tanto a nível profissional como pessoal. Nesta linha de pensamento, 

Rodrigues (2009) considera que a profissão de professor se aprende na sala de 

aula e ao longo de toda a vida. Assim, é possível compreender que o professor 

nos tempos de hoje deve ter a capacidade de se reconstruir diariamente, através 

da investigação e da experiência prática. Este deve ser capaz de aprender com 

o ensino e durante o ensino e não de aprender apenas a ensinar. 
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Por outro lado, Oliveira e Oliveira (1996), referem que os professores são 

elementos importantes no desenvolvimento social e pessoal dos jovens. De 

facto, espera-se que sejam formadores, capazes de transmitir informações e 

valores fundamentais aos jovens, ajudando-os a adotar valores próprios e a 

desenvolver a capacidade de tecer juízos de valor, de refletir sobre as suas 

práticas e possíveis soluções para os seus problemas, bem como refletir acerca 

da vida e do mundo. Neste quadro, o professor é entendido como um formador 

por excelência, sendo um dos principais elementos responsáveis pela formação 

e desenvolvimento social dos alunos. 

Já na vivência da escola, atendendo à realidade que constatei, a vida de 

um professor é tudo menos um “mar de rosas”. Os alunos são irreverentes e as 

turmas são constituídas por mais alunos a cada ano que passa, dificultando o 

controlo das mesmas. Além disso, os pais culpam os professores pelos 

resultados menos bons dos filhos, em vez de exigirem mais dos mesmos.  

Ao olhar o rosto dos professores da escola onde realizei o EP, vi muito 

desespero e, especialmente, muito cansaço. Talvez, por isso, tenha encontrado 

um clima afável entre os professores, já que aproveitam todo o tempo livre para 

descontrair, procurando alento nos seus colegas de profissão, com quem se 

debatem sobre os seus dilemas diários e partilham as suas experiências. 

Identifico muitos destes comportamentos na minha mãe (professora de inglês do 

2ºciclo do ensino básico). Eram alguns destes aspetos que me preocupavam no 

momento em que eu ingressasse na escola.  

Atualmente, ser professor vai muito além das tarefas inerentes à sala de 

aula, pois, de facto, o professor não se pode limitar à gestão da aula. Este deve 

ser capaz de assumir a função de um gestor de conflitos e de interações entre 

os vários elementos da comunidade educativa. 

Pelo apresentado anteriormente, pode-se perceber que o papel do 

professor é hoje muito abrangente e complexo, logo, a sua capacidade 

profissional terá que ir além das tarefas didáticas de planear, realizar e avaliar o 

processo de ensino-aprendizagem. Este só poderá corresponder às múltiplas 

tarefas se compreender e se envolver no contexto global de ser professor (Silva, 

2009).  
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3.1.2 Conceção de Educação Física na Escola Cooperante 

 

Crum (1993) defende que o principal objetivo da EF é ajudar os alunos a 

aprender. Este autor diz-nos que a crise de identidade dos professores de EF é 

devida à indisciplina dos alunos e ao desinteresse dos alunos nas atividades 

propostas. Além disso, aborda as dificuldades da legitimação da EF, afirmando 

que “além da insatisfação perante os resultados e da crítica à qualidade da 

formação dos professores, a EF tem também que enfrentar um sério ceticismo 

quanto à sua relevância social” (p. 133). 

Tendo em conta as palavras de Crum (1993) é, efetivamente, possível 

constatar na escola algum desprezo pela disciplina de EF. A decisão de retirar a 

EF da média de final de curso do ensino secundário, contribuiu para que a 

desvalorização da disciplina aumentasse e até, por vezes, o desrespeito pelo 

professor e pela disciplina.  

Nesta vivência de EP, pude constatar alguns destes aspetos 

(desvalorização e desrespeito) nas aulas de substituição de diferentes anos 

escolares que, ao longo do ano, fui lecionando. Numa destas sessões tive, 

inclusivamente, que repreender uma aluna de uma turma de 10º ano, que teimou 

em desobedecer-me, quando lhe dei a indicação para continuar a correr. A aluna 

desrespeitou a minha ordem, ficando a conversar com o colega, enquanto 

ignorava a minha presença. Necessitei de ir ao limite dos castigos, passando dos 

exercícios específicos de condição física (CF), à possibilidade de a expulsar da 

aula, pois só assim seria respeitada pela aluna. Esta foi a minha primeira 

experiência com este ano de escolaridade que, habitualmente, veem a EF como 

um espaço de recreio, onde aparentemente não precisam de fazer qualquer 

investimento. Contudo, existem também os bons alunos, aqueles que realmente 

gostam de desporto, que se empenham e que investem na sua própria 

aprendizagem, cumprindo com o verdadeiro sentido da EF.  

De facto, foi este choque com a realidade que me fez compreender a 

forma como os alunos encaram a disciplina e a necessidade de nós (professores) 

legitimarmos a nossa disciplina. 
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Relativamente à escola, a disciplina de EF está perfeitamente 

incorporada no Projeto Educativo, sendo alvo de especial atenção nas atividades 

calendarizadas. Já o Projeto Curricular de EF (PCEF) está direcionado para a 

promoção de um estilo de vida ativo e saudável. Aqui, entende-se que a EF deve 

ajudar no desenvolvimento harmonioso e multilateral do jovem na busca de 

quatro princípios fundamentais: atividade física como garantia da educação para 

a saúde; autonomia e responsabilidade; criatividade e iniciativa e orientação da 

sociabilidade. Por esta razão, o grupo de docentes de EF visam, não só 

desenvolver as habilidades motoras dos alunos, mas acima de tudo, atitudes, 

valores e conhecimentos, que possibilitem uma prática ativa e permanente 

durante toda a vida.  

No que toca às atividades que constam do Plano Anual de Atividades 

da escola, a área disciplinar de EF elaborou as seguintes: captações para o DE, 

ação de formação de juízes e árbitros para as modalidades de ginástica, esgrima 

e voleibol, torneio interturmas de basquetebol, de voleibol e de futebol, corta 

mato escolar, atividades para o dia de Garrett (finais do torneio de basquetebol, 

circuito Fitschool e exibições do grupo de ginástica) e, por fim, uma ação de 

formação interna sobre a corrida de orientação, na qual tive uma participação 

especial na organização. 

Concluo assim, que tendo em conta as controvérsias atuais relativas à 

EF, a escola cooperante consegue, por enquanto, valorizar e manter os alunos 

motivados para a nossa disciplina. 
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3.2 Planeamento 

 

3.2.1 Planeamento e os seus dilemas 

 

“Planear consiste em delinear antecipadamente aquilo que tem de ser 

realizado, como deve ser feito e quem é que o deve efetuar” (Mesquita, 2005b). 

 

Refletindo sobre as palavras de Mesquita (2005b), entendo que o 

planeamento é o início de todo o processo de ensino e de toda a ação do 

professor.  

Importa referir, desde já, que este planeamento, quando colocado em 

prática, está constantemente sujeito a reformulações, tanto no momento da 

própria ação, como no planeamento subsequente. No entanto, a planificação 

antecipada da ação revela-se fundamental para criar e orientar meios e 

processos, que permitem facilitar o processo de ensino-aprendizagem (Bento, 

2003). No seguimento destas ideias, o mesmo autor reforça ainda a importância 

do planeamento no desenvolvimento de capacidades, habilidades e 

conhecimentos na formação consciente e racional dos traços caraterísticos da 

personalidade do indivíduo que ensina.  

Assim, atendendo a estes pressupostos, Bento (2003) considera três níveis 

de planeamento: o planeamento anual (PA), a unidade didática (UD) e o plano 

de aula, sendo todos “elaborados, interrelacionados e entendidos como estações 

ou etapas intermédias e necessárias na via do aumento da qualidade de 

conceção e melhoria da realização do ensino” (p. 59). 

 

Planeamento Anual 

 

Bento (2003, p. 60) refere-se ao PA como “(…) um plano sem pormenores 

da atuação ao longo do ano, requerendo, no entanto, trabalhos preparatórios de 

análise e de balanço, assim como reflexões a longo prazo (…)”. 

Deste modo, faz sentido que o ponto de partida do planeamento se centre 

na conceção dos programas ou das normas programáticas de ensino (Bento, 
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1987). Depois desta consulta, os conteúdos são reorganizados e escolhidos 

consoante o contexto escolar e o contexto da turma.  

No caso da minha escola cooperante, esta construiu o PCEF para o ensino 

básico e para o ensino secundário, de acordo com a realidade existente na 

escola. Para o efeito, o grupo de EF teve em conta os recursos materiais e 

espaciais disponíveis para a disciplina. No que toca ao PCEF para o ensino 

secundário (realidade que vivi), visto que, para a escola, um dos objetivos da EF 

é que a atividade física seja vista como uma forma de educação para a saúde, o 

PCEF sugere que a CF seja incidida em todos os blocos de aula. Relativamente 

aos Jogos Desportivos Coletivos (JDC), podem ser escolhidas duas 

modalidades (futsal, basquetebol, voleibol ou andebol), das quais seriam 

lecionadas trinta aulas de cada uma. Já a ginástica revelou-se como uma 

modalidade de grande foco na escola, devido ao seu grupo de DE. Desta forma, 

a modalidade era abordada em trinta e cinco aulas, nas quais eram incluídas a 

disciplina de solo, acrobática e trampolins. Finalmente, eram lecionadas vinte e 

cinco aulas de uma modalidade opcional, entre as quais o badmínton, a corrida 

de orientação, a luta, a dança ou o bitoque/rugby. Curiosamente, o atletismo não 

é referido em nenhum ano curricular do ensino secundário, levando-me a refletir 

sobre as palavras de Mezzaroba et al. (2006): “no que diz respeito ao atletismo 

convencional, uma minoria das escolas consegue oferecer aos alunos toda a 

infraestrutura necessária. A maioria absoluta das escolas (notadamente as 

públicas) sequer dispõem do espaço físico para a prática de esportes (neste caso 

o atletismo). É interessante notar que as modalidades esportivas de maior 

prestígio nacional são coletivas e têm como implemento de ação a bola”. De 

facto, esta é a realidade da escola onde estagiei, na qual os JDC são 

privilegiados comparativamente às modalidades individuais, particularmente no 

atletismo, devido à falta de condições para o ensino da modalidade. Nesta 

escola, o material é muito escasso e parece-me complicado lecionar salto em 

altura a turmas de 30 alunos com apenas um colchão de queda disponível. 

Existe, contudo, a possibilidade de lecionar a modalidade no estádio municipal 

de Gaia (relativamente perto da escola), mas tal implicaria que os professores e 
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os encarregados de educação se disponibilizassem para se deslocar ao local e 

levar o material necessário.  

Posteriormente à análise dos programas nacionais, do PCEF e das 

caraterísticas das turmas, ficou decidido em reunião de NE, juntamente com o 

PC, que as modalidades a lecionar ao longo do ano seriam dissemelhantes ao 

estabelecido nestes documentos. Esta decisão teve por base o entendimento do 

PC, que considerava importante proporcionar aos alunos novas experiências, 

uma vez que, durante dois anos, este grupo de alunos vivenciou sempre as 

mesmas modalidades - ginástica, voleibol e basquetebol - tendo alcançado 

níveis de desempenho bastante elevados, em alguns casos.  

Uma vez que o PA do NE se afastou das metas do programa nacional para 

que os alunos pudessem dar os primeiros passos em algumas modalidades 

nunca antes abordadas, este tipo de situações permitiu que a atividade 

desportiva moldasse e desenvolvesse a personalidade dos alunos (Bento, 1987), 

transmitindo-lhes valores e hábitos que levarão para o resto da sua vida. 

Assim, ficou decidido que as modalidades a lecionar até ao carnaval (1º e 

metade do 2º período) seriam o andebol, o atletismo e o badmínton de forma 

alternada, com o intuito de promover a assimilação dos conteúdos por parte dos 

alunos. Esta alternância entre modalidades é também uma estratégia que a 

maioria dos professores de EF da escola utilizam para assegurar uma maior 

retenção da matéria e, assim, tornar o processo de ensino-aprendizagem mais 

eficaz. A meu ver, esta é uma estratégia que impede o aborrecimento dos alunos 

e dos professores, uma vez que contactam com várias modalidades durante um 

longo período de tempo. Além disso, é também uma estratégia que promove e 

retém a aprendizagem dos alunos, através da recordação num maior espaço de 

tempo. Ao observar as várias aulas dos professores de EF, pude constatar que, 

de facto os alunos apresentam níveis de desempenho superiores ao exercitarem 

as modalidades de forma alternada e a evolução dos alunos parece ser clara.  

Na altura do planeamento fiquei muito surpreendida com esta forma de 

articular as modalidades, uma vez que esta estratégia nunca fez parte das 

minhas aulas de EF enquanto aluna. Esta foi, assim, uma estratégia que 

despertou a minha curiosidade e que se revelou bastante útil no que toca à 
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gestão do espaço disponível para as aulas. Relativamente ao restante 2º e 3º 

períodos, como acordado com o PC, lecionamos a corrida de orientação e a 

natação. 

Naturalmente, este plano inicial foi sujeito a alterações após a distribuição 

equitativa do número de aulas pelas modalidades a lecionar. Uma das alterações 

foi a necessidade de abdicar da modalidade de atletismo até ao carnaval, devido 

à inexistência de um pedido de autorização para utilizar as instalações do 

Estádio Municipal de Gaia e às condições atmosféricas que se revelaram 

deploráveis neste período. Mais ainda, era demasiado arriscado, nestas 

condições, obrigar os alunos a deslocarem-se até ao estádio. Outra 

condicionante, era a necessidade dos alunos abandonarem o recinto escolar no 

primeiro ou no último tempo da manhã, uma vez que a viagem até ao estádio 

implicava algum tempo. Por estas razões, o atletismo foi lecionado a partir do 

carnaval, num curto número de aulas, após a autorização, quer dos 

encarregados de educação, quer do estádio e da escola, para a lecionação das 

aulas neste espaço. Estes ajustes originaram uma extensão das UDs de 

badmínton e andebol, perfazendo um total de 21 e 18 aulas, respetivamente. 

Esta experiência tornou-se bastante maçadora quer para mim, quer para 

os alunos, pois foram UDs muito longas e, embora tivessem potenciado os níveis 

de desempenho dos alunos, exigiram uma grande pesquisa da minha parte, de 

forma a propor formas variadas de exercitação, para motivar os alunos. 

Adicionalmente, as aulas previstas para a UD de natação, lecionada no 3º 

período, foram também brutalmente reduzidas, uma vez que a utilização da 

piscina (ginásio LifeClub) implicava que os alunos pagassem uma pequena taxa 

monetária e, como tal, foi necessário recolher uma autorização por parte dos 

encarregados de educação, clarificando as respetivas condições. Os alunos que 

se recusassem a fazer as aulas teriam que realizar, na escola, um trabalho 

escrito sobre um tema relacionado com a natação.  

Para compensar o reduzido número de aulas da UD de natação, foram 

ainda lecionadas 6 aulas de JDC, nas quais optei por realizar torneios, de forma 

a manter os alunos motivados e interessados nas aulas durante o 3º período. 
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Unidades Didáticas 

 

Bento (2003, p. 75) refere-se às UDs como “partes essenciais do programa 

da disciplina, visto constituírem unidades fundamentais e integrais do processo 

pedagógico e por apresentarem aos professores e alunos etapas claras e bem 

distintas de ensino e aprendizagem”. 

A construção das UDs foi, para mim, uma das tarefas que despertou a 

necessidade de desenvolver a minha capacidade reflexiva. As variáveis a 

considerar eram, de facto, muitas. A responsabilidade da organização do 

processo de ensino-aprendizagem dos MEUS alunos estava nas minhas mãos 

e EU é que teria de ser capaz de tomar as decisões. 

Na base deste nível de planeamento, esteve o Modelo de Estrutura do 

Conhecimento (MEC) de Vickers (1989). Embora a elaboração do MEC para 

cada modalidade exigisse muito trabalho, pesquisa e reflexão, este foi sempre 

um documento fundamental neste trajeto. Permitia fazer uma consulta rápida dos 

conteúdos, dos recursos disponíveis para as aulas, das caraterísticas da turma, 

da sequência e extensão dos conteúdos, dos objetivos, da configuração da 

avaliação e das metodologias e progressões pedagógicas possíveis de aplicar 

ao longo de todo o processo de ensino-aprendizagem. Além disso, esta estrutura 

permitiu-me perceber, módulo a módulo, quais as minhas fragilidades e pontos 

fortes. A elaboração do módulo 1 permitiu-me compreender que ainda me faltava 

algum domínio do conhecimento de algumas matérias, pelo que foi necessário 

recorrer ao estudo autónomo e a algumas pesquisas adicionais para conseguir 

dar resposta aos objetivos propostos. No entanto, penso que os módulos 4 e 5 

foram os que mais me auxiliaram nesta missão de ensinar, uma vez que lhes 

reconhecia maior utilidade na preparação diária da prática pedagógica (planos 

de aula), nomeadamente nos conteúdos a selecionar para cada aula e na 

definição dos respetivos objetivos.  

Adicionalmente, a minha experiência como treinadora facilitou a 

concretização desta tarefa sistemática de pensar e planear o ensino. Isto, porque 

o planeamento de um microciclo de treino tem muitas semelhanças com o 

planeamento de uma UD, na qual devemos ter em conta a sequência e a 
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extensão dos conteúdos e as funções didática. Foi desta forma que a minha 

experiência enquanto treinadora ajudou no planeamento das UDs. 

Em termos de reajustes, tal como foi referido no capítulo anterior, o PA foi 

reestruturado devido aos constrangimentos que surgiram relativos aos espaços 

existentes, que também influenciaram de forma decisiva a organização de cada 

UD. Como foi apresentado anteriormente, o abandono do atletismo no 1º e 2º 

períodos, originou o prolongamento das UDs de andebol e badmínton até ao 

carnaval, aumentando consideravelmente o número de aulas das mesmas. 

A UD de andebol foi constituída por aulas suficientes para que os alunos 

alcançassem os objetivos propostos. Contudo, os conteúdos táticos não foram 

assimilados por parte dos alunos da forma prevista, devido à falta de refinamento 

técnico por parte de alguns alunos, para continuarem a evoluir em termos táticos 

e porque não consegui estabelecer um equilíbrio entre o ensino da técnica e da 

tática. Durante o 1º período foquei-me demasiadamente no ensino dos aspetos 

técnicos e, embora tenha percebido esse lapso, o tempo disponível no 2º período 

para a modalidade não foi o suficiente para que os alunos consolidassem os 

aspetos táticos. Além desse aspeto, tive dificuldade em orientar as situações de 

jogo por falta de domínio pedagógico do conteúdo e, embora tenha procurado 

suprir essa lacuna, nem sempre consegui transmitir de forma adequada o 

conteúdo aos alunos. 

