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RESUMO 

 

 O presente documento abrange as diversas temáticas que surgiram e 

foram sujeitas a uma análise crítica e reflexiva, ao longo do ano letivo de 

2012/2013 em contexto de estágio profissional, desenvolvido na Escola 

Secundária Augusto Gomes, situada em Matosinhos, às turmas do 10º e do 11º 

ano de escolaridade. A orientação de todo este processo de formação pessoal 

e profissional esteve ao encargo do Prof. Dr. José Mário Cachada (Professor 

Orientador da FADEUP) e a supervisão dos três elementos constituintes do 

núcleo de estágio foi realizada pela Profª Camila Vasconcelos (Professora 

Cooperante da ESAG). Deste modo, são apresentadas vivências reais desta 

experiência associada ao primeiro contacto com a profissão docente, como as 

dificuldades e emoções sentidas, os conhecimentos adquiridos, as metas 

delineadas, os objetivos alcançados e as ideologias (re) construídas. 

O relatório de estágio está estruturado em cinco grandes capítulos, 

sendo eles: Introdução (aborda a caracterização geral do estágio e os 

respetivos objetivos, bem como a finalidade e processo de realização do 

relatório); Dimensão Pessoal (engloba uma reflexão autobiográfica e as suas 

expetativas em relação ao estágio, tendo em conta as questões da formação 

de professores e do papel do estágio na formação); Enquadramento da Prática 

Profissional (reúne referências aos contextos de natureza concetual, legal, 

institucional e funcional); Realização da Prática Profissional (reflete sobre as 

quatro áreas de desempenho a partir das quais se desenvolveu o estágio 

profissional, sendo elas: Área 1 “Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem”; Área 2 e 3 – Participação na Escola e Relações com a 

Comunidade”; e Área 4 - “Desenvolvimento Profissional” que engloba o projeto 

de estudo “Efeitos da Comunicação no Processo de Ensino e Aprendizagem: 

Considerações sobre Autoeficácia e Atitude”.); Conclusões e Perspetivas de 

Futuro (ênfase à significância do estágio para o EE tendo em vista a sua 

formação e repercussão num futuro profissional). 

 

PARAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, SER 

PROFESSOR, MODELOS DE ENSINO, REFLEXÃO. 
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ABSTRACT 

 

 This document covers several themes that emerged and were subjected 

to a critical analysis and reflective, throughout the school year 2012/2013 in the 

context of professional practice, developed in the Secondary School Augusto 

Gomes, located in Matosinhos, to the classes of the 10th L and the 11th J. The 

orientation of this whole process of personal and professional training was 

arranged by Prof. Dr. José Mário Cachada (Instructor Professor at FADEUP) 

and supervision of the three elements of the core internship was conducted by 

Prof. Camila Vasconcelos (Cooperating Professor at ESAG). This way, we 

present actual living this experience associated with the first contact with the 

teaching profession, as the difficulties and emotions felt, the knowledge 

acquired, outlined the goals, objectives achieved, and ideologies (re) 

constructed. 

 The internship report is structured into five main chapters, namely: 

Introduction (addresses the general characterization of the internship and the 

respective objectives, as well as the purpose and process of completing the 

report); Personal Dimension (encompasses an autobiographical reflection and 

their expectations in relation to the internship, taking into account the issues of 

teacher training and the role of internship training); framework for Professional 

Practice (gathers references to the contexts in nature Conceptual, legal, 

institutional and functional); Realization of Professional Practice (reflects on the 

four performance areas from which developed the professional internship, as 

follows: area 1 "Organization and Management of Teaching and Learning"; area 

2 and 3 - Participation in School and Community Relations, "and area 4 - 

"Professional Development" it encompasses the study project "Effects of 

Communication in the Process of Teaching and Learning: Considerations for 

Self-efficacy and Attitude".); Conclusions and Future Perspectives (emphasis on 

the significance stage for EE in view of their impact on future training and 

professional). 

 

KEYWORDS: TRAINEESHIP, PHYSICAL EDUCATION, BEING A TEACHER, 

TEACHING MODELS, REFLECTION. 
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O Relatório de Estágio (RE) representou-se como o culminar do Estágio 

Profissional (EP), unidade curricular necessária à obtenção do 2º ciclo de 

estudos, conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário, da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (FADEUP).  

O EP é considerada uma etapa crucial na vida dos doscentes, este 

surgiu como um espaço de aprendizagem, contínua e supervisionada, 

fundamental na formação e desenvolvimento do ‘ser’ professor. Durante o ano 

de atuação em contexto de estágio existiu uma aplicabilidade, consciente e/ou 

inconsciente, dos ensinamentos adquiridos durante os anos de formação 

inicial, assumindo-se, esta fase, como a oportunidade de concretizar na prática 

toda a base teórica até então adquirida e de a correlacionar com a realidade 

escolar encontrada. 

Este foi, basicamente, um ano em que eu, na condição de Estudante 

Estagiária (EE) fui ao encontro da metodologia de ensino com a qual me 

identifico e a adaptei à minha personalidade limando algumas arestas, 

ocorrendo assim um aperfeiçoamento de estratégias e de atuação, o que me 

permitiu aprender a ver para além das verdades aparentes, começando a 

projetar um olhar crítico sob o mercado de trabalho uma vez que vivi mais de 

perto com o meio, que consolidei conhecimentos, habilidades e atitudes, bem 

como aprendi a observar, problematizar e procurar soluções que acorreram nas 

áreas em que atuei. 

Este documento foi fruto de dez meses de experiência no terreno e fez 

transparecer a minha perceção de todo este percurso deste o seu início até ao 

seu término, tendo como base uma reflexão integral do mesmo, no qual o meu 

principal objetivo se baseou em retirar o auge de cada acontecimento 

maximizando os ganhos de conhecimento para auxílio no meu crescimento 

enquanto profissional de desporto. 

O EP decorreu na Escola Secundária Augusto Gomes (ESAG), em 

Matosinhos, durante no ano letivo de 2012/2013, sob a orientação do professor 

da faculdade, Prof. Dr. José Mário Cachada, e a supervisão da professora 

cooperante da escola de acolhimento, Profª Camila Vasconcelos. Eu fiz parte 
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integrante no núcleo de estágio juntamente com dois colegas de curso, do qual 

surgiu grande parte do trabalho realizado ao longo do respetivo ano letivo. 

Quanto à prática pedagógica, o núcleo ficou encarregue da lecionação à turma 

do 10º ano do curso profissional de turismo alternadamente, tendo eu 

individualmente exercido as funções de lecionação à turma do ensino regular 

de artes, do 11º ano de escolaridade. 

O RE segue um conjunto de normas e orientações para a redação e 

apresentação de relatórios em vigor na FADEUP, tendo como estrutura base 

um conjunto de itens, sendo eles: 1. Introdução - engloba a caraterização geral 

do EP e os respetivos objetivos, bem como a finalidade e processo de 

realização do RE; 2. Dimensão pessoal – contém uma reflexão autobiográfica 

(Identificação e percurso do EE) e as expetativas em relação ao EP, tendo em 

conta as questões da formação de professores e do papel do estágio na 

formação; 3. Enquadramento da prática profissional – faz referências ao 

contexto de natureza concetual, legal, institucional e funcional, caraterizando as 

condições imediatas da relação educativa; 4. Realização da prática profissional 

- Partir do plano de objetivos para cada área de desempenho: Área 1: 

“Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem”; Área 2 e 3: 

Participação na Escola e Relações com a Comunidade”; e refletir sobre o 

processo tendo em conta os problemas, as atividades, as dificuldades, as 

estratégias e a avaliação e controlo do trabalho desenvolvido, e, por último o 

item 5. Conclusão e perspetivas para o futuro – onde se incluem as 

considerações finais deste momento que é o culminar de uma etapa mas 

também o início de outra. 
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2.1. Era uma vez… 

 

Era uma vez uma princesinha, nascida a 25 de junho de 1987, num dia 

em que os raios de sol aqueciam toda a cidade, a Póvoa de Varzim, e o seu 

primeiro choro encheu de alegria os corações dos seus pais e irmão. Ela 

cresceu num reino encantado, vivendo num ambiente acolhedor e propício a 

um desenvolvimento saudável, sempre apoiada e acarinhada por toda a 

família, sendo a menina dos olhos do seu papá. Desde cedo era notória uma 

personalidade bastante vincada, era aventureira, amigável, carinhosa, cheia de 

princípios, determinada, destemida e muito sonhadora. 

Desde o início dos tempos que adultos perguntam às crianças, das mais 

tenras idades o que gostariam de ser no futuro, qual a profissão pela qual 

gostariam de enveredar. O percurso desta menina não foi diferente. Desde o 

infantário, miúdos e graúdos, constantemente traziam este tema para os 

diálogos e daí se obtinham as mais variadas respostas, as aclamadas 

pretensões em se tornarem veterinários, jogadores de futebol, médicos, 

cabeleireiras e muitas outras, sem realmente terem a consciência exata da 

resposta que estariam a dar, se isso se iria realizar ou não ou se era o que 

realmente ansiavam para o seu futuro. 