Já a UD de badmínton, embora demasiado longa, foi um sucesso. No total 

de 21 aulas da modalidade, consegui ensinar aos alunos exatamente aquilo que 

queria e previa. Naturalmente, que ao longo das UDs, ocorreu a necessidade de 

fazer alguns reajustes, nomeadamente a criação de torneios e o ensino do jogo 

de pares no badmínton. 

A minha maior desilusão foi na UD de atletismo que, devido às 

imprevisibilidades relativas ao uso do espaço e aos regulamentos que 

condicionavam a saída dos alunos da escola, ficou reduzida apenas a 3 aulas, 

quando, inicialmente, estavam planeadas 15 aulas. Isto impossibilitou que os 

alunos aprendessem, efetivamente, algum conteúdo. Ademais, as condições 

climatéricas, provocaram várias lesões nos alunos, condicionando toda a 

estrutura das aulas. Estava muito entusiasmada para ensinar esta modalidade, 
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uma vez que aprecio muito o atletismo e tive experiências muito positivas 

enquanto aluna, mas o ensino desta modalidade ficou muito aquém das minhas 

expetativas. 

Relativamente à UD de natação, esta revelou ser a grande surpresa. 

Embora a UD fosse constituída por apenas 4 aulas, foram notórios os resultados 

positivos, especialmente nos alunos que revelavam muita dificuldade em 

conseguir manter uma posição ventral dentro de água. Este sentimento de 

missão cumprida, fez com que todo o esforço fosse recompensado. 

 

Planos de Aula 

 

Segundo Bento (2003, p. 152), na estruturação da aula de EF “deve ser 

evitado todo o espírito de esquematismo e de formalismo”. O mesmo autor refere 

ainda que “existem numerosas propostas de esquema da aula, cada uma delas 

caraterizada por uma variedade de constelações possíveis, mas sem que 

nenhuma possa afirmar a pretensão de validade universal”. Assim, procurei criar 

os meus planos de aula, tendo em conta a praticabilidade a que estes devem 

estar sujeitos.  

Na elaboração dos planos de aula, percebi que existiam alguns aspetos 

essenciais a ter em conta, nomeadamente, a escolha atempada do material 

disponível, o objetivo dos exercícios propostos, a correta idealização e 

organização dos exercícios, bem como os critérios de êxito definidos para os 

mesmos. De modo a organizar estes últimos aspetos numa sequência lógica de 

ensino, para a planificação das aulas, atendi a uma divisão do plano em três 

partes (inicial, fundamental e final). 

Além disso, percebi a importância de planear objetivos para as quatro 

dimensões transdisciplinares: as habilidades motoras, a cultura desportiva, a 

aptidão física e os conceitos psicossociais. Estas dimensões são fundamentais 

no desenvolvimento multidisciplinar dos alunos, porquanto a planificação das 

aulas deve integrar as competências gerais e transversais. 

Relativamente ao material disponível para a prática, a minha atenção 

recaía, essencialmente, na sua organização na aula. Embora seja exigido ao 
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professor uma boa capacidade de decisão na ação, a fim de dar resposta às 

imprevisibilidades da aula, importa que o professor pense antecipadamente 

nestas questões e assuma uma atitude preventiva na aula. 

Como refere Oliveira (2001, p. 81), “a boa organização do espaço de aula 

funciona como um dos principais sustentáculos que levam o professor e alunos 

a obterem o maior empenhamento e rendimento face ao tempo de instrução”. 

Durante o ano, este aspeto foi constantemente alvo de reflexão, pois era 

claramente algo que influenciava o decurso das aulas. Quando descurava estes 

aspetos, as dificuldades em manter o controlo da turma surgiam.  

Na idealização das situações de aprendizagem, é também importante 

pensar na distribuição dos alunos, na disposição das atividades no espaço de 

aula e na sequência de tarefas propostas ao longo da sessão, para que o bom 

funcionamento da aula seja garantido e o tempo potencial de aprendizagem dos 

alunos seja rentabilizado. Embora reconheça que na aula alguns reajustes sejam 

necessários, preparar ao pormenor as situações de aprendizagem tornou-se 

num fator determinante para assegurar a minha intervenção. No entanto, sempre 

que os objetivos propostos não eram atingidos, procurei alterar e reajustar o 

planeado para as próximas sessões, tal como sugere Bento (2003) quando nos 

diz que “a planificação é o elo de ligação entre as pretensões imanentes ao 

sistema de ensino e aos programas das respetivas disciplinas, e a sua realização 

prática. É uma atividade prospetiva, diretamente situada e empenhada na 

realização do ensino que se consuma na sequência: elaboração do plano → 

realização do plano → controlo do plano → confirmação ou alteração do plano 

(…)” (pp. 15-16).  

Neste seguimento, relativamente à definição de objetivos, percebi que era 

fundamental primeiro definir os objetivos específicos da aula e só depois 

selecionar os exercícios que melhor davam resposta aos objetivos propostos. 

Além disso, entendi que era importante estar ciente dos objetivos propostos, de 

forma a conseguir transmitir com clareza os conteúdos a serem apreendidos. 

 

Relativamente às palavras-chave, antes de mais parece-me importante 

distingui-las dos critérios de êxito. Enquanto que os critérios de êxito são os 
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comportamentos essenciais que os alunos devem assumir na execução da 

tarefa, as palavras-chave são as expressões, as pequenas frases ou palavras 

que o professor utiliza para elucidar os alunos desses comportamentos, de forma 

mais rápida, curta e eficaz (Rosado & Mesquita, 2009).  

Nas minhas aulas, o recurso às palavras-chave revelou-se fundamental, 

pois esta ferramenta ajudou-me a transmitir feedbacks mais claros e focados no 

essencial, facilitando a assimilação dos conteúdos por parte dos alunos. Neste 

campo, Bento (2003) refere a simplificação didática como um meio para reduzir 

nos aspetos mais pequenos e focar os alunos naqueles que são os pontos 

fundamentais.  

Compreender que um plano de aula deve ser um documento flexível, 

servindo de guia à minha atuação foi, inicialmente, algo difícil para mim. Numa 

fase primária do EP, sentia-me muito presa ao plano de aula e, por isso, 

procurava realizar tudo conforme o planeado, mesmo quando surgiam algumas 

adversidades: 

 

“Não me foi possível cumprir todo o plano de aula. Não realizei a situação de 

jogo 3x3, por má gestão do tempo, porque duas alunas faltaram, tendo sido obrigada 

a alterar todo o esquema de equipas que tinha planeado para a aula.” (Reflexão 

PA13,14) 

 

No entanto, ao longo do tempo, a necessidade de reajustar a organização 

das tarefas ao número de alunos e de reajustar as atividades a algumas 

alterações dos espaços disponíveis para as aulas (roulement), obrigou-me a ser 

mais flexível na condução das sessões. Com o passar do tempo, este aspeto 

deixou de ser um problema para mim, porquanto percebi a existência de 

diferentes fatores que interferem no decorrer da aula, cabendo ao professor 

reagir prontamente. Esta necessidade revelava-se ainda mais importante 

quando se tratava de reajustar as atividades às respostas dos alunos. 
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3.2.2 O Domínio do Conteúdo e a Dificuldade em Planear 

 

Planear sem conhecer a matéria e os conteúdos a lecionar de forma 

aprofundada, tornou-se num obstáculo para mim e, por vezes, foi difícil 

ultrapassar alguns constrangimentos, até porque “uma aula com sabor a 

fracasso preocupa e incomoda o professor, por vezes durante vários dias e 

semanas” (Bento, 2003, p. 101).  

Shulman (1986) considera que o conhecimento específico do professor se 

centra em três categorias: o conhecimento do conteúdo da matéria da disciplina, 

o conhecimento pedagógico do conteúdo e o conhecimento curricular do 

conteúdo. Relativamente ao primeiro, o autor expõe que o professor deve 

compreender a estrutura dos conteúdos, de forma sólida, integrada e sem 

fragmentação de factos e conceitos. No que toca ao conhecimento pedagógico 

do conteúdo, Shulman (1986) reporta-se à necessidade do professor saber como 

transmitir e como tornar a matéria acessível para os alunos, através da escolha 

de situações de aprendizagem mais indicadas.  

A falta de conhecimento do conteúdo e do conhecimento pedagógico do 

conteúdo tornou a minha tarefa de planeamento mais demorada, despertando 

em mim, a necessidade de recorrer exaustivamente à pesquisa e ao estudo 

autónomo. Esta fragilidade levava-me, por vezes, a sentir algum receio nas 

aulas, pois poderia colocar a minha autoridade e liderança em causa perante os 

alunos.  

Relativamente à falta de conhecimento da matéria, quando lecionei voleibol 

no 3º período (a minha modalidade de eleição), percebi que o planeamento foi 

muito mais rápido e eficaz, comparativamente a outras UDs de modalidades 

lecionadas anteriormente, devido ao conhecimento que possuo dos conteúdos. 

Tenho noção que, com o acumular de experiência enquanto docente, as 

diferentes matérias de ensino começarão a estar mais assimiladas, mas tenho 

consciência que será sempre necessário atualizar os meus conhecimentos, uma 

vez que estes estão em constante inovação. 

Finalmente, quanto ao conhecimento curricular do conteúdo, Shulman 

(1986) menciona que é através deste que o professor consegue interligar os 
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conhecimentos de várias disciplinas com a sua, permitindo que este saiba o 

quanto pode aprofundar a matéria. Na escola onde estagiei, foi desenvolvido 

trabalho interdisciplinar subordinado aos temas: nutrição e tabagismo, nos quais 

os alunos participaram em palestras organizadas no âmbito do Projeto de 

Educação para a Saúde. Na minha opinião, a EF pode também contribuir para o 

desenvolvimento de um Projeto de Educação para a Sexualidade, 

nomeadamente através de atividades que levem ao conhecimento do corpo e da 

relação entre pares. A interdisciplinaridade valoriza o conhecimento como um 

todo e não um conhecimento com partes estanques. Esta é também uma das 

formas de os alunos se aperceberem da importância da EF na sua 

aprendizagem. 

 

3.2.3 Foco no essencial 

 

“Filtrar e digerir, sempre!” (PC, 2014) 

 

Para que o processo de ensino-aprendizagem seja eficaz, é necessário que 

o professor se foque na matéria e nos conteúdos que são essenciais e 

adequados ao nível dos alunos. Bento (2003) considera este argumento uma 

exigência didática extremamente relevante. No meu entendimento, este aspeto 

torna-se fundamental, tendo em conta o pouco tempo disponível para a 

assimilação dos conteúdos por parte dos alunos.  

Neste quadro, Siedentop (1991, p. 45), considerava como principais 

premissas do ensino da EF: o tempo, a oportunidade e o conteúdo abordado, 

dizendo-nos que “os estudantes em EF não têm oportunidade suficiente para 

praticar habilidades”. De facto, enquanto esperamos que os alunos cheguem ao 

espaço de aula, percebemos que o tempo de aula perdido é, efetivamente, 

elevado. Posteriormente, com a realização de uma ativação geral, são 

despendidos cerca de vinte minutos até à parte fundamental da aula e, por isso, 

o tempo potencial de aprendizagem dos alunos fica, por vezes, comprometido. 

Assim, na tentativa de rentabilizar melhor o tempo de aula, comecei por 

definir objetivos e métodos que me ajudariam a focalizar o processo de ensino-
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aprendizagem no que efetivamente era essencial para os meus alunos. O meu 

método de planeamento passava por procurar e criar exercícios que 

correspondessem aos objetivos que tinha planeado para cada conteúdo. No 

início, este método revelou-se bastante exaustivo no que toca à duração e 

execução, visto que, perante tantas variáveis, tornou-se difícil perceber quais é 

que eram verdadeiramente importantes para conseguir tornar o processo de 

ensino-aprendizagem eficaz. A dificuldade na execução do planeamento, deveu-

se à grande insegurança que sinto na tomada de decisões. Sou perita a 

complicar o que poderia ser, efetivamente, mais fácil. Naturalmente, com o 

passar do tempo, evoluí na preparação destas tarefas, fruto da necessidade de 

aproveitamento do tempo disponível e, essencialmente, produto da experiência 

adquirida das planificações anteriores. Consegui, portanto, centrar-me naquilo 

que é fundamental na tarefa de planear. 

Todo este processo provou ser um caminho longo e difícil. O sucesso nem 

sempre foi alcançado, devido a diferentes constrangimentos, entre os quais a 

ausência de material desportivo, as imposições levantas pelo PC, ou pelas 

situações imprevistas que comprometeram a realização do plano de aula tal 

como este estava idealizado.  

No que toca aos métodos e meios de ensino utilizados, a evolução ao longo 

do ano começou a evidenciar-se à medida que fui conhecendo os alunos, visto 

que comecei a adaptar facilmente as tarefas às suas necessidades. Além disso, 

as pesquisas efetuadas sobre os diferentes conteúdos a lecionar, potenciaram a 

tomada de decisão sobre as estratégias a colocar em prática nos diferentes 

momentos da aula.  

Apesar da dificuldade sentida na formulação de objetivos, a evolução que 

senti ao longo do ano relativamente a este aspeto, permitiu uma intervenção 

mais eficaz da minha parte. Isto refletiu-se num nível de desempenho mais 

elevado dos meus alunos, tendo consequências positivas nos conhecimentos, 

habilidades, capacidades e até na postura em aula. 

Concluindo, Bento (1987) considera que o foco no essencial passa por 

conseguir ajustar o conteúdo programático ao paradigma pedagógico real em 

que o professor se encontra. 
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3.2.4 Confronto entre o Planeado e o Realizado 

 

"Um professor/treinador tem que pôr a realidade à sua medida" (PC, 2014) 

 

O planeamento das aulas assume um grande imperativo didático-

metodológico, ou não fosse ele o documento mais específico da nossa ação 

(Ferreira, 2010). Independentemente das nossas qualidades na realização do 

planeamento, é importante que o docente tenha noção que a imprevisibilidade é 

uma constante no processo de ensino. 

Bento (1987) considera que o ensino é criado em dois momentos distintos: 

a conceção e a realidade. Assim, na etapa de planeamento, o professor deve 

definir estratégias, objetivos e diretrizes para controlar as variáveis que possam 

afastar o planeado daquela que será a realidade. Controlar a imprevisibilidade 

das variáveis do ensino é uma forma de garantir o empenho do aluno e a eficácia 

do processo de aprendizagem. Contudo, é normal que o ensino real tenha mais 

variáveis do que aquelas que podem ser planeadas. Numa situação real de 

ensino surgem imprevistos e diferentes situações que se afastam daquilo que 

estava planeado inicialmente, exigindo ao professor constantes adaptações, tal 

como Bento (2003, p. 101) nos elucida, “uma aula é um trabalho duro para o 

professor. (…) Requer emprego das forças volitivas para levar por diante o 

conceito planeado, mas também mobilidade, flexibilidade de reação e adaptação 

rápida a novas situações”. 

Desta forma, é importante estar pronto para alterar e improvisar quando o 

contexto assim nos obriga, tendo sempre como base o conhecimento prévio da 

matéria. Durante este ano, tentei sempre ter essa ideia bem presente, alterando 

quando necessário o planeado: 

 

“O primeiro exercício do comboio foi completamente falhado. Os alunos não 

cumpriram os objetivos do exercício, nem a organização do mesmo. O exercício 

deveria ser feito parado, no entanto, os alunos começaram a correr como se de um 

desafio se tratasse. Optei por passar para o próximo exercício, aumentando um 

pouco a dificuldade e a exigência da concentração dos alunos. Julgo que o 1º 

exercício falhou por parecer muito fácil para os alunos. No 2º exercício necessitei 
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de ajustar a distância entre os sinalizadores, uma vez que os alunos estavam a 

percorrer um espaço demasiado comprido.” (Reflexão PA87,88) 

 

É fundamental que o professor tenha a habilidade de tomar decisões de 

forma rápida e instintiva para que, perante a adversidade, consiga decidir 

rapidamente e alterar o planeado, mantendo os objetivos a que se propôs na 

hora de planear. Desta forma, o professor deverá usar o planeado como um 

mapa para chegar à meta a que se propôs inicialmente, contudo, se um caminho 

não serve para chegar ao local desejado, este deve procurar outro caminho para 

atingir o seu objetivo.  

Importa, assim, entender que o processo de ensino é um procedimento em 

aberto, ativo, dinâmico, flexível e em construção, visto que os constrangimentos 

normais que surgem obrigam a alterações ao planeamento.  
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3.3 Realização 

 

3.3.1 Organização da (minha) Aula: a importância da implementação de 

regras e rotinas 

 

Através das informações recolhidas das reuniões com o NE e das 

conversas informais com o PC, procurei idealizar a estrutura das MINHAS aulas, 

mantendo algumas rotinas que os alunos já vinham sido habituados.  

Embora fosse uma turma aparentemente disciplinada, tive que trabalhar 

para que ela assim se mantivesse. 

Sabendo que “as regras e rotinas da sala de aula são necessárias para a 

tranquilidade, a harmonia e a eficiência das aulas, devendo ser ajustáveis ao 

sistema imutável de trabalho” e que “este sistema de regras deve ser ensinado 

aos estudantes nas primeiras aulas do ano escolar” (Oliveira, 2001, p. 84), desde 

o início que comecei por implementar alguns procedimentos. Dentro desses 

refiro alguns, tais como: os alunos deveriam respeitar as regras do Regulamento 

Interno relativamente ao material a utilizar para a disciplina (calções pretos, t-

shirt branca ou amarela e meias pretas); quando chegavam ao recinto da aula 

sentavam-se à minha frente para que pudesse registar as presenças; durante o 

aquecimento era exigido silêncio e, quando os alunos insistiam em conversar, 

eram sancionados com castigo físico ou toda a turma corria durante mais tempo 

e nos momentos de instrução, os alunos mantinham-se em silêncio e focados 

em mim, caso contrário toda a turma era castigada quando os limites eram 

ultrapassados.  