Ela sempre foi uma criança muito ativa, sempre a contar os minutos para 

ir brincar com os amigos para a rua, onde explorava o mundo, os sentidos e os 

sentimentos, pelo que desde cedo esteve também envolvida em atividades 

extracurriculares para ‘descarregar energias’, como os seus próprios pais 

diziam que bem precisava e…ela adorava! Assim, a cada passo e gesto que 

fazia foi alimentando a sua paixão e com 11 verões completados entrou para a 

natação, modalidade que praticou durante três anos, altura em que abandonou 

para entrar numa academia de dança, o Centro do Corpo. Este caminho que 

seguiu na dança permitiu-lhe expandir novos horizontes e formar-se em vários 

estilos compreendendo a sua cultura e essência, como contemporâneo, jazz, 

high heels, ragga jam, street jam, house e free funk, ingressando também no 

mundo do espetáculo pelo qual se apaixonou de imediato. Os seus olhos 

brilhavam enquanto dançava e aqueles momentos tornaram-se a razão da sua 
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essência! Dez anos passados de experiencias vividas, todo o seu ser irradiava 

felicidade e desporto, envolvendo-se em inúmeros espetáculos, apresentações, 

publicidades, desfiles e vários outros trabalhos como bailarina auxiliar em 

convenções de dança e inclusive como professora, lecionando aulas de hip-

hop a crianças, algo que era bastante gratificante para ela e que a preenchia. 

Todos os passos dados neste caminho que seguiu manifestam-se hoje 

em dia na sua personalidade, assim como na sua forma de estar no mundo, 

pois trata-se de um estilo de vida e não só da prática de uma modalidade por si 

só. Isto aliado a um amor enorme por crianças, pela sua energia, intensidade e 

genuinidade em cada gesto, fez-lhe tomar todas as decisões que a trouxeram 

até aqui hoje e que a definem.  

Com o início da adolescência chegariam as suas primeiras grandes 

decisões tendo em vista o seu futuro profissional, ingressando na área de 

científico-natural, constatando ser mais abrangente em termos de 

prosseguimento de estudos, apesar de já ter bem presente, nessa altura, o 

curso universitário que pretendia seguir, dado ser uma menina bem decidida e 

com objetivos bem delineados. Com a finalização do ensino secundário, sentiu-

se motivada para realizar o Curso Tecnológico de Desporto e Lazer no Instituto 

Superior da Maia (ISMAI), por toda a magia que lhe era inerente, dada a 

dinâmica do mesmo, sendo nesta mesma instituição que posteriormente se 

licenciou em Educação Física e Desporto. 

O seu lado irrequieto desde menina continuava bem presente e os seus 

pais tudo fizeram para mais uma vez permitirem que esta insaciável aventureira 

partisse à descoberta de novos conhecimentos e vivências, tanto a nível 

pessoal como académico, num outro país, do outro lado do oceano, através de 

um Intercâmbio Internacional para o Brasil, na Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB) durante um período de seis meses. Esta aventura permitiu-lhe 

enriquecer e reconstruir a sua perspetiva da educação física e do desporto, 

alargando horizontes, tendo contato com novas culturas, novos métodos de 

ensino e novas experiências, no fundo, uma nova realidade extremamente 

vantajosa para o seu conhecimento e evolução ao nível da área, ela absorveu 

tudo o que via, ouvia e sentia, como uma esponja! 
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Mas, foi aqui que esta sonhadora começou a ver o seu mundo perfeito 

desmontar-se, como um puzzle que cai ao chão depois de estar pronto, 

deparando-se com uma realidade que a colocou ‘entre a espada e a parede’, 

obrigando-a a fazer uma escolha entre duas coisas que ela adorava. Num dos 

lados da balança encontrava-se a sua grande paixão, a profissionalização na 

dança que até então tinha conseguido conciliar com os estudos, e no outro 

lado, o amor pelo ensino, a sua formação académica. Então, envolvida por um 

turbilhão de ideias que lhe passavam pela cabeça como ‘flashes’, entre 

ponderar os prós e contras das possibilidades existentes e a aceitação da 

injustiça que a vida a tinha sujeitado, ela acabara por abdicar da sua paixão, 

seguindo o seu coração e o seu maior amor, focando-se nos seus objetivos 

desde sempre, a nível de estudos, tirar o grau de Mestre em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, mas agora na FADEUP.  

Não conformada com a partida que a vida lhe tinha pregado e acreditando 

que o destino existe, mas que também necessita de um empurrãozinho nosso, 

ela foi à luta e continuou a viver e a respirar o seu sonho, trabalhando na área, 

dando aulas de grupo, que se revelaram extremamente produtivas para o seu 

desenvolvimento profissional, uma vez que, através delas, angariou um leque 

variadíssimo de experiencias com as quais iria refletir e aprender. 