Siedentop e Tannehill (2000, p. 78) referem que “nada produz mais fatiga 

e esgotamento no professor do que ter que lidar constantemente com problemas 

disciplinares”. A minha preocupação com estes aspetos fez com que 

conseguisse, com o passar do tempo, que autonomamente os alunos 

regulassem a postura uns dos outros, podendo por vezes ouvir-se um “calem-

se, se não vamos encher!” ou um “vá pessoal, já chega!”. Estes comportamentos 

eram a prova que os alunos reconheciam as regras e que sabiam como deviam 
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estar em contexto de aula. Sem estas regras e rotinas, seria muito difícil 

estabelecer condições de comunicação com os alunos.  

Ainda nesta temática, Arends (1995) menciona que os professores eficazes 

procuram desenvolver nos seus alunos competências de autogestão, no sentido 

de os responsabilizar sobre os acontecimentos da aula e reduzir os eventuais 

problemas que possam existir, tanto a nível da gestão da aula, como a nível 

disciplinar. 

No que toca à organização das tarefas e à formação de grupos, esta foi 

uma questão que só através de várias experiências se aprimorou: 

 

“Relativamente à formação de grupos, procurei implementar um novo método 

que costumo utilizar enquanto treinadora. Este método permite que os alunos 

trabalhem com grupos que não os habituais, podendo, assim, aumentar o grau de 

concentração entre os mesmos. Infelizmente, perdi imenso tempo com a divisão dos 

grupos. Provavelmente, da próxima vez que adotar esta estratégia, perderei menos 

tempo.” (Reflexão PA11,12) 

 

Quando ainda não conhecia a turma, tentei que a formação de grupos fosse 

o mais rápida possível, solicitando aos alunos o agrupamento autónomo. 

Segundo Graham (1992, p. 34) “uma das técnicas que muitos professores usam 

é a de simplesmente pedirem às crianças para escolherem um par ou formarem 

grupos. A vantagem desta abordagem é a de ser relativamente rápida”. Ao 

contrário do que esperava, esta estratégia revelou-se extremamente demorada, 

principalmente nos momentos em que os alunos tinham que formar equipas. 

Nestes casos, optei por levar, para todas as aulas, os grupos previamente 

planeados e, assim, permiti apenas que os alunos escolhessem os seus grupos 

de trabalho em exercícios simples de caráter mais técnico. 

Desde o início, formei grupos de trabalho equilibrados, com a organização 

das tarefas previamente definidas para o número de alunos previstos. Os 

critérios para a formação dos grupos reportavam-se ao domínio das habilidades 

motoras e às questões disciplinares. A junção, ou neste caso o afastamento, dos 

alunos eventualmente mais perturbadores, permitiu-me gerir com certa 

tranquilidade os seus comportamentos e manter o controlo da turma. Utilizei, 
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inclusivamente, os alunos mais trabalhadores como reguladores da atividade 

dos outros, tendo sido uma estratégia bem sucedida que acabei por utilizar 

durante todo o ano letivo. Sempre que estas medidas deixavam de surtir efeito, 

alterava os grupos de trabalho, tentando que estes não se acomodassem à 

organização das tarefas evitando, assim, o desleixe por parte dos alunos. 

Nas minhas aulas procurei sempre manter todos os alunos ocupados e, 

consequentemente, disciplinados e motivados para a aula. Assim, em todas as 

situações em que as tarefas propostas conduziam a tempos de espera 

significativos, propunha a realização de tarefas complementares, 

nomeadamente tarefas de CF ou tarefas simples, que pudessem ser realizados 

nas extremidades do espaço de aula. 

De referir ainda, que os alunos indisponíveis para a prática efetuavam, em 

todas as aulas, o preenchimento de um relatório de aula, cujos objetivos 

passavam por avaliar o decorrer da sessão. Nestes relatórios, estavam incluídas 

tarefas de heteroavaliação  e de análise aos problemas ocorridos durante a aula, 

propondo possíveis soluções para os mesmos. Essa tarefa contribuiu para que 

os alunos dispensados assumissem uma postura mais consciente e, também, 

um papel suplementar à regulação da minha aula, uma vez que me entregavam 

as suas reflexões. Além disso, esta tarefa possibilitava-me aceder a informações 

que mais tarde ajudavam na gestão das minhas aulas. 

 

 

3.3.2 Como motivar os meus alunos para as aulas de EF? 

 

A meu ver, um dos aspetos que reflete a competência do professor, 

relaciona-se com a sua capacidade em criar situações de aprendizagem 

variadas e motivadoras, que tornem os alunos autónomos na busca da sua 

aprendizagem, dotando-os da capacidade de transformar o saber em saber-

fazer. 

Uma das minhas principais preocupações no momento de planear era criar 

situações de aprendizagem que despertassem interesse e entusiasmo nos meus 

alunos. 
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Como forma de garantir a motivação dos alunos e, consequentemente, a 

qualidade do processo de ensino-aprendizagem, tentei escolher tarefas 

motivantes e desafiantes para o grau de desempenho e capacidades dos meus 

alunos. Aliás, este foi um dos meus maiores desafios porque, frente ao bom nível 

motor da turma em geral, tive que escolher sempre tarefas diferentes e 

desafiadores, com situações de aprendizagem complexas (elevado grau de 

complexidade) que os levassem à superação das suas dificuldades. 

Naturalmente que existiam, também, disparidades no nível demonstrado 

pelos alunos dentro da turma e, consequentemente, o trabalho por níveis impôs-

se nas modalidades de andebol, badmínton e natação. Assim, comecei a dividir 

os alunos por níveis de aprendizagem e, atendendo às dificuldades de cada um, 

procurei tornar o ensino mais inclusivo e equitativo, aumentando, assim, a 

possibilidade dos alunos obterem sucesso nas tarefas propostas. Bell e Darnell 

(1994, p. 38) corroboram que “os professores devem escolher equipas que criem 

unidades de cooperação e sejam o mais aproximadas a nível de aptidão 

possível”. Esta estratégia tinha o intuito de motivar os alunos para a realização 

das tarefas, uma vez que os alunos aprendem mais quando têm pelo menos 

80% de sucesso nas tarefas que executam (Rosado & Mesquita, 2009): 

 

“(…) esta turma “obrigou-me” a pesquisar muito, de forma a que eu 

conseguisse corresponder às suas expetativas (…) Para que conseguisse “chegar 

a todos”, optei por, após o natal, trabalhar por níveis, separando os alunos que eram 

claramente melhores, dos que ainda demonstravam algumas dificuldades básicas. 

Julgo que esta medida, juntamente com as aulas de apoio que criámos para os 

alunos, permitiu que os alunos com mais dificuldades melhorassem a sua 

prestação, conseguindo, inclusivamente, ganhar jogos a alunos de nível superior 

em momentos de competição. Esse foi, sem dúvida alguma, a melhor recompensa 

que os alunos me poderiam ter dado. (Reflexão UD Badmínton)  

 

O maior desafio foi claramente motivar a turma de artes. Esta turma era 

rotativa entre os 3 estagiários e só no 3º período fiquei responsável por ela. Estes 

alunos não demonstravam qualquer vontade ou ambição de aprender e eram 

alunos desinteressados, que classificavam constantemente as atividades como 
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pouco estimulantes e desafiantes. Assim, no pouco tempo durante o qual foram 

meus alunos, tentei desafiá-los, estimulando-os a ultrapassar os desafios 

propostos e, foi a partir destas medidas, que consegui criar uma maior empatia 

com os alunos. Gradualmente, consegui que eles adotassem uma postura 

melhor na aula de EF: 

 

“Procurei levar-lhes desafios na CF, coisas que eles nunca tivessem feito, 

uma vez que os alunos comentam regularmente que algumas tarefas são 

demasiado fáceis. (…) desafiei-os e fui desafiada a fazer a CF com eles. O facto de 

ter feito a CF com eles levou-os a empenhar-se. Nesta fase, sentei-me, 

inclusivamente, com eles no chão, criando um clima de empatia, ao qual eles 

responderam muito bem. Senti que foi uma vitória para mim, pois criei-lhes um 

momento positivo na aula de EF, algo que julgo que eles não reconhecem 

frequentemente… pode ser que recordem isto um dia mais tarde.” (Reflexão turma 

A PA109,110) 

 

Já na turma que acompanhei durante todo o ano, quando lecionei os JDC, 

nomeadamente o andebol, o basquetebol, o voleibol, o futebol e o badmínton 

com a realização de um torneio 1x1, procurei manter a motivação da turma 

através da competição (torneios). Assim, na maioria destes momentos, optei por 

formar equipas heterogéneas, uma vez que a seleção das equipas seria 

determinante para o empenho dos alunos, bem como para o sucesso dos 

eventos (Siedentop, 1991, p. 22). 

Nestes eventos tentei utilizar algumas caraterísticas do Modelo de 

Educação Desportiva (MED), nomeadamente a criação de competições 

desportivas formais, a formação de equipas com nomes escolhidos pelos alunos, 

eleição de capitães e, o mais importante, a condução do processo de ensino-

aprendizagem na aula pelos próprios alunos. 

Siedentop (1994) propôs o ensino da EF com enfoque nas competições 

desportivas formais. Contudo, ao contrário do que acontece no MED, a 

constituição das equipas na minha turma eram mutáveis, pois considerava que 

o mais importante era conseguir manter o equilíbrio das situações competitivas, 

a fim de enriquecer a competição para todos, com o objetivo de facilitar o 
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sucesso dos menos aptos e promover um maior empenhamento dos mais aptos, 

que assumiam um papel fundamental no êxito da sua equipa.  

As situações competitivas eram organizadas em situações de jogo reduzido 

e, por vezes em duas partes. Na 2ª parte, jogavam os jogadores que inicialmente 

ficavam de fora, mas eram, fundamentalmente, as próprias equipas que geriam 

os seus jogadores e decidiam quem jogava contra quem. 

Esta estratégia, utilizada especialmente no 3º período, revelou-se muito 

motivante para os alunos, uma vez que chegavam às aulas curiosos por 

conhecer a sua equipa e saber qual seria o quadro competitivo. Felizmente a 

minha turma era extremamente competitiva, o que me motivou ainda mais para 

continuar com esta metodologia de trabalho. 

 

 

3.3.3 Controlo visual - uma (grande) dificuldade 

 

Supervisionar e controlar a aula é uma função fulcral da atividade do 

professor. Ao longo deste ano, esta revelou ser uma grande dificuldade para 

mim. De facto, estar atenta à prestação dos alunos, ao seu comportamento e à 

sua segurança no decorrer das atividades foi uma tarefa claramente difícil. A 

minha grande dificuldade deveu-se ao facto de ser uma turma muito grande, que 

mesmo em espaços mais pequenos, onde deveria ser mais fácil controlá-los, 

tudo me parecia uma grande confusão.  

Para reduzir esta dificuldade procurei recorrer a uma deslocação cuidada e 

a um posicionamento estratégico, que me permitisse manter toda a turma 

“debaixo de olho”. Ou seja, procurei posicionar-me de modo a ter um campo de 

visão mais alargado, para atuar, ajudar, corrigir e questionar os alunos, emitindo 

feedbacks e fazendo chamadas de atenção através de linguagem gestual. 

Confesso que nem sempre o consegui fazer, devido às inúmeras preocupações 

que surgiam em simultâneo:  

 

“(…) sinto e quero fazê-lo, mas sinto que não consigo observar tudo isso 

quando quero verificar se toda a turma está a realizar as tarefas que lhe foram 

atribuídas.” (Reflexão PA45,46) 
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Outro grande desafio foi tentar manter este controlo à distância. Dadas as 

dificuldades em projetar a voz, procurei através de pequenos gestos e olhares, 

mostrar aos alunos que estava atenta ao comportamento de cada um. 

Adicionalmente, sendo uma turma grande e com níveis de desempenho 

distintos, por vezes foi necessário trabalhar por grupos, sendo necessário 

organizar primeiro um dos grupos e só depois os outros. Nestes momentos, a 

grande dificuldade era verificar se o primeiro grupo instruído iniciava 

efetivamente a tarefa, uma vez que tinha de instruir os restantes alunos que, 

sendo bastante altos, dificultavam completamente a visualização dos grupos já 

instruídos. Para colmatar estas dificuldades optei por instruir primeiro os 

melhores alunos, uma vez que sabia que estes eram mais autónomos na 

organização das tarefas e optei por afastar-me mais dos alunos quando instruía, 

ou sentá-los para conseguir ver toda a turma. 

Assim, este foi um aspeto que, com a experiência e a necessidade de 

melhorar a minha instrução, foi melhorando consideravelmente ao longo do ano. 

 

 

3.3.4 A Relação com os Alunos 

 

A minha autoridade e a minha liderança enquanto professora foram aspetos 

que receava serem colocados em causa no início do EP. Pensava que seria 

difícil para os alunos reconhecerem-me como professora. 

Dentro desta temática, Cousinet (1952) afirma que o docente se encontra 

num patamar hierárquico superior ao do aluno e que, por essa razão, se deve 

posicionar de forma superior, caso contrário, a ação educativa não se produz. 

Segundo Ferry (1964), é o facto dos conhecimentos do professor serem 

superiores aos do aluno que assegura ao docente este patamar hierárquico. Este 

conhecimento é o que permite ao professor assumir-se como um tutor, que tem 

como intuito ensinar, transmitir conhecimentos e avaliar os seus alunos. São 

estes fatores que, segundo o mesmo autor, conferem ao professor o referido 

estatuto. 
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Na minha opinião, o estatuto de professor não se baseia apenas nos 

conhecimentos ou no estatuto dos órgãos escolares. Parece-me ser fundamental 

que o professor tenha uma forte capacidade argumentativa para conseguir 

suportar esse estatuto. Além disso, para conseguir esse estatuto, parece-me 

essencial que seja criado um laço educativo, no qual a confiança na ação do 

professor é conseguida através do sucesso das tarefas criadas por ele. 

O meu receio era que os alunos, que me conheceram como EE, me 

encarassem com alguma leviandade, por isso, desde cedo me preocupei em 

assumir o controlo da turma, com autoridade mas sem autoritarismo, para que 

conseguisse, gradualmente, conquistar a confiança dos alunos. Esta foi, de 

facto, uma postura que fui descobrindo ao longo do tempo: 

  

“Sinto-me cada vez mais à vontade com os meus alunos, facilitando imenso 

a minha intervenção (…) Acredito que com o passar do tempo e com as experiências 

e vivências com a turma ao longo das aulas, a intervenção irá melhorar. Sou, 

normalmente, muito tímida e levo o meu tempo a saber estar e a adaptar-me às 

caraterísticas do grupo. Sei, também, que tenho a minha forma de estar e que levo 

sempre algum tempo a descobri-la nos grupos por onde passo.” (Reflexão PA41,42) 

 

Como referi anteriormente, era necessário conquistar a minha autoridade, 

mas não pretendia uma autoridade imposta. Queria uma “autoridade aceite”, que 

não condicionasse a minha personalidade e a minha forma de estar. 

Efetivamente, esta “autoridade aceite” veio, mais tarde, a ser fundamental no 

desenrolar de toda a prática pedagógica desenvolvida. 

Com efeito, numa primeira instância, mais do que conseguir que os alunos 

executassem, com perfeição, as habilidades motoras, preocupei-me em 

controlar a turma. Queria muito que os alunos me considerassem uma 

professora capaz. No entanto, os excelentes hábitos (postura e respeito) que os 

alunos traziam, fizeram-me acreditar que as aulas poderiam decorrer num clima 

de aprendizagem agradável, sem a necessidade de revelar uma postura 

intransigente. Embora soubesse e sentisse que aqueles alunos me iriam testar, 

percebi desde logo que não seria necessário encarnar uma personagem 

diferente daquilo que normalmente me carateriza.  
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Naturalmente que, ao longo das aulas, houve necessidade de ir ajustando 

a minha postura aos comportamentos de alguns alunos, por vezes, 

perturbadores. Assim, procurei, desde sempre, mostrar-lhes a necessidade 

deste processo de ensino-aprendizagem decorrer através da responsabilidade 

de cada um e do respeito mútuo. Sempre que estes aspetos não eram 

respeitados, o clima retomava a sua normalidade através de pequenos castigos 

individuais ou de grupo (turma): 

 

“Esta aula foi caraterizada pelo mau comportamento de três alunos que, pela 

primeira vez me desafiaram ao ponto de não cumprirem indicações dadas 

expressamente para os três. Fui obrigada a intervir mais do que uma vez, 

chamando-lhes à atenção, com um discurso perante toda a turma. Felizmente os 

alunos corrigiram o comportamento, tendo passado o resto da aula a tentar 

compensar o que fizeram anteriormente. (…) Desta aula saio confiante e feliz. 

Estava a precisar de um desafio, (…) para saber se realmente os consigo controlar 

ou não.” (Reflexão PA75,76) 

 

Na minha opinião, a atitude do professor, a forma como interage com os 

alunos/turma, como direciona as suas intervenções, bem como o modo como 

interpreta a sua missão de educar, estão fortemente associados à capacidade 

de influenciar positivamente os alunos a realizar as atividades. Monteiro (1995), 

também considera que as relações positivas entre estes agentes podem 

influenciar o comportamento e a postura que o aluno adquire na sua 

aprendizagem final e até na capacidade de gestão e união do grupo.  

Através de uma interação mais próxima com os alunos consegui melhorar 

a minha proximidade com eles. Para o efeito, recorri, por vezes, ao contato (tocar 

no ombro, uma palmada nas costas, entre outros), adotei uma postura de 

abertura, de flexibilidade, de carinho, de afeto, de tolerância, de respeito e 

cordialidade e utilizei palavras de reforço, incentivo, entusiasmo, elogio e de 

recetividade. Além disso, de forma equilibrada, foi também importante recorrer à 

simpatia e a algumas diversões como forma de conquistar a sua confiança. Por 

último, mas não menos importante, a escolha cuidadosa das palavras a dizer 

aos alunos em momentos individuais foi a chave desta relação.  
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Todavia, por vezes, foi necessário, adotar uma postura mais severa para 

me impor. Os rapazes sempre tentaram desafiar-me ou colocar-me à prova, mas 

sempre tive resposta para eles, desafiando-os de volta, para que respondessem 

com um melhor desempenho.  

Através deste tipo de interações, procurei criar um clima de entusiasmo 

motivacional, onde todos os alunos tinham oportunidade e motivação para 

aprender. Esta comunicação mais próxima cativou e despertou os alunos para 

as aulas: 

 

“Sinto que os alunos me aceitam perante o grupo deles – a turma - colocando-

me muitas vezes no centro do grupo e, neste caso obrigando-me a afastar-me deles. 