Com o passar dos anos, esta princesinha, já rainha, foi construindo a sua 

identidade, ganhando o sentido de compromisso, responsabilidade e acima de 

tudo de dedicação e paixão a tudo aquilo que fazia, cumprindo com os 

objetivos a que se propusera. E agora, depois de tudo que a vida lhe fez 

aprender e mesmo tendo plena consciência das dificuldades que iria enfrentar, 

devido à situação atual da educação no nosso país, decidiu arriscar e deixar-se 

levar por tudo aquilo que realmente a faz ter vontade de caminhar, ensinar 

Educação Física (EF)! O seu lado sonhador, faz-lhe acreditar que para os 

excecionalmente bons há sempre lugar, e, é nesse sentido que trabalha todos 

os dias com o incentivo de se superar a si mesma, mantendo-se sempre fiel às 

suas ideologias mas estando também com a mente e a visão abertas a outras 

opiniões, sugestões e experiências, para assim enriquecer os seus 

conhecimentos e práticas.  
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O relógio não para, o tempo passa e o sonho desta menina torna-se cada 

vez mais vivo e mais real por tudo o que ela já havia alcançado. Esta menina 

sou eu…e muito dela continua a viver em mim! Esta energia que me envolve, 

diria que até mesmo encantada, leva-me para um idealizado mundo mágico, 

onde tudo é possível e nada é inalcançável, se realmente existir a vontade de 

realizar! 

Fazendo uma introspeção, desconfio, até, sofrer de atelofobia, pois 

identifico-me como tendo medo da imperfeição naquilo que faço e a que me 

dedico, procurando sempre fazer melhor, numa procura incessante pelo 

perfecionismo, dando muita atenção aos pormenores pois, a meu ver, eles 

fazem toda a diferença. 

Desta forma, através do ensino da Educação Física pretendo ajudar os 

alunos em toda a extensão da sua formação e no seu desenvolvimento 

enquanto ser humano, pois acredito que é impossível ensinar sem educar e 

educar sem ensinar. 

 

Eu nunca poderia pensar em educação sem amor. 

É por isso que eu me considero um educador. 

Acima de tudo porque eu sinto amor. 

(Freire, 1996) 
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2.2. Expetativas e Impacto com o Contexto de Estágio 

 

“O passado é uma cortina de vidro. 

Felizes os que observam o passado 

para poder caminhar no futuro” 

(Cury, 2004, p. 21) 

 

Interessa agora fazer uma viagem a um passado, ainda que recente, e 

confrontar as informações contidas no Projeto de Formação Individual (PFI), 

desenvolvido no início deste ano, com a realidade realmente encontrada e 

enfrentada na escola, o que pressupõe um pensamento reflexivo sobre o que é 

o EP, que expetativas, dificuldades e objetivos me acompanharam nesta nova 

jornada do percurso académico. O PFI funcionou como um ponto de partida 

que carateriza o EE, uma vez que, enquanto educadora entendo ser 

necessário encarar cada ser humano no seu conceito de unidade bio-psico-

sócio-cultural. Cada pessoa é singular e apresenta as suas próprias 

caraterísticas e necessidades, uma vez que somos um sistema aberto que 

sofre diariamente influências internas e externas, bem como positivas e 

negativas. Para que exista um equilíbrio dinâmico, necessitamos de nos 

adaptar diariamente às situações que se apresentam, e, é neste documento 

que estas singularidades se fazem notar. O PFI foi, então, o reflexo daquilo que 

sou e do que expectava ser a minha atuação como professora estagiária na 

Escola Secundária Augusto Gomes.  

Foi com o objetivo de educar, de ensinar crianças e jovens a enfrentar o 

futuro de forma saudável e ativa adquirindo competências inerentes à 

disciplina, que ingressei neste curso e me dediquei afincadamente a esta última 

etapa de formação profissional supervisionada, que foi o EP em EF. 

Chegara então, a derradeira e difícil travessia de aluna para professora e 

nesta altura eu era invadida por um misto de sentimentos, era a empolgação e 

o entusiasmo por finalmente ver realizado o meu sonho de ensinar, de pôr em 

prática toda a bagagem até então arrecadada, de estar frente a frente com os 

alunos e com as mais diversas possibilidades de acontecimentos inesperados 

que tanto ansiava, pois permitir-me-ia colocar à prova e portanto evoluir. Mas, 
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devo confessar, que as dúvidas sobre o que me esperava no início deste ano 

eram imensas, pensava, até com algum nervosismo, como funcionaria a 

escola, qual seria o ambiente vivido nos corredores, o que me era permitido ou 

não fazer, qual o meu papel na comunidade escolar enquanto professora, 

como seria a minha professora cooperante e se esta realmente seria o outro 

lado da minha consciência, quem seriam os meus colegas de estágio e se 

estes me apoiariam e auxiliariam no que fosse necessário, qual seria a minha 

turma, como seriam os alunos e se estes iriam gostar de mim, se seria capaz 

de ultrapassar os inevitáveis obstáculos de uma adaptação, como reagiria 

perante determinadas situações e se essa reação seria a mais correta e 

produtiva, no fundo, sentia as normais inseguranças perante uma nova 

realidade, mas esta era a realidade pela qual tanto tinha trabalhado para a 

alcançar, e tal dava-me alento para desviar esta nuvem que pairava sob a 

minha mente. 

Admito ter realizado, mentalmente, uma analogia que me colocaria na 

minha zona de conforto, entre a escola e a dança, pois identificava cada 

elemento constituinte do contexto de estágio como uma ‘personagem’ do 

mundo da dança. Assim, imaginei que o espaço físico da ESAG, a escola 

acolhedora, seria o palco de um espetáculo onde tudo poderia acontecer, eu 

como professora seria a coreógrafa responsável pelos passos criados ao longo 

do espetáculo, os alunos seriam os bailarinos essenciais para esta arte, o 

material didático seria o conjunto de adereços com os quais era possível 

melhorar significativamente o espetáculo, a professora cooperante e o 

professor orientador seriam os júris da competição de dança, responsáveis por 

avaliar a performance do coreógrafo e a condução de todo o espetáculo, e, 

todo o planeamento e reflexão das aulas seria o back stage deste espetáculo 

contínuo que é o ensino da EF. Este exercício mental permitiu que o meu ritmo 

cardíaco voltasse ao normal quando as dúvidas e incertezas me dominavam, 

além de me dar uma motivação extra para entrar com o ‘pé direito’ neste 

espetáculo que seria o meu lançamento como profissional de EF.  

Nesta retrospetiva agora realizada, é-me possível analisar que tendo 

sido notória uma enorme evolução ao nível de conhecimentos e práticas 
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perante as diversas experiências que ocorreram, a minha linha de pensamento 

e ideologia quanto ao ‘ser’ professor mantem-se fiel, ainda que tenha sofrido 

algumas moldagens inerentes a todo este processo de crescimento. 

Consegui cumprir o objetivo de elaboração de um processo de ensino-

aprendizagem adaptado às especificidades da turma a que lecionei, 

contextualizando-me com a realidade individual de cada um dos alunos. A 

interação diária com estes ajudou-me a desenvolver capacidades de forma a 

encontrar soluções para as situações-problemas que surgiram no decorrer do 

ano letivo. Acredito ter sido um elemento de influência positiva para a formação 

dos meus alunos, na sua aquisição de competências sociais, culturais, 

comportamentais, motoras e cognitivas, na sua construção de identidade e 

personalidade através do Desporto. Neste sentido, trabalhei para manter um 

processo contínuo de aprendizagem e desenvolvimento dos meus próprios 

conhecimentos e competências. Tal, não só através do estudo, mas também 

da interação com todas as pessoas e/ou situações em que estive em contato 

durante o EP, considerando que isso me tornou mais capaz de prosseguir 

corretamente no meu percurso, e que, mesmo tropeçando no caminho, 

consegui ter a coragem e determinação para seguir em frente. Tenho plena 

consciência que, só com estes erros que foram cometidos nesta nova 

realidade, foi possível aprender, contribuindo assim, para que o meu 

crescimento fosse absoluto. 

O Estágio permitiu dar continuidade à minha aprendizagem e formação 

desenvolvendo as minhas competências como docente da disciplina de EF, 

através do contato e interação com tudo o que o meio escolar me proporcionou 

durante este ano letivo, assumindo as funções e responsabilidades de 

docência a duas turmas. Assim, tive a oportunidade de perceber e ‘testar’ todos 

os conhecimentos que adquiri ao longo do meu percurso escolar, pessoal e 

profissional até ao momento e, acima de tudo, aprender muito mais. Desta 

forma, pude avaliar progressivamente até que ponto consigo ser 

autossuficiente em contexto real. 
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3. Enquadramento da Prática Profissional 
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3.1. Enquadramento Legal do Estágio Profissional 

 

O EP da FADEUP, encontra-se inserido nos 3º e 4º semestres, no 2º 

Ciclo de Mestrado do Ensino da EF nos Ensinos Básico e Secundário 

(EEFEBS). Este é composto pela Prática de Ensino Supervisionada e pelo 

Relatório Final de EP. O EP, parte integrante do 2º ciclo de estudos 

conducente ao grau de Mestre em EEFEBS, vai ao encontro do 

enquadramento legal que visa desenvolver e complementar o regime jurídico 

instituído pelo Decreto-lei nº. 74/2006 de 24 de Março, atualizado pelo Decreto-

Lei nº. 107/2008 de 25 de Junho, pelo Decreto-Lei nº 43/2007 de 22 Fevereiro. 