Muitos alunos vêm ter comigo para contar o fim-de-semana desportivo ou 

simplesmente perguntar-me pelas minhas equipas no clube, ou convidar-me para ir 

assistir aos jogos deles. Outros vêm apenas para junto de mim para me “fazer 

companhia” (como eles dizem), enquanto estão à espera da sua vez de jogar. 

Outros ainda me vêm questionar, tirando dúvidas sobre o que está a acontecer na 

aula. Este aspeto deixa-me muito feliz (…) sinto que até agora ganhei a confiança 

e o afeto dos alunos e que, dentro das minhas caraterísticas, eles me respeitam (…) 

(Reflexão PA111,112) 

 

Nas minhas aulas, houve da minha parte, a preocupação em cultivar um 

ambiente de exigência e empenho constantes junto dos alunos. 

Considero que tratar um aluno de forma afetiva não significa fazer as 

vontades e ser compreensiva com tudo, mas sim orientar e transmitir valores aos 

alunos e estabelecer limites, mostrando-lhes que devem seguir as regras. Por 

esta razão, procurei manter a boa relação com os alunos e o envolvimento dos 

mesmos na própria aprendizagem, sem nunca perder de vista o respeito e a 

disciplina que são intrínsecos a este processo. 

Nesta relação com os alunos, o professor deve ter sempre em conta a 

equidade no modo como lida com os diferentes elementos da turma, ou seja, o 

professor não pode beneficiar um aluno apenas porque sente que se relaciona 

melhor com ele. Isto significa que o educador não deve nunca se esquecer das 

particularidades, das caraterísticas, das necessidades e das potencialidades 
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únicas e específicas dos seus alunos. Nas minhas aulas, este foi um aspeto que 

sempre procurei evitar, de forma a conseguir atender a todos os meus alunos. 

No último dia de aulas, receber abraços, votos de felicidades e de boa sorte 

para o futuro foi o culminar desta relação com este grupo de alunos fantástico, 

com o qual tive o prazer e a honra de acompanhar. Para mais tarde recordar, 

ficou a fotografia de grupo, na qual os alunos fizeram questão de me elevar numa 

pirâmide humana. 

Após um longo trajeto percorrido, considero que consegui traçar laços 

muito fortes com alguns alunos em particular e com a turma no seu todo. Além 

disso, considero ter conseguido tornar o espaço da minha aula num momento 

sublime para a transmissão de valores, de respeito, de cooperação, de 

cordialidade e de convivência na sociedade.  

 

 

3.3.5 A arte de Instruir 

 

“A Mara conta histórias às crianças.” (PC, 2014) 

 

A qualidade da instrução do professor revela-se um dos fatores 

fundamentais para que a ação educativa ocorra. Uma das grandes dificuldades 

que sempre senti enquanto instruía tanto os meus alunos, como as minhas 

atletas, era a organização da minha instrução no momento de apresentar as 

tarefas.  

 

“Quanto à minha intervenção, necessito claramente de melhorar a instrução. 

Esta deverá ser mais clara e concisa. (…) Posso também diminuir o tempo de 

instrução explicando mais conteúdos no início da aula, quando os alunos estão 

sentados e mais concentrados, e relembrar mais frequentemente os pontos 

fundamentais dos exercícios, assim que os alunos tiverem compreendido o 

funcionamento do mesmo.” (Reflexão PA13,14) 

 

Frente a esta dificuldade, decidi realizar o meu estudo de investigação-ação 

nesse âmbito, centrando-me essencialmente na instrução no momento de 
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apresentação das tarefas, no sentido que colmatar essas dificuldades, e delinear 

estratégias para as superar. Este trabalho poderá ser consultado no ponto 3.3.6 

deste relatório. 

Relativamente ao feedback pedagógico, este apresenta-se como um 

conjunto de informações que o professor transmite ao aluno relativamente à 

resposta que este deu a uma tarefa motora (Rosado & Mesquita, 2009). Nas 

minhas aulas, do conjunto de feedbacks recorrentemente utilizados, sempre que 

transmiti feedbacks de caráter corretivo e negativo, procurei fazê-lo de forma 

individual e nunca em grupo, para evitar constrangimentos perante a turma. Além 

disso, sempre que alertava a turma para os erros, nunca os apontava 

individualmente, incidindo maioritariamente nos erros comuns à generalidade do 

grupo. 

Relativamente aos meios complementares ao feedback, a demonstração 

foi utilizada frequentemente tanto por mim, como pelos alunos que eram bem 

sucedidos, garantindo assim, que todos observavam a correta execução do 

movimento. A demonstração era habitualmente acompanhada de 

questionamento, sendo que o recurso às palavras-chave ajudavam a esclarecer 

as componentes críticas essenciais à aprendizagem do conteúdo, porque “as 

palavras-chave ajudam a relembrar a ideia mais facilmente” (Graham, 1992, p. 

67). 

Desta forma, a temática da instrução foi uma das minhas grandes lutas 

deste ano de EP, na medida em que sempre procurei colmatar as minhas 

dificuldades. 
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3.3.6 Estudo de Investigação-Ação: A Instrução da Estudante-Estagiária 

 

3.3.6.1 Tema do estudo 

A Instrução nos momentos de apresentação das tarefas motoras da 

Estudante-Estagiária. 

 

3.3.6.2 Resumo 

 

O presente estudo tem como objetivo: analisar a instrução nos momentos de 

apresentação das tarefas motoras de uma estudante-estagiária, definindo 

estratégias capazes de tornar a instrução mais eficaz. Foram analisadas 3 aulas 

da UD de badmínton e 3 da UD de andebol, numa turma de 30 alunos do 12º 

ano, de uma escola do concelho de Vila Nova de Gaia. Depois de realizada a 

transcrição integral dos momentos de instrução, os excertos foram analisados 

segundo o quadro de análise das fases de estruturação da instrução, adaptado 

de Rosado e Mesquita (2009). Os resultados demonstram que: i) aspetos do foro 

organizacional da aula (regras e rotinas) ainda precisam de ser consolidados; ii) 

os objetivos nem sempre são clarificados aos alunos; iii) é frequente o uso do 

questionamento, sendo este um aspeto importante a manter, para assegurar a 

compreensão da matéria pelos alunos. 

Palavras-Chave: Educação Física, Estudante-Estagiária, Instrução. 

 

 

3.3.6.3 Introdução 

 

A instrução é uma das ações pedagógicas que fazem parte do reportório 

do professor para transmitir informação diretamente relacionada com os 

objetivos e os conteúdos a serem ensinados (Siedentop, 1991). Silverman 

(1994) refere que a instrução é a chave da estruturação e modificação das 

situações de aprendizagem, das quais fazem parte os comportamentos verbais 

(explicação, a exposição e o feedback) e os não-verbais (demonstração). Estes 

estão intimamente ligados aos objetivos de aprendizagem. Graça (2006) 



Realização da Prática Profissional 

60 
 

considera que o termo instrução aparece confinado às interações verbais do 

treinador/professor, relativas à transmissão de informação, às explicações e as 

chamadas de atenção, acompanhadas ou não de demonstração. O mesmo 

autor, apresenta-nos um entendimento mais amplo de instrução ao defini-la 

como o processo interativo entre professores e alunos, ao longo do tempo e em 

torno de um determinado conteúdo num determinado contexto. 

Neste quadro, o processo instrucional tem como encargo específico o 

desenvolvimento da competência num determinado domínio do conteúdo, que 

se unifica na apropriação de conhecimentos e habilidades e no desenvolvimento 

de capacidades e disposições, ou atitudes relacionadas com o conteúdo da 

instrução (Graça, 2006). A capacidade instrucional reflete-se na capacidade do 

professor transmitir conteúdos e gerar conhecimentos nos alunos. Ademais, os 

modelos instrucionais apresentam-se como propostas para a conceção e 

organização dos propósitos educativos, da interação pedagógica e da relação 

didática professor-ensino-matéria (Graça, 2006). 

São consideradas três fases relativamente à apresentação de informação 

aos alunos: a informação no início das sessões, a informação no decorrer das 

sessões e o encerramento das sessões. 

No que toca ao início da sessão, Arends (1995) refere que esta é uma fase 

de instrução instável, uma vez que os alunos vêm de outros contextos com 

normas comportamentais distintas da aula. Por esta razão, é fundamental 

começar rapidamente e com segurança. Siedentop (1991) refere que neste 

momento deve ser breve, focado nos aspetos essenciais, garantindo a atenção 

dos alunos. O mesmo autor acrescenta ainda que, nestes momentos, o professor 

deverá referenciar o objetivo e o interesse da sessão, apresentar o conteúdo 

fundamental a desenvolver e as normas organizativas da atividade. Já Rosado 

et al. (2008) concluem que os professores, nestes momentos, apresentam a 

informação com o fim de apresentar os objetivos, o contexto, as tarefas e de 

verificar os conhecimentos. 

Relativamente ao encerramento das sessões, Arends (1995) afirma ser 

uma fase da aula complicada, uma vez que os alunos já estão a preparar a saída, 

mas que é uma fase útil para relembrar a informação mais pertinente. Siedentop 
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(1991) corrobora a importância desta fase para a reformulação de aspetos 

essenciais, para fornecer feedback coletivo e motivar para a próxima sessão. 

Rosado e Mesquita (2009) concluem que o encerramento das sessões deve ser 

organizado em torno de duas funções: revisão e consolidação dos conteúdos 

lecionados num alinhamento estreito com os objetivos e conteúdos de 

aprendizagem e uma função de motivação prospetiva. 

Quanto à informação no decorrer das sessões, percebe-se que o 

entendimento da tarefa pelos alunos depende da forma como a tarefa é exposta 

pelo professor – instrução no momento de apresentação das tarefas. Rink 

(1994), entende por apresentação das tarefas a informação transmitida pelo 

professor aos alunos durante a prática motora acerca do que fazer e como fazer. 

Usualmente, o conteúdo informativo que integra pretende esclarecer o 

executante acerca do significado e da importância do que vai ser aprendido, dos 

objetivos a alcançar e, ainda, da organização da própria prática, nomeadamente 

na formação de grupos e na determinação de espaços, equipamentos e tempo 

de prática concedido (Rink, 1993). 

Pelo facto da atividade motora exigir o concurso de múltiplos fatores 

durante a sua prática, revela-se essencial a sistematização da informação, na 

medida em que facilita ao praticante a sua retenção durante a realização das 

tarefas (Lee & Solmon, 1992). Entende-se, assim, que a clareza na emissão da 

informação é uma variável preditiva da eficácia no ensino (Doyle, 1990).  

Nestes momentos de apresentação das tarefas motoras, certos autores 

referem alguns aspetos importantes a ter em conta. Arends (1995) considera 

importante estabelecer uma rotina para fixar as tarefas a executar num 

determinado local. Siedentop (1991) refere a necessidade de ficar claro para os 

alunos o objetivo dessa tarefa motora, os critérios de êxito da atividade e as 

disposições organizativas que sustentam essa prática. Frente a estes aspetos, 

a utilização de demonstração e a definição de regras de segurança e de 

variantes na realização dessa atividade é enfatizada como necessária para 

garantir a qualidade desse momento (Rosado & Mesquita, 2009). Brophy e Good 

(1986) sugerem ainda que as palavras-chave devem fazer parte das 

explicações.  
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De facto, a forma como a instrução é realizada interfere na interpretação 

que os alunos fazem e o modo como realizam as tarefas. Muitas vezes, a 

configuração que as tarefas assumem afasta-se dos propósitos iniciais do 

professor (Mesquita, 1998). Este desfasamento explica-se por diferentes 

contingências situacionais, que alteram o objetivo inicialmente traçado para a 

tarefa (Siedentop, 1991).  

Deste modo, como advoga Siedentop (1991), as práticas motoras dos 

alunos acabam por ser o resultado de um processo que contempla os seguintes 

aspetos: a forma como a tarefa é apresentada; a interpretação subjetiva do 

aluno; as respostas dos alunos, que podem ser congruentes com o objetivo 

idealizado pelo professor ou modificadas pelos alunos; a supervisão do professor 

durante a prática; as reações do professor aos esforços do aluno para 

desempenhar a tarefa e o desenvolvimento concreto da tarefa. Assim, na 

organização do processo de instrução é necessário atender não só a aspetos de 

natureza didático-metodológica na estruturação das tarefas, como também à 

informação que as deve suportar e acompanhar (Rosado & Mesquita, 2009). 

Neste contexto, Rosado e Mesquita (2009), aconselham que para a 

apresentação de cada tarefa, particularmente importante, devem ser 

identificados os seus objetivos, regras de organização e realização da tarefa, 

descrição da tarefa, identificação de possíveis variantes e procedimentos de 

segurança a adotar. Após a apresentação destes elementos, o professor deverá 

apresentar o modelo, ou seja, uma imagem do comportamento idealizado, 

acompanhado de uma descrição das componentes críticas essenciais, utilizando 

o questionamento para controlar se realmente existiu a compreensão da tarefa 

proposta.  

Durante o decorrer das aulas notei que uma das minhas grandes 

dificuldades era a comunicação clara, objetiva e eficaz entre mim e os alunos, 

de forma a que estes compreendessem o exercício proposto. Por estas razões 

decidi centrar o meu estudo na instrução da professora estagiária (eu), 

particularmente na instrução no momento de apresentação das tarefas motoras.  

De seguida, são apresentadas algumas estratégias que considerei 

importantes no desenvolvimento do presente estudo. 
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Exposição 

 

As exposições constituem o principal meio de transmissão de informação e 

de conteúdos aos alunos (Leinhardt et al., 1991). Segundo Graça (1997) 

integram o que o professor diz e a experiência que edifica para os alunos 

compreenderem novos conceitos (procedimentos e relações) ou servem para 

reformularem conhecimentos anteriormente apreendidos e assimilados. 

Leinhardt et al. (1991) consideram cinco critérios principais para se obter 

uma boa exposição: identificar o novo através do conhecido; identificar aquilo 

que é realmente importante; especificar as condições de realização; realçar a 

importância dos novos princípios; completar a exposição através do 

estabelecimento de ligações entre os diferentes elementos que fazem parte da 

informação e recorrer a demonstrações.          

Alguns critérios a ter atenção nas exposições, que geram maior consenso 

entre diversos autores, estão apresentados por Rosado e Mesquita (2009): 

revelar apenas a informação mais importante de forma clara e simples, sem 

realizar uma exposição demasiado longa; planear a exposição tendo em conta a 

posição dos alunos (de frente para o professor);do professor (ângulo de visão) e 

do material; estabelecer rotinas, sinais e gestos de forma a acelerar as transições 

entre exercícios. 

 

Demonstração 

 

A demonstração, em parceria com a exposição, assume um papel 

fundamental, já que permite aos alunos visualizarem um modelo visual daquela 

que deve ser a sua atuação dos mesmos (Darden, 1997; Rink, 1994). Temprado 

(1997) confirma que o recurso a esta estratégia diminui o tempo necessário para 

atingir a performance desejada, quando comparado com a aprendizagem sem o 

recurso à demonstração. 

Alguns critérios podem ser utilizados para definir a melhor forma de realizar 

a demonstração (Rosado & Mesquita, 2009): planear a demonstração e escolher 

cuidadosamente o modelo; os alunos devem estar colocados de forma a 
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conseguir observar os aspetos críticos essenciais; podem ser necessárias várias 

demonstrações; a demonstração pode ser feita por alunos para que o professor 

consiga manter o controlo visual de toda a turma; esta deve ser realizada no local 

e exatamente da mesma forma que o exercício decorrerá, para facilitar a 

transferência para a prática; escolher bons executantes para demonstrar o erro; 

reforçar as componentes críticas; acompanhar a demonstração com informação 

verbal de forma a central os alunos nos pontos-chave. 

 

Palavras-Chave 

 

Landin (1994) define as palavras-chave como uma ou duas palavras 

utilizadas com o objetivo de focar a atenção dos praticantes em pontos fulcrais 

do movimento. Rink (1994) realça que vários estudos realizados em áreas 

diferentes evidenciam a eficácia da utilização das palavras-chave. 

 No que se refere às caraterísticas das habilidades, as de natureza aberta 

reclamam a utilização das palavras-chave capazes de levar à identificação de 

estímulos relevantes, de forma a permitir o desencadeamento da resposta 

motora pretendida (Abernethy & Russel, 1987; Landin, 1994). Desta forma, na 

determinação das palavras-chave, vários princípios devem ser tidos em conta, 

entre os quais se destacam: as caraterísticas das habilidades motoras, a 

natureza da tarefa e o nível de desempenho dos praticantes (Landin, 1994). 

O uso exagerado de palavras-chave pode afetar a performance dos 

executantes (Wiese-Bjornstal & Weiss, 1992), sendo que o número ideal de 

palavras é uma ou duas.  

 

Questionamento 

 

Independentemente do método ou modelo de ensino desenvolvido e 

utilizado, o questionamento revela-se um método essencial como procedimento 

de ensino. A utilização deste método parece ser ainda mais crucial em 

abordagens construtivistas, no ensino de matérias mais complexas e de 

competências abertas e reguladas pelo contexto (Mesquita, 2005a). Nestas 
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tarefas, é exigida uma participação ativa do aluno, o que exige o recurso a 

estratégias de ensino, que passam frequentemente pelo questionamento. 

Facilmente se percebe que o questionamento também constitui uma forma de 

verificar o grau de conhecimento do aluno relativamente à matéria transmitida, 

desenvolver a sua capacidade reflexiva, solicitar a apreciação dos alunos 

relativamente à matéria de ensino, aumentar a frequência de interações entre 

professor e aluno, melhorar a motivação, o clima de aula, a instrução, a gestão 

e a disciplina nos diversos contextos educativos. 

No processo de ensino, a otimização dos momentos de instrução passa 

pela utilização regular do questionamento. Após um período de informação, de 

uma demonstração ou após a formação de grupos, é importante verificar o grau 

de compreensão da informação transmitida (Rosado & Mesquita, 2009). Nem 

sempre abrir um espaço para debate/retirar dúvidas é suficiente, visto que os 

alunos podem se sentir inibidos para retirar as mesmas. Assim, perguntar 

diretamente aos alunos se têm questões sobre a matéria é uma forma de 

controlar se alunos compreenderam a informação transmitida (Rosado & 

Mesquita, 2009). 