O artigo 2º, do regulamento específico do 2º ciclo em EEFEBS 

determina que, para a atribuição do grau de Mestre, o aluno deve completar 

com aproveitamento um plano curricular de estudos, realizar um RE no final, 

para além de lhe serem reconhecidas capacidades como conhecimento 

aprofundado relativo às ciências do desporto e que possam ser utilizadas no 

ensino da EF; capacidade para exercer nos diversos ciclos de estudos; 

capacidade para investigar, para refletir e tudo mais que lhe permita um 

constante desenvolvimento ao longo da carreira e da vida.  

As colocações dos EE, para a realização do EP, são realizadas após a 

apresentação das candidaturas às diversas escolas que têm protocolo 

estabelecido com a FADEUP, distribuídas por vários distritos do norte, bem 

como pelos arquipélagos. 

Segundo o Regulamento da Unidade Curricular do EP, este ocorre 

introduzido num núcleo de estágio (NE), sobre a orientação de um(a) PC que 

pertence à escola de acolhimento e um(a) PO da Faculdade. Ao PC, a tarefa 

incumbida é a de acolher e orientar um grupo constituído por três a quatro EE, 

intitulado núcleo de estágio, durante um ano letivo, em que cada um assume 

uma das turmas do mesmo. Relativamente ao PO, este tem como função 

auxiliar os alunos durante todo o seu percurso, no que concerne à sua 

aprendizagem, bem como esclarece-los em todos os parâmetros do EP. O EE 

tem a missão de elaborar um conjunto de tarefas propostas pelos documentos 

orientadores do Estágio Profissional e pelos PO e PC. 
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3.2. A escola como Instituição Educativa 

 

A Inclusão é uma questão de Direitos Humanos 

(Center of Studies of Inclusive Education, 1997) 

 

“Escola Inclusiva para Todos” 

A escola pode ser considerada como uma micro-sociedade, já que nela 

encontramos uma imensa diversidade cultural, social, política e/ou religiosa e 

económica, sendo não mais do que um grupo de pessoas que vivem juntas 

numa comunidade organizada. 

Pode dizer-se que inclusão é a palavra que hoje pretende definir 

igualdade, fraternidade, direitos humanos ou democracia (Wilson, 2000), 

conceitos que amamos, mas que não sabemos ou não queremos pôr em 

prática.  

A escola é uma entidade que deve considerar uma educação de 

excelência para todos, sem exceção. Para tal, “As escolas devem acolher 

todas as crianças independentemente das suas condições físicas, intelectuais, 

sociais, emocionais, linguísticas ou outras”, como afirma a Declaração de 

Salamanca e o Enquadramento para a Ação na Área das Necessidades 

Educativas Especiais (NEE), em 1994. Assim, esta Declaração propõe que a 

educação se deve processar em escolas regulares, escolas inclusivas, que 

devem proporcionar os meios mais capazes para combater atitudes 

discriminatórias, criando comunidades abertas e solidárias, construindo uma 

sociedade inclusiva e atingindo a educação para todos, para além de 

proporcionarem uma educação adequada à maioria das crianças e 

promoverem a eficiência. 

Na conceção de Bento (1995, pp. 27-28) o termo “Desporto para todos” 

traduz-se num “desporto no plural, é um indicativo da sua transformação em 

desporto dos cidadãos, em direito de cidadania, em desporto dos indivíduos, 

que adquire sentido e relevância à escala individual, na relação com os 

problemas da vida daquele que o pratica (…) É um normativo ético e social, 

postulando que o desporto deve chegar a todos e a cada um, não advogando a 
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mesma oferta de desporto para todos, independentemente da natureza distinta 

do caso e da situação de cada um. Corporiza, por isso, um convite ao 

desenvolvimento de modelos paralelos e diferenciados, de formas de 

organização e ofertas de desporto ajustadas a todos, com estruturas próprias 

de valores, de princípios e finalidades”. 

Neste sentido, a UNESCO tem vindo a exercer um trabalho de 

sensibilização sob as instituições de ensino, para a inclusão de alunos não só 

com deficiência e NEE mas também considerando que qualquer criança, em 

determinado momento, se depara com dificuldades e obstáculos na sua 

aprendizagem. Este trabalho pretende uma melhoria da qualidade de ensino, 

atendendo às especificidades de cada aluno e assim promovendo o seu 

sucesso pessoal e académico, com o apoio, coordenação e envolvência de 

toda a comunidade escolar. 

 

3.3. ‘A minha segunda casa’ - Escola Secundária Augusto Gomes 

 

3.3.1. Enquadramento Institucional 

O meio em que a escola está inserida apresenta caraterísticas 

situacionais, que devem ser do conhecimento de todo o corpo docente, para 

que estes possuam dados suficientes para atuarem em conformidade.  

Tenho a referir que, desde o primeiro momento em que me desloquei à 

Escola Secundária Augusto Gomes, fui extremamente bem recebida por toda a 

comunidade escolar, dando-me as boas vindas e desejando tudo de bom nesta 

nova etapa de iniciação à minha vida profissional, assim como se prontificaram 

para me ajudarem no que eu necessitasse ao longo do ano letivo. Esta atitude 

por parte de todos fez-me sentir, desde logo, acarinhada e motivada para o 

início do ano letivo. Pelo que, aqueles medos iniciais se revelaram, neste 

momento, desnecessários, sentindo-me como fazendo parte integrante de todo 

este universo escolar. 

A ESAG, situada em Matosinhos, apresenta-se como o local onde 

realizei o meu estágio profissional. Esta estava, no momento, a sofrer uma 

reestruturação das instalações gimnodesportivas interiores e exteriores. Como 
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tal, a Câmara Municipal de Matosinhos colocou ao dispor o campo sintético da 

junta de freguesia, as piscinas municipais, a NAVE e, no 3º período, o espaço 

físico para o efeito da ESJGZ, para usufruto da escola para as aulas de 

Educação Física. Mas, na realidade, a Escola e a Câmara Municipal não 

chegaram a um acordo com as negociações para a utilização da NAVE durante 

todo o ano letivo e por isso o espaço não ter sido disponibilizado, bem como os 

horários cedidos para as piscinas municipais terem sido limitados. Quanto ao 

material disponível para as aulas, após a realização do inventário pelo núcleo 

de estágio de EF da FADEUP conjuntamente com o do ISMAI (Anexo 1), este 

revelou-se suficiente na altura, contudo, por questões de armazenamento deste 

após a demolição do pavilhão gimnodesportivo, apenas tivemos acesso a uma 

pequena quantidade que se encontrava numa arrecadação de dimensões 

reduzidas, o que acabou por condicionar a realização de alguns dos exercícios 

planeados para as aulas, necessitando estes de sofrerem adaptações na hora. 

Assim, ao efetuar a análise do enquadramento foi possível depreender 

que não se encontraram reunidas as condições necessárias para a prática da 

disciplina de Educação Física nesta escola no respetivo momento, uma vez 

que, não existia a disponibilidade dos diferentes espaços e material desportivo 

da escola, devido a esta se encontrar em obras, sendo necessário para isso, 

que as aulas fossem lecionadas em espaços cedidos pela Câmara Municipal 

de Matosinhos, o que acarretou alguns encargos e dificuldades. Além disso, é 

necessário ter em consideração que em condições climatéricas adversas e/ou 

chuva intensa existia uma impossibilidade de lecionar nos espaços exteriores e 

ainda a deslocação para a ESJGZ que era feita a pé. Face a tais 

problemáticas, existiu da parte de todos os professores uma elevada 

compreensão e uma rápida resolução do problema, através de uma 

reorganização dos espaços para o momento (Roulement), havendo uma 

intenção do departamento em dar prioridade ao núcleo de estágio para a 

lecionação das aulas. Tal só revela o excelente ambiente de trabalho que a 

escola apresenta, estando muito satisfeita com este aspeto, já que permitiu que 

a minha aprendizagem fosse possível apesar das adversidades inerentes, 

devido a todo o esforço coletivo para tal.  
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As turmas às quais lecionei foram o 10º ano, do curso profissional de 

turismo, e, o 11º ano do ensino regular, sendo esta uma turma de artes. Estas 

turmas são bastante heterogéneas em idades, identidades, aptidão física e 

nível de aprendizagem. 

Relativamente ao núcleo de estágio de Educação Física da FADEUP do 

qual faço parte, este é constituído pelos estudantes estagiários Carlos 

Alexandre Pinto e José Salta. Sendo supervisionada pela Professora 

Cooperante Prof.ª Maria Camila Vasconcelos por quem tenho real estima e que 

se revelou extremamente exigente e competente, e, pelo Professor Orientador 

Prof.º Dr. José Mário Cachada, que se mostrou acessível e se prontificou a 

ajudar no que estivesse ao seu alcance. 

 

3.3.2. Caraterização das Turmas 

 

10º ano – Curso Profissional de Turismo 

Esta turma ficou à responsabilidade do núcleo de estágio, sendo que a 

lecionação das aulas foi realizada individualmente mas de forma intercalada. 

Eu fiquei responsável pela lecionação ao módulo Danças I (Dança Criativa), o 

meu colega Carlos Pinto ao módulo de jogos desportos coletivos (modalidade 

de Voleibol), tendo os módulos de exercício físico e saúde, aptidão física e 

ginástica I (solo) ter ficado ao encargo dos três EE pertencentes ao núcleo de 

estágio de EF da FADEUP. 