 

 

3.3.6.4 Objetivos 

 

 Analisar a instrução nos momentos de apresentação das tarefas motoras 

e identificar as insuficiências. 

 Definir estratégias de instrução capazes de melhorar a comunicação 

professor-aluno. 

 

 

3.3.6.5 Metodologia de recolha 

 

No estudo participam os 30 alunos da turma do 12º, de uma escola do 

concelho de Vila Nova de Gaia e a respetiva professora estagiária. 

Dos 30 alunos, 7 são do sexo feminino e 23 do sexo masculino, com média 

de idade de 17 anos ± 0,3198. 
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A professora estagiária tem 22 anos e apresenta uma estatura baixa. Sente 

alguns constrangimentos quando exposta a públicos numerosos, projeta pouco 

a voz e tem dificuldade em manter o controlo visual de toda a turma. 

Para a recolha de dados foi usado um gravador com um auricular e 

microfone, que permitiu proceder à gravação da instrução. Foram também 

consultadas as reflexões das aulas de forma a conferir as reações dos alunos à 

instrução.  

A recolha foi efetuada em seis aulas de EF do 2º período, nas quais três 

constituíam a UD de badmínton e as restantes três a UD de andebol (Quadro 1). 

Para a realização das aulas esteve disponível um terço do pavilhão.  

As aulas escolhidas correspondiam ao final das UDs, uma vez que as 

modalidades tiveram início no 1º período e prolongaram-se até ao Carnaval. 

Muitos dos exercícios propostos realizados nestas sessões já eram conhecidos 

pelos alunos. A razão pela qual se efetuou recolhas em duas modalidades 

distintas, prende-se pela necessidade de atender a matérias de ensino 

diferentes, uma vez que esta parece ser um fator influente. 

 

Aulas de Badmínton Aulas de Andebol 

Aula nº 16 de 21 

(21.01.2014) 

Aula nº 15 de 18 

(30.01.2014) 

Aula nº 19 de 21 

(11.02.2014) 

Aula nº 16 de 18 

(13.02.2014) 

Aula nº 20 de 21 

(18.02.2014) 

Aula nº 17 de 18 

(20.02.2014) 

Quadro 1- Aulas gravadas 

 

 

3.3.6.6 Metodologia de análise 

 

Após a gravação das aulas, procedeu-se à transcrição integral dos 

momentos de instrução da apresentação das tarefas motoras Para a análise dos 

dados, recorreu-se à análise do conteúdo através de processos dedutivos, tendo 
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por base o quadro de Rosado e Mesquita (2009), representado no Quadro 2. O 

Quadro 3 descrimina cada uma das categorias de análise. 

 

Transcrição integral dos 
momentos de instrução Objetivos a 

alcançar 
Tarefas 

a realizar  
Componentes 

Críticas 
Organização 

Métodos de 
apresentação 

Aula Instrução 
Quadro 2 - Grelha de análise das transcrições 

O
rg

a
n

iz
a
ç
ã
o

 d
a
 i
n

s
tr

u
ç
ã
o

 Instrução Registos transcritos integralmente 

Objetivos a alcançar Objetivos da tarefa 

Tarefas a realizar  
Descrição da ação a realizar para atingir os objetivos da 

tarefa 

Componentes críticas Definição das componentes críticas da tarefa 

Organização 
Regras de organização das tarefas (nº de elementos por 

grupo, …) 

Métodos de apresentação 
Forma como a tarefa foi apresentada (Discurso, 

Questionamento, Exposição ou Demonstração) 

Quadro 3 - Legenda da Grelha de análise das transcrições 

 

A análise e organização dos dados pelas categorias apresentadas 

permitiuaveriguar se a instrução contempla todos os critérios de análise 

apresentados por Rosado e Mesquita (2009). 

Já a análise das reflexões tiveram por base a resposta dos alunos à 

instrução (relativamente ao seu comportamento e motivação para a tarefa), a 

resposta dada pela professora à resposta dos alunos e ainda ao modo como a 

instrução foi organizada. 

 

 

3.3.6.7 Análise dos dados/Discussão de resultados 

 

 Das seis aulas que foram observadas, retirei várias informações, que me 

permitiram delinear estratégias para colocar em prática nas intervenções 

seguintes. Atendendo à necessidade de reajustar e analisar cada estratégia 

implementada, optei por apresentar seguidamente os dados aula a aula, 

conforme a modalidade. 
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Badmínton 

 

A primeira aula a ser gravada foi uma aula de badmínton, cuja função 

didática foi de exercitação do remate e introdução do bloqueio. Esta seria uma 

aula onde os objetivos e as componentes críticas das tarefas deveriam ser bem 

realçados, tal como se sucedeu nas tarefas onde os alunos exercitaram as 

respetivas habilidades. Como apresentado no excerto abaixo, estes critérios 

foram claramente expostos e percetíveis aos alunos (T.AulaB1_N1E4). Através 

da reflexão, foi possível apurar a resposta dos alunos à tarefa, percebendo que 

esta foi bastante positiva e notável através do empenho e da colocação de 

dúvidas que foram expondo ao longo do exercício.  

Vamos falar do remate hoje, ok? O remate é muito semelhante ao clear. A 

única diferença é que nós no clear armamos o braço…. Certo. Trajetória 

descendente no remate. Porquê? Porque há uma aceleração do nosso braço. 

Enquanto que no amorti, o nosso braço acaba aqui, certo? Porque desaceleramos 

a raquete. No remate, deixamos prolongar o braço e aceleramos. Como se fosse 

um arco e uma flecha. Nós armamos aqui e depois aceleramos. Puxa e depois 

acelera. Ok? Agora, isto só é possível se vocês estiverem atrás do volante. Porque 

se eu tiver o volante aqui em cima, o volante vai subir, não vai descer. E o meu 

objetivo é que ele caia de cima para baixo. Com uma trajetória rápida. Por isso tenho 

que apanhar o volante bem aqui à minha frente para eu conseguir imprimir essa 

trajetória ok? Então o que é que vamos fazer. Um serve longo e o outro só remata. 

Let’s go! (T.AulaB1_N1E4) 

 

Como evidencia o excerto anterior, foram cumpridos os objetivos dos 

exercícios e as componentes críticas explanadas no plano de aula. A instrução 

deste exercício foi ainda acompanhada de demonstração da minha parte. Esta 

alongou-se, uma vez que as componentes críticas foram várias vezes realçadas, 

tendo utilizado também por várias vezes o questionamento. Este era um 

exercício novo para os alunos de nível 1 e era importante estimulá-los a 

responder às minhas questões. Utilizei também o questionamento para 

relembrar aspetos mencionados nas aulas passadas e verificar se já estavam 

adquiridos, como recomenda Rosado e Mesquita (2009). Estes autores afirmam 
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que, perguntar diretamente aos alunos se têm questões sobre a matéria, é uma 

forma de controlar se compreenderam a informação transmitida. 

A demonstração foi várias vezes acompanhada das palavras-chave, uma 

vez que, segundo MacCullagh e Meyer (1997), o suporte verbal que acompanha 

a demonstração surge como um fator que interfere sobre o seu efeito, sendo 

atribuído às palavras-chave um papel de destaque. Graça e Mesquita (2006) 

referem ainda que a utilidade das palavras-chave reside na capacidade de fazer 

confluir e articular um conjunto de elementos percetivos e motores relevantes 

para a execução de uma ação. Por estes motivos, considero que o uso das 

palavras-chave no meu discurso se revela de extrema importância, além de que 

facilita a organização da minha comunicação. Por esta razão, julgo que, o uso 

de mais palavras-chave, para explicar aos alunos quais as componentes críticas, 

pode ser incrementado como estratégia para uma próxima sessão, uma vez que 

este aspeto facilitou sempre a organização da minha instrução, tornando-a mais 

clara e mais concisa.  

No entanto, no que toca à explicitação da organização da tarefa, nem 

sempre este critério foi cumprido uma vez que, estando já no final da UD, os 

alunos já haviam adquirido as rotinas e as regras para o funcionamento das 

aulas. Assim, uma vez que os alunos já conheciam os exercícios, não foi 

necessário mencionar detalhadamente a estrutura dos mesmos, como é possível 

constatar no excerto abaixo (T.AulaB1_N2E3). Este aspeto foi recorrente em 

todas as aulas gravadas, pelos mesmos motivos. 

 

“Vamos continuar com o remate. Quais os aspetos do remate que falámos na 

última aula? Bater o volante à frente, certo! E mais? Onde é que o braço pára? Em 

baixo, certo? Vamos fazer o exercício da última aula. Um serve e o outro remata.” 

(T.AulaB1_N2E3) 

 
Para tornar a instrução mais percetível devia ainda conseguir captar a 

atenção dos alunos, dispor a informação numa sequência lógica, apresentar 

alguns exemplos corretos e incorretos, repetir assuntos difíceis de compreender, 

utilizar o questionamento e apresentar a tarefa de forma dinâmica (Rink, 1993). 

Além disso, de forma a contextualizar melhor o desempenho de cada aluno, 
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deveria alertar individualmente alguns alunos para as suas maiores dificuldades. 

Pois, como nos diz a bibliografia, os atletas/alunos necessitam de ser 

estimulados de forma direta para captar a informação, recorrendo a palavras-

chave na construção da representação cognitiva da tarefa (Magill, 1993; Singer, 

1978). 

 

Na segunda aula de badmínton, notei que nos exercícios em que os alunos 

realizavam uma sequência de batimentos, não forneci qualquer tipo de 

informação relativa a objetivos e componentes críticas das tarefas, como é 

possível comprovar na transcrição seguinte:  

 
Pára! Deixem-se estar! Lob, remate, bloqueio! Lob, remate, bloqueio! 

(T.AulaB2_E3) 

 

Este aspeto emergiu também nas situações de jogo, de algumas aulas. 

Estas evidências revelaram uma lacuna na minha instrução, uma vez que não 

orientava, nem captava a atenção dos alunos nos aspetos fundamentais das 

tarefas. Embora os alunos respondessem positivamente às tarefas, porque eram 

repetidas desde o início do 1º período, por vezes, apresentavam dificuldades em 

atingir os objetivos. Aqui, tentavam apenas manter o volante no ar sem qualquer 

preocupação técnica.  

As limitações da aula, resultantes das condições climatéricas, também 

pareceram influenciar negativamente a minha intervenção. O piso húmido do 

pavilhão originava alguma falta de segurança na aula, descentralizando a minha 

atenção. Por esta razão, optei por observá-los e adotar uma postura mais 

passiva. 

Desta forma, não consegui aplicar as estratégias a que me tinha proposto 

na sessão anterior, para a apresentação das tarefas motoras. Como evidenciado 

nas reflexões, as componentes críticas foram realçadas ao longo da aula através 

dos feedbacks, no entanto estes momentos não foram considerados no presente 

estudo. 
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Comparativamente à sessão passada, como apresentado no excerto 

seguinte, em algumas situações foi notável uma estruturação mais lógica da 

instrução acerca da organização da tarefa: 

“Campo do rei. Primeira divisão é o campo laranja à minha direita, depois aqui 

no meio é dividido a meio, campo 2, 3, 4 e 5. É 1x1. Quero pelo menos 3 pessoas 

em cada campo, inclusivamente no primeiro. Ok? Vamos lá!” (T.AulaB2_E5) 

Para colmatar as dificuldades sentidas nesta sessão, foi necessário realçar 

com assertividade os objetivos das tarefas e selecionar cuidadosamente as 

componentes críticas, de forma a dominá-las numa próxima intervenção. 

 

Na terceira aula foi notável um esforço para organizar a comunicação, 

embora as tarefas fossem simples e conhecidas pelos alunos. Por ser a última 

aula antes da avaliação, decidi atribuir maior autonomia aos alunos, que se 

deveriam centrar na realização das sequências a ser avaliadas, como pode ser 

verificado no excerto seguinte:  

 

Chega cá! (…) Então é o seguinte: dia 25 é a avaliação de badmínton e dia 

27 de andebol. Têm aquelas duas sequências que vão ser as avaliadas. (…) Têm à 

volta de quinze minutos para treinarem a sequência que quiserem. Podem treinar 

as duas, podem treinar primeiro uma e depois a outra, vocês é que decidem, ok? 

“Oupa”! Trabalhar! (T.AulaB3_E3) 

 

Por esta razão, em algumas tarefas os objetivos não foram mencionados, 

nem as componentes críticas. Os alunos reconheciam bem estes aspetos e, 

alguns demonstraram preocupação em corrigir os aspetos em que sentiam maior 

dificuldade. Nos alunos com dificuldades, procurei ajudá-los em momentos 

individuais, destacando os objetivos e as componentes críticas. 

Para instruir os alunos individualmente tive em conta as três etapas básicas 

referidas por Rosado e Mesquita (2009), a fim de garantir a qualidade da 

informação: uma fase de instrução, uma fase de controlo da qualidade dessa 

informação e uma fase de reformulação dessa informação. 
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É, também, notável na minha instrução alguma desorganização, devido à 

própria desorganização da turma, enquanto comunico com os alunos. Os alunos 

eram claramente mais altos que eu, “fechando-me” num semicírculo e, com o 

grupo à minha frente, parecia ser fácil manterem, por vezes, conversas paralelas 

enquanto instruía. Além disso, os alunos interrompiam-me várias vezes com 

questões. Era, frequentemente, obrigada a relembrar aos alunos qual a 

disposição que deviam ocupar na aula (T.AulaB3_E5). Estas situações 

distraiam-me com facilidade e as interrupções provocavam momentos de 

instrução mais longos. 

“Não quero ninguém atrás de mim. Santa paciência!” (T.AulaB3_E5) 

 

Numa próxima intervenção, penso ser importante ter atenção às conversas 

paralelas, iniciando a instrução apenas quando todos estiverem em silêncio e 

não permitir questões a meio do meu discurso. Se a instrução se tornar 

demorada, devo sentar os alunos, ficando de pé para manter alguma distância 

do grupo e revelar alguma autoridade através da diferença de posições. 

 

 

Andebol 

 

Nas aulas de andebol, foi mais fácil identificar insuficiências na instrução, 

uma vez que não dominava os conteúdos da modalidade. Esta UD exigiu de mim 

uma maior preparação da aula. 

Devido a este aspeto, inicialmente as minhas intervenções prenderam-se 

essencialmente com os conteúdos técnicos, descurando dos conteúdos táticos. 

Na verdade, receava colocar em causa a minha credibilidade perante os alunos, 

ao transparecer aos alunos um menor domínio dos conteúdos. 

Na primeira aula de andebol percebi que não clarificava os objetivos nem 

as componentes críticas das tarefas aos alunos. Estes foram mencionados de 

forma subentendida durante a explicação das situações de aprendizagem aos 

alunos, partindo do pressuposto que eles já conheciam as componentes críticas 

a ter em conta, como demonstra o próximo excerto:  
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 “Toda a gente à minha frente. Preciso de 7 voluntários. Voluntários: 7. 2 em 

cada cone e 1 com 3. Está ali um cone vermelho! Joaquim, para trás do cone. Lúcia 

vai para trás do Roberto. Frederico, vai ali para trás do Joaquim. Ok, do cone 

vermelho para o cone branco: passe picado. Do cone branco para o cone amarelo: 

passe de pulso. Do cone amarelo para o cone vermelho: passe de ombro. Passe de 

pulso como é que é, Bia? Mostra aí o passe de pulso. Ok, o braço quase esticado, 

trabalhar só o pulso para a vossa direita (…).” (T.AulaA1_E2) 

Consequentemente, nem todos os alunos compreendiam os objetivos e as 

componentes críticas, revelando algumas dificuldades no momento da 

exercitação. Neste caso, sempre que percebia que os alunos não compreendiam 

o exercício ou perdiam a motivação para o realizar, voltava a instruir a tarefa 

para toda a turma ou para um grupo específico. Mas, como exposto no excerto 

abaixo, as diferenças na minha instrução não eram significativas. Ou seja, 

mantinha um discurso muito descritivo da tarefa: 

“(…) não é para fazer a passo. É para fazer sempre a correr. (…) Eu recebo, 

a seguir já estou a correr para passar. Não fico parado a pensar: “agora vou fazer 

passe…picado!”. E agora passo. É sempre a andar! Recebe, passa! Recebe, passa! 

Corre! Mas rápido! Entendido? Mais rápido. Passe tenso… passe de ombro tenso 

para o peito, mãos prontinhas para receber. Ok? Vamos lá…” (T.AulaA1_E2) 

É também notável que muitas vezes queria transmitir muita informação ao 

mesmo tempo, tornando a instrução pouco clara. Muitas destas situações 

ocorriam essencialmente por nervosismo (caraterística muito própria), que, com 

a experiência das aulas fui conseguindo superar e, consequentemente, melhorar 

a minha instrução. Para colmatar estas estratégias dava destaque (sublinhando 

ou circundando as palavras importantes) nos planos de aula aos objetivos e às 

componentes críticas que pretendia referir durante as aulas. 

As questões táticas sempre foram um problema para mim, embora tivesse 

procurado estudar mais a modalidade. Vi, inclusivamente, alguns jogos da 

modalidade de andebol, que me permitiram entender melhor alguns aspetos do 

jogo. A minha instrução melhorou significativamente: 

 

“(…)Vão jogar 5x5, está um na baliza, estão 4 defesas e os outros 5 que estão 

a atacar só podem rematar à baliza se estiverem sozinhos, tá? Aplicar o que temos 
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feito nas últimas aulas. Uma coisa que vamos falar hoje: quando estamos a 

defender, se o atacante, está à minha frente e tiver bola, (…) eu vou dar um passo 

à frente. Vou sair para o defender. Ele vai ser obrigado a passar. Tá? E assim 

sucessivamente. Se a seguir ele passa para o Jorge, o José sobe e eu desço. (…) 

Sempre passe-e-vai.” (T.AulaA1_E3) 

 

A maior parte dos alunos revelaram dificuldade em adquirir os conteúdos 

táticos, mesmo em situações de jogo reduzidas, pelo que, nestas situações, 

procurei intervir em grupos mais reduzidos, mencionando componentes críticas 

e especificando problemas individuais, como explicado no excerto abaixo 

(T.AulaA1_E3). 

Nestas intervenções tentei instalar o debate entre os alunos e o 

questionamento como forma de descoberta guiada (Rosado & Mesquita, 2009). 

Tentei incidir não só no “que fazer”, no “como fazer”, mas também, no “quando 

fazer” e no “porquê fazer” (Mesquita, 2006): 

 “Como é que ele consegue rematar por cima do bloco? O que é que eu vos 

pedi para fazer quando estão a defender? E porque é que não saímos? (…), é para 

impedir rematadores de fora, se não é muito fácil. Cristiano, atenção à ocupação do 

espaço! Siga!” (T.AulaA1_E3) 

Durante a aula os alunos estiveram sempre muito agitados, tendo 

perturbado a minha concentração durante os momentos de instrução, uma vez 

que tinha que captar a atenção dos alunos frequentemente.  

Esta agitação por parte dos alunos podia estar associada ao facto de ter 

interrompido, algumas vezes, as tarefas propostas, depois de ter sido 

aconselhada pelo PC. 

Para colmatar as dificuldades sentidas, pretendia, na próxima aula 

melhorar o controlo da turma, para conseguir focar-me apenas na informação 

que pretendia transmitir, sem distrações. Para isso, importava sentar a turma e 

iniciar a instrução com silêncio. 

 

Na segunda aula de andebol, mesmo com condições limitadas (piso 

húmido) foi notável uma melhoria na estruturação da comunicação, tendo 

cumprido todos os critérios que estabeleci. No entanto, os alunos demoraram 
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muito tempo a iniciar os exercícios, não por falta de rotinas mas por preguiça, 

tendo sido obrigada a incentivá-los à prática e a acelerar todo esse processo de 

transição. 

Numa próxima sessão, deveria procurar manter a concentração na 

instrução, controlando a turma e tendo claros os objetivos e as componentes 

críticas. Estes são aspetos que tendo a descurar, julgando que os alunos já os 

sabem.  

 

Na última aula de andebol, foram introduzidos novos exercícios, que 

implicavam que a turma fosse dividida em dois níveis. Formei dois grupos na 

turma e, por ser necessário instruir os dois, a instrução tornou-se mais 

demorada: 

 

“Vamos começar com uma situação em que a turma está dividida em duas 

partes. Já fizemos isto há uns tempos e hoje vamos voltar a fazer, ok? Portanto, 

quem vai para aquele lado, vai estar a fazer passe-e-vai em grupos de pelo menos 

três, tá? A seguir eu vou ter com vocês e explico-vos o outro exercício. (…) 

Lembram-se daquele exercício que tinha aquela dinâmica toda? Como é que isto 

funciona, hoje, têm estas bolas e isto vai servir para quem está a defender. 

(T.AulaA3_E2) 

 

Neste momento da instrução para o grupo de nível 2, o grupo de nível 1 

não reagiu como esperado, tendo os alunos deste grupo ficado parados, pois 

não foram buscar as bolas para iniciar um simples exercício de passe-e-vai. 

Julgo que, sendo a turma muito grande, há sempre alguma informação que 

escapa. Segundo Rosado e Mesquita (2009) vemos e escutamos seletivamente 

com base nas nossas necessidades e motivos e, neste caso, a perceção seletiva 

foi uma barreira na minha comunicação professora-alunos. Foi facilmente 

reconhecível, neste contexto, uma perda significativa da informação que 

pretendia transmitir aos alunos. A instrução foi pouco clara para eles e necessitei 

de os chamar à atenção enquanto estava com a restante parte da turma. Era, 

portanto, importante reduzir as barreiras instrucionais, através da implementação 

de estratégias comunicativas, como por exemplo a memorização de informação 
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através da redução da mesma e a criação de significatividade da informação 

transmitida (Rosado & Mesquita, 2009). 

Através da reflexão, percebo que deveria ter sentado os alunos para 

facilitar o contacto visual de toda a turma e ter feito a demonstração da tarefa. 

Durante a demonstração poderia, também, ter realçado algumas componentes 

críticas, uma vez que recordamos ainda melhor o que vemos e ouvimos (Rosado 

& Mesquita, 2009). 

Atendendo que revelo algumas dificuldades em realizar duas tarefas em 

simultâneo, instruir um grupo e verificar se o primeiro grupo está a trabalhar, foi 

um verdadeiro desafio: 

 
“No momento em que pedi aos alunos de nível 1 para realizar passe-e-vai, 

enquanto eu organizava os restantes alunos, estes apenas se deslocaram para o 

espaço, sem terem ido buscar o material necessário. Pouco depois reparei, chamei-

os à atenção, interrompi a instrução para o grupo de nível 2 e, só depois da chamada 

de atenção é que os alunos foram buscar as bolas. Posteriormente foi obrigada a 

recomeçar a instrução com os alunos de nível 2, uma vez que este aspeto me 

distraiu. É realmente complicado fazer duas tarefas ao mesmo tempo.” (Reflexão 

PA77,78) 

No que toca à reação dos alunos à instrução, estes realizaram as tarefas 

com enorme motivação, criando, em situação de jogo, gritos de equipa e 

cumprimentos entre os membros da própria equipa, sem qualquer tipo de 

informação referente a esse aspeto. Consegui, assim, persuadir os alunos para 

a adesão afetiva às tarefas propostas (Rosado & Mesquita, 2009): 

 

“Ocorreu uma situação muito curiosa quando os alunos realizaram jogo 

4x4/5x5. A maior parte deles reuniu-se com a sua equipa, de forma a delinear 

estratégias para atacar e ainda fizeram uma espécie de festejo, como se 

constituísse o grito da equipa. Além disso, no momento em que distribuí as equipas, 

os alunos bateram palmas uns aos outros, como se estivessem a cumprimentar e a 

festejar com os elementos da equipa. Era um dos aspetos que sentia falta nas 

minhas aulas.” (Reflexão PA77,78) 

 

Julgo, também, que os momentos de sucesso desta aula se deveram à 

melhoria na estruturação da comunicação, uma vez que preferi, ao longo das 
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aulas, instruir de forma parcelar para não sobrecarregar os alunos com 

demasiada informação, facilitando-me a organização da turma. Usei 

frequentemente demonstrações, acompanhando-as também de instrução e 

palavras-chave. Além disso, estudei e preparei previamente a comunicação a ter 

na aula, realçando os objetivos e as componentes críticas no meu plano de aula. 

 

 

3.3.6.8 Conclusões 

 

Através dos resultados apresentados, percebo que a minha instrução no 

momento de apresentação das tarefas é, por vezes, muito confusa e 

desorganizada. Isto porque há aspetos do foro organizacional da aula (regras e 

rotinas) que ainda não estão consolidados pelos alunos, nomeadamente a 

disposição da turma nos momentos de instrução que, por vezes, origina 

conversas paralelas e a proibição de questões colocadas a meio do meu 

discurso, interrompendo-me. Para os momentos de instrução é fundamental 

manter a turma em silêncio e atenta, por isso, parece ser importante atender à 

implementação de regras para melhorar a minha ação nestes momentos. Outro 

dos aspetos que parece dificultar a minha instrução, é o facto de nem sempre ter 

claros os objetivos propostos para a tarefa, transmitindo-os aos alunos, por 

vezes de forma subentendida, uma vez que parto do pressuposto de que os 

alunos as conhecem devido à facilidade motora que apresentam. Este é, sem 

dúvida, o problema a corrigir com maior urgência. Julgava que explicava com 

clareza os objetivos e as componentes críticas dos vários exercícios mas, 

efetivamente, nem sempre o faço. Nas últimas aulas já procurei corrigir este 

aspeto e notei algumas melhorias tanto ao nível da minha comunicação como ao 

nível da resposta dos alunos à instrução. 

Como expetável, o domínio do conteúdo também parece influenciar a 

qualidade da instrução do professor pois, como comprovam os dados, o menor 

domínio dos conteúdos da modalidade de Andebol originou maiores dificuldades 

nos momentos de instrução (pouco clara e pouco pertinente), comparativamente 

aos momentos de instrução da modalidade de Badmínton. Como fatores da 

minha instrução, verifiquei que questiono regularmente os alunos como forma de 
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conferir se estes compreendem os objetivos e as componentes críticas 

apresentadas nas aulas. Muitas das vezes, permito que os alunos apresentem 

os objetivos e as componentes críticas aos restantes colegas, uma vez que 

promovo uma argumentação acerca do assunto e recorro frequentemente à 

demonstração, sempre que apresento um exercício novo para os alunos. Estas 

são, assim, algumas estratégias que pretendo continuar a utilizar nas minhas 

aulas.  

Como limitação deste estudo, considero que as aulas gravadas não foram 

a melhor escolha, uma vez que foram aulas do final das UDs, em que tinha 

previsto muitos momentos de preparação para a avaliação e os exercícios já 

eram, maioritariamente conhecidos pelos alunos. Além disso, pretendia 

desenvolver a autonomia dos alunos, por estas razões não seria necessário 

repetir em todas as tarefas as componentes críticas. Considero ainda, que seria 

mais proveitoso analisar uma UD inteira, de forma a confirmar efetivamente 

melhorias (ou não) na instrução, assim como as dificuldades e as superações ao 

nível do conhecimento pedagógico do conteúdo. 
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3.3.7 Avaliação 

 

Avaliar é um dos pontos-chave do processo de ensino, quer na avaliação 

dos nossos alunos, quer da nossa ação enquanto professores. O processo de 

avaliação revelou-se como uma das tarefas mais complicadas para mim pelos 

seguintes motivos: a turma era muito numerosa; sentia que tinha pouco tempo 

para observar todos os alunos nos momentos de avaliação e tinha dificuldade na 

definição dos critérios a avaliar. 

As primeiras grelhas de avaliação, as de avaliação diagnóstica (AD), 

criadas em formato de lista de verificação, eram extremamente complexas, 

obrigando todo o NE a estar presente nos momentos avaliativos de todas as 

turmas. Contudo, cedo percebemos que esta solução era inconcebível num 

contexto real de ensino e, em conjunto, trabalhamos no sentido de reduzir a lista 

de critérios de avaliação, focando-nos apenas nos aspetos essenciais, 

ensinados ao longo das UDs. Nesta fase, percebi que, tal como o planeamento, 

o processo avaliativo deve focar-se no essencial e caraterizar-se pela 

flexibilidade.   

Após as ADs, realizadas no início das UDs de badmínton e andebol, 

juntamente com o NE, senti necessidade de realizar uma avaliação formativa 

(AF) na UD de badmínton, sem o auxílio dos restantes EEs. Este foi o momento 

em que pude sentir a verdadeira dificuldade de atribuir uma nota quantitativa aos 

alunos. De facto, os critérios que interferem no momento de avaliar os alunos 

são inúmeros: o estado de espírito do avaliador e do avaliado; a prestação do 

avaliado no momento avaliativo, que nem sempre corresponde à performance 

revelada ao longo das aulas da UD; o laço afetivo criado com o avaliado; o efeito 

de Pigmalião3, entre outros fatores. Foi no confronto com estes fatores que senti 

                                                           
3 O efeito Pigmalião foi designado por Robert Rosenthal e Lenore Jacobson para descrever dois 

efeitos da visão dos professores acerca dos alunos: quando existe uma visão positiva, os 
professores tendem a estimular o lado bom dos alunos, que devem obter melhores resultados; 
inversamente, quando não há apreço, os professores adotam posturas que acabam por 
comprometer negativamente o desempenho dos alunos. (Xavier, R. Busque o efeito Pigmalião 
positivo, disponível em www.manager.com.br/reportagem/reportagem.php?id_reportagem=1726 
Consultado em Setembro 2014) 
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necessidade de questionar: Como lidar com todos estes fatores? Quais as 

consequências das minhas decisões? 

 

O processo avaliativo “obrigou-me” a reconhecer um forte sentimento de 

responsabilidade. Decidir que nota é que cada um dos alunos merece, atribuir-

lhes um valor que descreva e reflita o trabalho deles, atrai consigo um grande 

peso. Principalmente por sentir que a minha decisão teria consequências sobre 

os alunos e que poderia ser injusta com cada um deles.  

Muitas vezes sentia que uma decisão incorreta poderia desmotivar os 

alunos para os restantes períodos, influenciando inclusive, a imagem que o aluno 

poderia criar sobre a disciplina. Além disso, esta decisão sobre a classificação 

do aluno podia condicionar o seu ingresso na faculdade, visto que, para os meus 

alunos, a EF ainda contava para a média final do ensino secundário. Contudo, 

ao longo do ano procurei desdramatizar os momentos de avaliação junto dos 

alunos, reduzindo-lhes a ansiedade e relembrando-os que a avaliação é um 

processo constante ao longo de todo o ano letivo. 

Nestas circunstâncias, percebi a importância da AF, uma vez que possibilita 

a reformulação de estratégias, para cumprir as metas estabelecidas e ter em 

conta a evolução do aluno ao longo de todo o processo e não apenas a diferença 

observada no início e no fim da UD. Carrasco (1989, p. 32) considera que “a 

avaliação contínua não é mais do que uma técnica que substitui o exame final 

do ano e o introduz ao longo do tempo letivo”.  

É neste ponto que a realização de AFs se revela importante, de forma a 

manter o aluno e o professor atualizados acerca da prestação do aluno, 

permitindo que se reformulem (ou não) os objetivos e que sejam supridas 

lacunas do processo de ensino-aprendizagem (Birzea, 1984). Por esta razão, 

Bento (2003, p. 176) sugere que no ensino “(…) é necessário estabelecer uma 

metodologia pessoal, consistente, de análise e avaliação sistemática das aulas”. 

Durante as minhas aulas procurei sempre fazer algumas anotações de 

informação pertinente (avaliação contínua). Embora fossem registos informais 

para os alunos, foram sempre momentos de caráter reflexivo, que me ajudaram 

a preparar as aulas seguintes, conforme as respostas dos alunos, principalmente 
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no reajuste dos conteúdos a lecionar e/ou dos objetivos a alcançar. Estes 

momentos de caráter reflexivo permitiram-me analisar a minha intervenção 

pedagógica. O alvo das minhas reflexões era essencialmente a prestação dos 

meus alunos, mas era através desta análise que conseguia avaliar a eficácia das 

minhas intervenções e o sucesso das atividades propostas na aula. Nestes 

momentos reflexivos, procurava analisar as melhores estratégias para continuar 

a atingir os objetivos propostos para as aulas, pois tal como nos expõe Bento 

(2003, p. 176)“, “sem uma reflexão posterior acerca das aulas, sem uma 

avaliação crítica do próprio trabalho, verifica-se imediatamente um retrocesso 

dos resultados em todos os aspetos do ensino e da aprendizagem, da docência, 

da sua planificação, preparação e realização”. 

Adicionalmente, as anotações feitas facilitaram a avaliação sumativa (AS) 

dos alunos, principalmente no acerto das classificações, quando a prestação do 

aluno nos momentos de avaliação não correspondia aos resultados 

conseguidos, habitualmente nas aulas da UD. Estas anotações sobre as 

restantes aulas serviram, assim, para atribuir uma classificação condescendente 

com a realidade do aluno.  

 Neste seguimento, a AS era efetuada, inicialmente, em função dos critérios 

definidos pelo NE, que, posteriormente, eram filtrados consoante o nível da 

turma e os registos da AF focados no desempenho dos alunos ao longo de toda 

a UD. 

Para a atribuição das classificações da AS tive de atender aos critérios de 

avaliação do ensino secundário propostos pelo grupo de EF, que são compostos 

por dois domínios: o domínio do ser (20%) e o do saber-fazer (80%). Assim, a 

classificação final do aluno é composta pela avaliação das habilidades motoras, 

da cultura desportiva e da CF, inseridas no domínio do saber-fazer, e pela 

dimensão psicossocial, inserida no domínio do ser. 

A avaliação das habilidades motoras foi formalmente efetuada através da 

AS em cada uma das UDs, sob a forma de listas de verificação.  

A avaliação da cultura desportiva, ou seja, do “saber”, foi realizada com 

recurso a dois testes escritos realizados no final dos dois primeiros períodos.  
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Relativamente à avaliação da dimensão psicossocial, esta foi efetuada com 

base na postura e atitude revelada pelos alunos longo de todas as aulas, através 

de um registo diário do comportamento dos mesmos.  

Para concluir, importa referir que o processo de avaliação é o reflexo da 

nossa ação enquanto professores, ou seja, as aprendizagens e a evolução dos 

nossos alunos refletem todo o trabalho desenvolvido pelo professor. Aliás, foi 

esse crescimento dos alunos, que considero algo extremamente gratificante, que 

justificou todo o esforço, empenho e dedicação que dei a este ano.   

 

“Concluo que a UD teve sucesso, devido à drástica evolução dos alunos, 

especialmente da maior parte dos alunos de nível 1 e à forma como a modalidade 

os marcou, tendo alunos que me pedem para, às quartas-feiras à tarde (horas da 

aula de apoio) vir jogar badmínton para o pavilhão. É um verdadeiro sentimento de 

gratificação e orgulho perante o meu esforço e empenho na modalidade!” (Reflexão 

UD badmínton) 
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Atendendo que a ação do professor não se limita à lecionação das aulas, 

parece ser importante que o mesmo desenvolva estratégias que lhe permitam 

integrar-se de forma plena e ativa na comunidade escolar. Assim, juntamente 

com o NE procurei, sempre que foi possível, participar e ajudar a organizar as 

atividades desportivas na escola.  

A participação na escola do NE ficou marcada pela organização do corta-

mato e dos torneios interturmas, juntamente com a responsável do DE, pela 

participação nas reuniões do Departamento de Expressões e do Grupo 

Disciplinar de EF, pelo trabalho de acompanhamento ao Diretor de Turma (DT), 

pela colaboração com os professores do grupo disciplinar de EF na organização 

do Dia de Garrett, pela colaboração na dinamização de uma Ação de Formação 

de Corrida de Orientação e pela criação de aulas de apoio para os alunos. 

Infelizmente, não me foi possível conciliar os treinos do DE com o meu horário, 

não tendo, por isso, integrado neste projeto. 

Todas estas atividades visaram a nossa integração na comunidade escolar 

e o desenvolvimento do conhecimento acerca dos diversos papéis que um 

professor deve assumir na escola, enquanto membro ativo da comunidade na 

qual se insere. 

 

 

4.1 A Dimensão Desportiva na Escola 

 

4.1.1 Torneios interturmas 

 

A escola optou por organizar vários torneios interturmas, nas modalidades 

de basquetebol, voleibol e futebol. A escolha destas modalidades prende-se ao 

facto destas serem disciplinas nucleares, abordadas nesta escola desde o 

ensino básico até ao secundário. Além disso, o torneio CompalAir foi cancelado, 

pelo que a escola procurou encontrar outra alternativa motivadora para os 

alunos. 

O torneio interturmas de basquetebol foi o primeiro contato que tivemos 

com alunos de outros anos. Foi uma experiência muito especial para mim. 
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Embora seja treinadora de atletas que estão ainda no 3º ciclo do ensino básico, 

ainda não tinha contatado diretamente na escola com este ano de escolaridade. 

A forma como os alunos mais novos se envolvem nas tarefas é 

completamente distinta dos alunos mais velhos. A envolvência dos alunos mais 

novos na competição é absolutamente apaixonante. Traçando um paralelo com 

o Campeonato do Mundo de Futebol que se disputou este ano, os alunos mais 

novos experienciam estes torneios com a mesma entrega e paixão com que os 

futebolistas se entregaram à referida competição, fazendo daquele momento, o 

momento mais importante do mundo. Tal facto contrasta com o empenho que os 

alunos mais velhos demonstraram no torneio escolar. Estes, embora se 

empenhassem e demonstrassem muita competitividade durante o jogo, não 

demonstravam tanto entusiasmo como os alunos mais novos. O facto do 

pavilhão estar com a bancada cheia de espectadores, favoreceu este ambiente 

entusiasta nos alunos mais novos. Foi neste momento que consegui 

compreender a dimensão e a importância do desporto na escola. Os alunos 

pareciam interessados e motivados para as tarefas, pedindo, inclusivamente, à 

professora responsável pela atividade, para realizar mais torneios deste foro. 

Foi difícil conquistar o reconhecimento dos alunos nestas atividades, uma 

vez que nunca me tinham visto e, aparentemente, parecia uma aluna do 12º ano. 

No entanto, quando estes perceberam que eu é que controlava e registava os 

resultados, imediatamente reconheceram a minha posição. 

Já no torneio de voleibol tive oportunidade de acompanhar os alunos mais 

velhos, inclusivamente, os alunos das nossas turmas de estágio. Este foi, assim, 

mais um momento de envolvência entre mim e os meus alunos, que me vinham 

pedir conselhos como uma treinadora. Esta foi uma sensação de prazer 

inigualável. Sentir que os olhares dos meus alunos se refugiavam em mim em 

busca de algum apoio em situações de dificuldade, ou ainda, em momentos de 

“gabarito”, onde eles apenas tentavam captar a minha atenção, foi, de facto, uma 

sensação fantástica. Este torneio foi sem dúvida o mais bem organizado, talvez 

por ser um desporto não invasivo.  

A escola colaborou com esta iniciativa, criando redes e marcadores de 

pontos como no Minivoleibol. Este mecanismo foi adotado para as aulas, para 
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posteriormente, tornar as condições de aprendizagem da modalidade na escola 

ainda melhores. Naturalmente, foi uma iniciativa pela qual fiquei muito feliz, 

sendo a minha modalidade de eleição, imediatamente me dispus para arranjar 

uma forma de guardar convenientemente os marcadores no gabinete.  

Tratando-se de uma escola na qual o voleibol e o basquetebol são 

modalidades ensinadas em todos os anos de escolaridade (7º ao 12º ano), 

através destes torneios, foi possível observar grandes momentos desportivos 

que rapidamente captaram e deliciaram a minha atenção. 

Enquanto colaboradores nestes torneios, ficámos apenas responsáveis por 

manter a organização das equipas e de conferir os resultados que eram 

entregues pelos alunos no final de cada jogo. 

Destas atividades foi possível retirar várias mensagens, as quais passo a 

enumerar. Relativamente à organização, julgo que os responsáveis tiveram uma 

atuação bastante eficaz e metódica, tendo conseguido organizar e gerir 

eficazmente um número elevado de alunos, de idades distintas. Além disso, foi 

visível a importância destas atividades em contexto escolar, sendo esta uma 

forma de promoção do desporto e de valorização da EF na escola, uma vez que 

move e interliga grande parte da comunidade escolar. O facto de ter um papel 

responsabilizante nestas atividades, obrigou-me a assumir uma postura ativa e 

autónoma, para que as expetativas dos alunos e dos restantes professores 

responsáveis não ficassem comprometidas, dada a importância do sucesso 

destas atividades para a escola. 

 

 

4.1.2 Corta-mato 

 

O corta-mato escolar, cuja responsabilidade recaiu no NE de EF e no 

núcleo do DE, teve uma adesão de cerca de 500 alunos dos diferentes anos de 

escolaridade de 7º ao 12º ano.   

Esta atividade tinha como objetivos fundamentais promover a ligação de 

atividades curriculares e de complemento curricular, dinamizar na escola 

atividades físicas e desportivas, motivar os alunos para a prática de atividades 
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físicas e desportivas e ainda desenvolver e dinamizar as relações de convívio, 

de companheirismo e respeito mútuo, cumprindo, assim, com os objetivos de 

formação para a cidadania.  

Para a organização deste evento contámos com o apoio das Edições ASA, 

através da cedência de alguns materiais, como prémios para os vencedores e 

de uma aparelhagem de som pertencente ao DE de ginástica.  

Relativamente aos recursos humanos, contamos com o apoio de alguns 

alunos voluntários, cuja colaboração se mostrou fundamental para a realização 

da atividade. Estes alunos asseguraram toda a dinâmica da entrega das 

pulseiras, juntamente com os EEs, responsáveis pela coordenação dessa 

dinâmica. 

Como pontos fortes da organização destacamos todo o trabalho prévio de 

preparação, divulgação e angariação de patrocínios e material logístico, o 

trabalho em equipa entre os vários professores do departamento e os alunos 

envolvidos na organização, e ainda, a elevada adesão dos alunos participantes. 

Assim, consideramos que os objetivos traçados para esta atividade foram 

atingidos na sua globalidade. Além destes aspetos, o programa foi cumprido com 

pontualidade, num ambiente de convívio saudável e de grande afetividade entre 

toda a comunidade escolar. Inclusive, todos os alunos assumiram atitudes e 

comportamentos exemplares na grande maioria (participação, empenho, espírito 

desportivo, camaradagem, respeito e cordialidade). 

Em suma, considero que os objetivos foram cumpridos e o evento decorreu 

com elevado sucesso. 

 

 

4.1.3 Dia de Garrett 

 

No dia de Garrett, dia da escola, os alunos estiveram dispensados das 

aulas de EF, sendo obrigados a estar presente no pavilhão para assistir a uma 

apresentação do grupo de ginástica do DE e, ainda, para realizar as finais do 

torneio de basquetebol.  
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O grupo de ginástica da escola é conhecido pela qualidade das suas 

exibições, tendo proporcionado um verdadeiro espetáculo à comunidade escolar 

neste dia. Fiquei realmente fascinada com a facilidade com que os nossos 

alunos, inclusivamente os meus, realizam habilidades tão complexas. 

Nas finais de basquetebol estiveram também presentes alunos da minha 

turma, pelo que procurei acompanhar de perto esta competição. Os meus 

caríssimos alunos, arrecadaram um disputadíssimo segundo lugar, frente aos 

alunos do meu colega EE, deixando-me bastante satisfeita. 

No resto da manhã ajudei a organizar um circuito de treino funcional 

organizado por alguns professores de EF da escola, no qual também participei. 

Este teve imenso sucesso e adesão por parte de alunos e professores da escola, 

evidenciando mais uma vez, a importância da EF nesta escola. Esta vivência 

testou as minhas capacidades, já que me estava a expor perante toda a 

comunidade escolar, por isso fui obrigada a estar à altura do desafio e, apesar 

de ter sentido a pressão dos olhos de todos os espetadores, correu tudo bem.  

 

 

4.2 As aulas de apoio 

 

As aulas de apoio organizadas por nós para os nossos alunos foram, talvez, 

aquelas que me trouxeram maior sentimento de gratidão e realização na minha 

missão enquanto professora. Felizmente, participaram muitos alunos da minha 

turma que, interessados como sempre, compareceram nas sessões, trazendo as 

suas dificuldades, anseios e dúvidas. Estas aulas exigiram muito de mim, 

principalmente em termos físicos, visto ter participado ativamente nas tarefas 

com os alunos: 

 

“Esse foi, sem dúvida alguma, a melhor “prenda” que os alunos me poderiam 

ter dado. Nas aulas de apoio dediquei-me muito a alguns alunos que apareceram 

com regularidade, tendo inclusivamente praticado as sequências individualmente 

com eles e notei evoluções enormes nas aulas.” (Reflexão UD de badmínton) 
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Praticar as sequências de badmínton com os alunos, fez com que estes 

reconhecessem a minha credibilidade enquanto professora porque, felizmente, 

tenho alguma aptidão e facilidade na modalidade. Este facto faz com que consiga 

captar mais facilmente a atenção dos alunos e demonstrar com perfeição o que 

é pretendido. Além disso, o facto de estarem a realizar as sequências comigo 

impedia-os de se desleixarem, obrigando-os a estarem concentrados.  

Julgo ter obtido muito sucesso com estas aulas! Tive alunos que 

apresentaram resultados fantásticos!  

O entusiasmo dos alunos foi de tal forma elevado, que tive alunos a 

pedirem-me para, às quartas-feiras à tarde (hora da aula de apoio), ir jogar 

badmínton com eles para o pavilhão. Desafiavam-me constantemente tendo, por 

vezes, jogado com eles, na tentativa de os manter motivados para a modalidade. 

 

 

4.3 A corrida de orientação  

 

Acredito que a corrida de orientação foi a nossa grande contribuição para 

a comunidade escolar. O NE organizou e criou todo o material necessário para 

as suas aulas, que, no futuro, os professores da escola poderão usar para 

lecionar esta modalidade. Criámos mapas, alterámos a planta da escola, criámos 

e marcámos por toda a escola cerca de 62 postos de controlo e ainda criámos 

um jogo didático para os primeiros passos da corrida de orientação. Embora 

tenha sido um longo processo de criação e de investimento da nossa parte, saí 

muito satisfeita com o nosso trabalho, pois julgo que trouxemos uma ótima 

experiência aos alunos. Adicionalmente, graças ao material e às atividades que 

criámos, foi realizada uma ação de formação interna creditada para todos os 

professores de EF. 

 

 

 

 

 

 



Participação na Escola e Relação com a Comunidade 

91 
 

4.4 O papel do Diretor de Turma 

 

Uma das vivências mais importantes deste ano letivo, foi o 

acompanhamento do papel do DT. Este desempenha um papel muito importante 

na ligação escola-casa, do ponto de vista administrativo e de relações humanas. 

Ao participar nas reuniões de conselho de turma e ao acompanhar o DT 

(quer com o PC, quer com a diretora de turma da minha turma), tomei 

conhecimento das caraterísticas das turmas e de alguns alunos em particular. 

Além disso, esta vivência permitiu-me adquirir um conhecimento mais 

aprofundado da gestão da turma e de outras responsabilidades que envolvem o 

funcionamento da escola. De facto, a importância do DT como conetor entre os 

alunos, professores e encarregados de educação é fundamental para conseguir 

resolver conflitos, com o intuito de melhorar a relação entre estes elementos da 

comunidade educativa e aproximar a escola da família. Parece assim, que o DT 

tem um papel muito representativo na escola e de grande responsabilidade. 

O DT tem como principais funções a caraterização e o diagnóstico da 

turma, de forma a poder coordenar e articular todo o processo de gestão perante 

o conselho de turma. Além disso, realiza o registo dos alunos, através do controlo 

da assiduidade, do comportamento e do aproveitamento escolar. No entanto, 

acredito que as tarefas mais relacionais são aquelas mais importantes e mais 

complicadas. 

Para conseguir adaptar estratégias ao contexto da turma e à especificidade 

de cada aluno, o DT deve fazer um acompanhamento individual de cada aluno 

e, simultaneamente, de todos os elementos da turma. Adicionalmente, o DT tem 

que contactar, receber e colaborar com os encarregados de educação, de forma 

a orientar os alunos e a envolver os encarregados de educação na escola. 

Relativamente ao conselho de turma, o DT deve manter o contato com os 

professores das restantes disciplinas, articulando estratégias com os mesmos, a 

fim de resolver algum problema que possa surgir. É, assim, importante que o DT 

mantenha esta teia de comunicação. 

A DT da minha turma foi alguém que esteve sempre muito disponível e 

prestável, pronta a ajudar em tudo o que fosse necessário. Durante o ano letivo 
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consegui compreender que, o papel do DT passa pela resolução de pequenas 

questões disciplinares, sendo que este é o principal elo de ligação com os 

encarregados de educação. No que toca a questões mais burocráticas, tive 

contato com as aplicações informáticas, que permitem a verificação das faltas 

dos alunos e o lançamento das classificações apresentadas pelos professores 

aquando das avaliações. Compreendi e participei na redação de atas, entendi 

como devem ser dirigidas as reuniões e, ainda, a forma como a relação com os 

encarregados de educação é regulada, através do contato com os mesmos e da 

envolvência destes com a aprendizagem dos seus educandos.  

Curiosamente, os diretores de turma são obrigados a despender tempo da 

sua própria aula, para resolver as questões relacionadas com a direção de turma 

com os alunos. Este tempo era cuidadosamente planeado, de forma a que as 

informações fossem transmitidas de forma rápida, visto que estas intervenções 

têm influência direta no tempo de aula disponível para as suas aulas.  

Além do acompanhamento à DT da minha turma, procurei acompanhar o 

nosso PC, porque também era DT. As suas tarefas remeteram-se igualmente à 

justificação de faltas, à transmissão de informação pertinente aos alunos, à 

receção dos encarregados de educação e ainda à liderança nas reuniões de 

conselho de turma. 

 

 

4.5 As reuniões  

 

As reuniões em que estive presente foram, de facto, muito importantes para 

a minha compreensão da comunidade escolar e dos diferentes papéis que os 

professores têm, necessariamente, que assumir na escola. 

Havia muitas tarefas que eu, enquanto aluna, desconhecia, nomeadamente 

as de foro burocrático. 

As reuniões de departamento foram o espaço onde comecei por 

compreender como é possível articular e gerir um alargado grupo de professores, 

tentando uniformizar as estratégias de intervenção nos ensinos básico e 

secundário. Neste espaço, os professores procuravam preparar um trabalho que 
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permitisse tornar a EF uma disciplina coerente, em que os todos os profissionais 

atendiam a procedimentos semelhantes. É de facto difícil conseguir liderar tantos 

professores. Foi nestas reuniões que, muitas vezes, me surgiu a expressão “os 

professores são piores que os alunos”. Pois, o meu PC, enquanto coordenador 

do grupo de EF, tinha muitas dificuldades em focar os professores nos aspetos 

a tratar nas reuniões. É engraçado como os professores cobram dos alunos no 

sentido de manterem a ordem e a disciplina, quando também eles precisam de 

assumir a ordem nesses momentos. Foi nestas reuniões que percebi que os 

professores aproveitam, também, estas ocasiões para descontrair.  

Durante estas sessões, os elementos do NE ficaram responsáveis por 

redigir e ler as atas das reuniões. 

Nas reuniões de conselho de turma, compreendi como são articuladas as 

várias disciplinas e como funciona a dinâmica entre os professores da turma. 

Nestas reuniões, foram discutidas e resolvidas as questões disciplinares e 

educativas dos alunos. Aqui consegui compreender a influência e a 

complexidade das questões burocráticas relativamente à atribuição das 

classificações. Na escola onde estagiei é possível notar uma grande 

preocupação com as médias que os alunos obtêm no final do secundário, 

havendo professores que atribuem as notas no 2º período tendo em conta este 

aspeto.  

 

 

A título de conclusão, importa referir que, estes momentos de participação 

e integração na escola, tiveram grande relevância no meu desenvolvimento. 

Permitiram-me desenvolver capacidades organizativas e comunicativas, assim 

como aumentar a minha proatividade e responsabilidade perante tarefas 

organizativas. Tendo em conta que estas atividades implicam muitos 

intervenientes, as várias estratégias conseguidas nestes eventos tornaram-se 

bastante eficazes.  

Adicionalmente, foi também curioso para mim, compreender como 

funcionam as questões relacionadas com a direção de turma e as diferentes 

reuniões. Estes momentos fizeram-me compreender e perceber a necessidade 
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de filtrar a informação recolhida, de forma a encontrar o papel que pretendo 

assumir nas interações sociais entre os diferentes intervenientes da comunidade 

escolar.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Desenvolvimento Profissional 
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5.1 A reflexividade dentro do estágio profissional 

 

A reflexão foi uma ação que me acompanhou desde o primeiro dia do EP. 

Para o professor ser considerado reflexivo, não basta centrar o seu 

pensamento na prática. É necessário que, durante a sua formação, o EE seja 

conduzido nesta tarefa reflexiva, de modo a desenvolver a sua capacidade de 

pensar, agir e avaliar a sua atividade. Ou seja, a sua formação deve abranger a 

construção de vários domínios, não se restringindo apenas à ação. Segundo 

Dewey (1989) existem o ato rotineiro e o ato reflexivo, sendo que o ato rotineiro 

refere-se à obrigatoriedade de pensar sobre a prática diária e o ato reflexivo é 

regido pelo questionamento, dominado pela vontade e pela intuição na busca de 

respostas lógicas e racionais para os problemas diários. 

O ato reflexivo é, de facto, fundamental no dia-a-dia do professor, 

auxiliando o mesmo no confronto com as adversidades que a prática profissional 

lhe coloca. Neste contexto, a imprevisibilidade e a capacidade de adaptação na 

vida dos professores são problemas recorrentes, para os quais o professor deve 

estar preparado. A reflexividade ajuda na procura de soluções, de forma a 

contrapor estas questões. 

 

“O pensamento reflexivo permite-nos saber o que pretendemos quando 

agimos, convertendo, desta forma, a ação, que pode ser meramente impulsiva e 

cega, numa ação inteligente” (Dewey, 1989). 

 

Entre os diferentes modelos de formação de professores, a FADEUP 

privilegia o modelo reflexivo, tendo sempre em conta o conhecimento recebido, 

as experiências e a reflexão acerca das mesmas e a teoria e a prática sempre 

interligadas ao longo de todo o processo. Para Silva (2009) e Amaral et al. 

(1996), a reflexão sobre a prática permite a (re)construção de novos saberes, 

através das experiências vindas da prática, atenuando a distância entre a teoria 

e a prática. Segundo Wallace (1991), entre a prática e a reflexão deve haver um 

movimento cíclico, sendo que um alimenta o outro, com o intuito de alcançar a 

competência profissional. O mesmo autor refere ainda que esta competência 

nunca é totalmente adquirida, uma vez que, se as experiências são alvo de 

reflexão, então é porque há sempre algo por resolver.  
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Este modelo surge da necessidade dos estudantes compreenderem, não 

apenas o efeito produzido pelo ensino do professor sobre o aluno, adequando a 

sua intervenção, como explicar ao aluno o “como” e o “porquê” daquilo que ele 

faz. Também na formação de professores, este principio se revela fundamental 

para que ocorra aprendizagem, porquanto o EE deve dominar o “como” e o 

“porquê” de tudo aquilo que faz (Alarcão, 1987). É, portanto, fundamental que o 

professor tenha consciência das suas ações, através da elaboração dos seus 

próprios juízos de valor, da reflexão e responsabilização da sua tomada de 

decisão, com base nos seus conhecimentos e análise da situação. Silva (2009) 

refere ainda que é através da reflexão que o professor encontra ferramentas que 

o tornam capaz de dar resposta às novas e diferentes situações com que se vai 

defrontando. 

Dewey (1904) refere dois objetivos para a componente prática: concretizar 

a componente teórica e permitir o desenvolvimento das ferramentas e 

conhecimentos necessários para a execução da sua profissão, tendo por base 

os conhecimentos teóricos. O mesmo autor afirma ainda que, quando os alunos 

são estimulados a refletir sobre os seus próprios mecanismos, conseguem 

transferir os seus conhecimentos teóricos para a prática.  

Neste estímulo, também me parece pertinente a observação de outros 

professores, de forma a que os EE comecem a distinguir diferentes práticas e a 

criar as suas próprias conceções de ensino, refletindo no que está certo ou 

errado ou naquilo que pode e deve ser melhorado nas práticas de ensino 

vigentes na instituição. 

A prática pedagógica deve começar pela simples observação de tarefas 

que devem ser, progressivamente, mais complexas, culminando depois na 

responsabilização por todo o processo de ensino (Dewey, 1904). Este início 

progressivo foi exatamente aquilo que eu realizei no meu EP, uma vez que a 

primeira semana de aulas foi liderada pelo nosso PC.  

A formação inicial deve dotar os estudantes de capacidade reflexiva crítica, 

tomando decisões conscientes e intencionais relativamente às suas experiências 

diárias. Tal como Dewey (1989) e Zeichner (1993) corroboram, a formação do 

professor deve ser orientada para a reflexão e para a crítica. Acredito fielmente 

que a minha PO teve uma importância decisiva na minha evolução relativamente 

a este aspeto. 
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Schõn (1991) diferencia a reflexão em três níveis: reflexão na ação, que 

ocorre durante a ação; a reflexão sobre a ação, que é posterior à mesma, em 

que o professor realiza uma retrospetiva da sua ação durante a aula; reflexão 

sobre a reflexão na ação, em que o professor assume uma atitude de 

questionamento, de procura de soluções e estratégias para aferir problemas da 

prática. Durante o meu EP procurei atender a estes três níveis.  

A autocrítica e a atitude reflexiva deverão acompanhar-me durante a minha 

formação contínua como professora. A reflexão não deverá ser esquecida e 

deverá ser feita de forma consciente, para garantir a qualidade da minha 

atuação. 

Ao longo do EP, produzi reflexões escritas da maioria das tarefas e 

trabalhos efetuados ao longo do ano de estágio. Após cada aula realizei 

reflexões escritas, que se revelaram extremamente úteis para o meu crescimento 

e desenvolvimento enquanto professora, visto que me permitiam refletir sobre 

todas as dificuldades que se levantavam nas aulas que lecionei. Apesar de 

inicialmente ter alguma dificuldade em estruturar e identificar os pontos 

fundamentais de uma reflexão (evitando uma escrita descritiva), julgo que a 

qualidade desta tarefa veio a aumentar após as reuniões com a PO, devido à 

facilidade com que me pôs a refletir sobre a minha prática, colocando questões 

bastante pertinentes que me obrigavam a colocar por escrito aquilo que por 

vezes pensava, mas que não tinha habilidade de expressar. Assim, ao longo do 

ano letivo e com a ajuda da PO, fui melhorando a qualidade das minhas 

reflexões, conseguindo uma melhor e mais eficaz articulação das ideias. Depois 

de melhorar estes mecanismos, as reflexões começaram a ter implicações na 

prática, surtindo efeitos positivos. Nas minhas reflexões tive sempre por base as 

seguintes premissas: “O que correu mal?”, “Porque é que correu mal?”, “O que 

é que pode melhorar?”, “Como é que posso melhorar?” e “Como me devo 

assumir como professora da escola e professora de EF?”.  

As reuniões representaram outra ferramenta importante para a adoção 

desta atitude reflexiva. As reuniões individuais e de núcleo foram conduzidas 

pelo PC, nas quais, por vezes, tentámos chegar às soluções dos problemas 

levantados na prática dos três EEs. Entre nós (NE), o debate de ideias, a partilha 

de experiências e a procura de soluções tornou-se numa ferramenta 

extremamente proveitosa no sucesso da nossa intervenção. 
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5.2 O professor competente 

 

Como tem vindo a ser referido ao longo de todo este documento, as 

aprendizagens na nossa atividade profissional estão permanentemente em 

mutação. A busca pela excelência e pela competência na nossa ação é essencial 

para obter sucesso na profissão.  

Aqui, penso que o ato consciente de pensar levará o professor a sentir a 

necessidade de se reencontrar consigo mesmo e de, assim, sentir a falta de uma 

reciclagem ajustada ao ritmo da vida dos seus alunos (Santos, 1997). Mas, 

afinal: Quem é o professor competente? O que o torna competente? 

Para responder a estas questões, várias teorias se interligam, tentando 

definir o que deve ser um bom professor.  

Ecke (1981) define competência como um termo integrativo, para um 

complexo de processos e qualidades da personalidade, integrado num sistema 

global, que permite terminar com êxito determinadas tarefas ou alcançar 

determinado rendimento numa atividade concreta.  

Segundo Rey et al. (2005) , a competência coloca em jogo conhecimentos 

declarativos e processuais, automatismos, raciocínios, informações retidas em 

memória de trabalho, esquemas sensoriomotores, saberes, saberes-fazer, 

atitudes ou, mesmo, o conjunto destes. Estrela (2002) acrescenta que,  este 

conjunto de conhecimentos, saberes-fazer e atitudes, necessitam de ser 

desenvolvidos pelo professor em situação de ensino, pois o professor só 

consegue garantir o sucesso da sua atividade se conseguir transmitir 

conhecimentos e valores aos seus alunos, aprendendo também com eles.  

 

“Também terei muito que aprender, todos os dias e em todas as “latitudes”, a 

pensar-me professor-educador na ação junto dos meus verdadeiros mestres – cada 

um dos meus alunos” (Santos, 1997) 

 

Ecke (1981), apela assim, a uma competência pedagógica como a 

competência específica do professor. Outros autores (Mialaret, 1981; Siedentop, 

1983) mencionam que a competência do professor ultrapassa o conceito de 

competência pedagógica, visto que o professor rotulado como competente tem 
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de adquirir autonomamente conhecimentos, investigar e ser criativo para se 

desenvolver profissionalmente. 

Siedentop (1983) afirma ainda que, a competência por parte do professor, 

não está associada ao “saber muito”, mas sim ao saber, ao saber-fazer e ao 

fazer, uma vez que o conceito de “competência” engloba todos estes fatores. 

Como Ecke (1981) sugere, os elementos fundamentais da competência 

pedagógica são os conhecimentos, as capacidades, as habilidades e os hábitos 

de trabalho necessários ao professor para obter sucesso na liderança e 

condução do processo pedagógico. 

Em torno do conceito de competência e de profissionalidade do professor, 

Nóvoa (2008) considera a pessoalidade do professor como um ponto 

fundamental do seu desenvolvimento profissional. Citando Santos (1997), “sou 

professor, mas sou apenas o que sou quando parto para me reciclar e 

(re)formar”.  

Nóvoa (2008) ressalva cinco grandes áreas que constituem a 

profissionalidade docente. A primeira área engloba o conhecimento, visto que o 

professor tem que dominar o que ensina e manipular as diferentes situações de 

aprendizagem de forma a provocar aprendizagem nos alunos. A segunda área 

reporta-se à cultura profissional, onde se enquadra toda a postura e atitude de 

uma escola, ou seja, o professor aprende com os seus pares, quer estes sejam 

mais velhos ou mais novos e estes agentes têm sempre influência direta na sua 

aprendizagem, tal como o professor tem influência nas aprendizagens dos seus 

pares. A terceira área descreve o tato pedagógico, na qual se enquadra a aptidão 

do professor em persuadir o aluno a realizar todo o processo de ensino com brio, 

levando-o a atingir sempre níveis superiores de desempenho e conhecimento. 

Enquanto jovem professora e treinadora, parece-me que esta é uma questão 

pertinente e importante para considerar um professor competente. É importante 

manter sempre o aluno empenhado na própria aprendizagem, tanto dentro, 

como fora do estabelecimento de ensino. Esta é uma área onde reconheço que 

tenho muitas limitações e, por isso, procuro observar treinadores e professores 

mais experientes. A área seguinte, apresentada por Nóvoa (2008), refere a 

capacidade do professor em trabalhar em equipa. Este aspeto é importante para 

cumprir os objetivos e para concretizar os projetos educativos da escola. 

Finalmente, a última área tem a ver com o compromisso social do professor. 
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Para além de transmitir conhecimentos, a missão do professor passa por educar, 

transmitindo também valores aos seus alunos.  

Roldão (2005) enumera quatro critérios descritores da competência na 

profissionalidade docente: i) reconhecimento da sociedade do papel do 

professor; ii) domínio, por parte do professor, do conhecimento pedagógico do 

conteúdo, indispensável ao desenvolvimento da atividade; iii) a capacidade de 

liderar o processo de ensino e desenvolvimento dos alunos; iv) o sentimento de 

pertença a um corpo coletivo, em que partilha e defende os mesmos princípios 

da profissão docente.  

Na minha opinião, cada professor alcança a sua competência com base 

nas expetativas que traça para si, no trabalho desenvolvido e no modo como 

procura ser reconhecido pelos outros. Cada um deve procurar pensar-se, 

repensar-se e elevar-se, aproveitando as oportunidades que lhe surgirem. 

Através da reflexão, o professor deve também aproveitar os erros como fonte de 

aprendizagem e repensar e/ou melhorar as suas práticas, como nos diz a 

seguinte citação: 

 

“Eu professor me penso porque amo a mudança e quero ir com esse mundo 

que não para diante da teimosia dos colecionadores de antiguidades” (Santos, 

1997). 

 

 

5.3 O Professor Cooperante: um elemento fundamental no meu 

desenvolvimento pessoal e profissional 

 

O PC foi, sem dúvida, um elemento importantíssimo deste meu processo 

formativo e teve uma influência fortíssima no desenrolar das minhas aptidões 

para a profissão. 

Foi o PC quem nos guiou pela escola, quem nos mostrou o “certo e o 

errado”, quem nos levou muitas vezes a refletir e a procurar soluções, quem nos 

estabeleceu desafios e quem nos recebeu sempre com disponibilidade, apesar 

da quantidade de cargos que manteve na escola. 

Acima de tudo, penso que o maior desenvolvimento da minha parte se 

deveu ao espaço que o PC nos deu, relativamente à tomada de decisões e ao 
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planeamento dos conteúdos a abordar e ao controlo da turma, deixando estas 

tarefas à nossa responsabilidade. Felizmente, no meu caso, o PC nunca 

interferiu nas minhas aulas de forma a comprometer a minha credibilidade na 

turma. Sempre que este sentiu necessidade de o fazer, fê-lo de forma discreta, 

sugerindo alternativas para os problemas que poderiam estar a ocorrer. Este foi 

um aspeto que correspondeu às minhas expetativas. Além disso, deu-nos 

espaço para aprendermos com os nossos erros, obrigando-nos a colocar a 

nossa reflexividade em prática. O facto de nunca nos ter fornecido diretamente 

as soluções para os problemas, contribuiu para que fossemos encontrando de 

forma autónoma as soluções para os mesmos. 

Outro aspeto revelante foi todo o apoio e suporte que tivemos por parte do 

PC em todas as decisões, atitudes e formas de estar. Tivemos toda a segurança 

para agirmos da forma que considerávamos mais conveniente, sem nunca 

recear alguma represália ou consequência negativa. Sempre tivemos liberdade 

para opinar e dar o nosso parecer, embora este nem sempre fosse aceite, como 

esperava. 

Desta forma, o PC representou um elemento fundamental para minha 

aprendizagem e para o meu desenvolvimento profissional. Para mim, este 

agente irá marcar todo o meu futuro, enquanto professora e treinadora, uma vez 

que também partilhamos interesses comuns pelo voleibol.
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Conclusões e Perspetivas para o futuro 

 

Agora que este ciclo da minha vida se encerrou, importa fazer uma balanço 

do percurso percorrido e perspetivar o futuro com o “sumo” espremido desta 

longa e rica experiência.  

É, de facto, o final de um capítulo, mas o início de outro ainda mais 

importante, no qual, quer a formação académica continue (ou não), a 

aprendizagem e a formação estarão constantemente presentes, sendo esse um 

aspeto que não pretendo descurar no futuro. 

No que toca ao EP, julgo que este superou as minhas expetativas iniciais. 

Este ano de EP, em nada se compara às vivências experienciadas durante o 1º 

ano do Mestrado em EEFEBS, sendo marcado pelo grande choque com a 

realidade. Previa um ano muito trabalhoso e muito difícil a nível emocional que, 

embora tenha sido realmente exaustivo, toda a envolvência proporcionada pelo 

EP, permitiu-me colmatar essas dificuldades, tornando tudo, efetivamente, mais 

fácil ao ponto de fazer com que o tempo passasse mais rápido. Além disso, toda 

esta experiência desenvolveu em mim várias competências pessoais, 

designadamente a responsabilidade (uma vez que nos foi atribuída uma turma, 

com total responsabilidade para educar). Esta experiência implicou um grande 

investimento da minha parte, especialmente nos meus métodos, que foram 

pensados e repensados constantemente ao longo deste ano. Simultaneamente, 

o EP testou também as minhas capacidades de comunicação, obrigando-me a 

desinibir-me frente a uma turma, ou seja, fui obrigada a sair da minha zona de 

conforto e, como tal, a testar os meus limites, a procurar respostas e a tomar 

decisões, que certamente nem sempre foram as mais corretas, mas que me 

fizeram evoluir. Reconheço que foi, principalmente, o contato e confronto com 

os alunos que me fizeram evoluir, uma vez que fui obrigada a tomar decisões, a 

fazer reajustes e a saber justificar as minhas opções. Entendo assim, que o EP 

obrigou-me a inovar enquanto pessoa. 

Não tenho dúvidas que muito do que sou hoje se deve ao meu fantástico 

NE, ao nosso PC, aos professores de EF da escola e à nossa PO que, através 

da partilha e discussão de vivências e estratégias didáticas nos conduziu à 



Conclusões e Perspetivas para o futuro 

 

108 
 

melhoria do nosso desempenho e ao alcance dos nossos objetivos, não só a 

nível profissional, mas também a nível pessoal. A vivência e a partilha com estes 

agentes permitiu-me, essencialmente, perceber o que quero e o que não quero 

para mim. Ponte et al. (2001, p. 3) reforçam esta ideia, referindo que “o 

conhecimento profissional não se esgota no conhecimento dos assuntos a 

ensinar e nas teorias educacionais. (…) Os professores necessitam de ter um 

saber-fazer próprio e uma sensibilidade para lidar com as pessoas com quem 

trabalham”. “Saber lidar com pessoas” é, sem dúvida, um dos atributos máximos 

do professor e uma competência que necessitei de aperfeiçoar durante este ano 

de EP. 

As vivências no contexto real de ensino permitiram-me compreender o que 

é ser professor pois, como Nóvoa (2009, p. 3) refere, “ser professor é 

compreender os sentidos da instituição escolar, integrar-se numa profissão, 

aprender com os colegas mais experientes. É na escola e no diálogo com os 

outros professores que se aprende a profissão. O registo das práticas, a reflexão 

sobre o trabalho e o exercício da avaliação são elementos centrais para o 

aperfeiçoamento e a inovação. São estas rotinas que fazem avançar a 

profissão”. Assim, compreendo, hoje, que o professor é um agente promotor de 

aprendizagens, que tem, necessariamente, de saber adaptar-se ao contexto, 

assumindo variados papéis e responsabilidades perante a comunidade. Temos, 

efetivamente, grande influência no dia-a-dia dos nossos alunos e são as 

retribuições que estes nos dão que fazem com que todo o esforço valha a pena.  

Termino esta fase consciente que ainda não estou totalmente preparada 

para a vida profissional, mas acredito que a competência é algo que surge com 

o tempo e com a experiência profissional, no confronto com as adversidades e 

na busca de soluções. Hoje, reconheço algumas caraterísticas que tornam um 

profissional docente competente, nas quais também me identifico, 

designadamente: o gosto e o prazer pelo ensino, o empenho e a dedicação no 

processo de ensino-aprendizagem; a disponibilidade e a afetividade criada na 

relação com os alunos; a capacidade comunicativa para se relacionar com a 

comunidade escolar; a busca constante do conhecimento pedagógico do 
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conteúdo; a atuação de acordo com princípios éticos e morais da profissão e a 

participação ativa na comunidade educativa. 

Concretamente, na relação com os alunos, para este ano pretendia desafiar 

os meus alunos, mantendo-os motivados para a prática e criar uma relação 

afetiva, sem prejudicar o clima de aprendizagem. Sei que consegui alcançar 

estes objetivos mas, sei também, que se pudesse voltar atrás faria algumas 

coisas de forma diferente, para tornar esta experiência ainda mais rica e 

proveitosa para mim e para os meus alunos.  

Quanto ao meu futuro, não sei o que prever. Darei, efetivamente, um novo 

rumo à minha vida, mas tenho consciência que esta vivência de EP me irá ajudar 

a ser uma profissional e uma pessoa melhor.  

Termino com uma frase que me acompanhou nesta reta final e que me 

tocou profundamente: 

 

“Se não me pensar, tudo se passará como se os jovens não vivam em mim 

nem comigo.” (Santos, 1997)
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