Esta turma é constituída por 28 alunos, sendo que 3 alunos faltaram à 

primeira aula e por isso não preencheram a Ficha de Caraterização Individual 

do Aluno (Anexo 4), não constando, por isso, para esta análise pormenorizada. 

Assim, dos 25 alunos presentes, 12 são do sexo feminino e 13 do sexo 

masculino, como apresenta a figura 1 abaixo. É de referir ainda, que ao longo 

do ano, foram 3 os alunos que desistiram do curso, abandonando os estudos. 
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Figura 1 Percentagem de alunos por género, do 10º ano. 

 

Como afirma a figura 2, a maior parte dos alunos nasceu em 1997 e 

1996, sendo que 4 nasceram em 1994 e os outros 4 no ano seguinte, tendo 

então idades compreendidas entre os 16 e os 19 anos. 

 

Figura 2 Percentagem de alunos relativa ao ano de nascimento, do 10º ano. 

 

Esta é uma turma onde apenas 7 em 25 alunos não são repetentes, 

como comprova a figura 3. Desta forma percebemos que estes alunos têm 

alguma dificuldade no que concerne à organização do tempo de estudo, pelo 

que, propomos que, futuramente, pudesse haver alguma espécie de formação 

para que estes alunos aprendessem e adotassem métodos e hábitos de 

estudo, por ser um ponto bastante importante. 

 

Figura 3 Percentagem referente ao número de reprovações por aluno, do 10º ano. 
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Não havendo casos de obesidade e percebendo que é uma turma 

fisicamente ativa destacamos apenas dois casos que devem ser tidos em maior 

consideração, como é possível observar na figura 4 abaixo presente, de duas 

alunas com problemas de visão, sendo benéfico estarem colocadas em lugares 

estratégicos na sala de aula de forma não serem prejudicadas. 

 

Figura 4 Percentagem de doenças a considerar para a aula de EF, no 10º ano. 

 

Achamos também relevante o fato de cerca de 25% dos alunos desta 

turma não tomarem o pequeno-almoço, e apenas 32% dos que tomam o 

fazerem em casa. Ações de formação sobre a importância de uma alimentação 

saudável e equilibrada no dia-a-dia de um ser humano poderiam sensibilizar os 

alunos para esta temática, ajudando-os a adquirir novos comportamentos 

quotidianos. Tal como é possível fazer ações de formação sobre a importância 

do pequeno-almoço podemos também tentar sensibilizar os alunos sobre o não 

consumo de algumas substâncias como o tabaco, bebidas alcoólicas e 

energéticas, uma vez que 31% dos alunos desta turma consomem este tipo de 

substâncias. 

Esta é uma turma bastante heterogénea, o que quer dizer que as 

diferenças comportamentais inter-individuais geram alguns pontos de conflito. 

É preciso saber jogar com a sensibilidade dos alunos tendo em vista uma 

possível interação pacifica entre os mesmos. A tolerância, o respeito e a união 

são três aspetos fundamentais que achamos necessário incutir nestes alunos, 

trabalho este que deve ser feito em todas as disciplinas, todos os dias. Uma 

estratégia também considerada foi a de ‘jogar’ com as modalidades que estes 

têm preferência dentro da disciplina de EF, informação recolhida também na 
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primeira com o preenchimento da Ficha de Caraterização Individual do Aluno, 

resultados estes que se encontram demonstrados em baixo na figura 5, que 

revelam como modalidades de eleição o Futebol e o Voleibol. 

 

 

 

Figura 5 Percentagem das modalidades preferidas dos alunos, do 10º ano. 
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11º ano – Ensino Regular 

O sucesso do processo de ensino-aprendizagem depende em muito do 

conhecimento que se possui do contexto, nomeadamente das características 

do meio e dos alunos com quem se trabalha, de modo a se poder adequar 

eficazmente as estratégias de ensino e os conteúdos a abordar aos mesmos. 

Sendo assim, a caraterização da turma é essencial para o conhecimento 

inicial das caraterísticas dos alunos aos quais iremos lecionar. Esta análise foi 

efetuada a partir das Fichas de Caraterização Individual dos Alunos (Anexo 4), 

preenchidas na primeira aula de Educação Física do presente ano letivo de 

2012/2013, à turma do 11º ano de escolaridade, da ESAG. Estas fichas foram 

elaboradas pelo núcleo de estágio de EF da FADEUP. 

Nesta análise são tidas em consideração as respostas dadas por todos 

os alunos da turma, inseridas nas grandes áreas presentes na ficha, sendo 

elas, dados pessoais, encarregado de educação, agregado familiar, 

caraterização escola, deslocações, saúde, educação física, hábitos do 

quotidiano, ocupação dos tempos livres e, por fim, caraterização sócio afetiva. 

Foi feita uma reflexão às questões que considerei mais pertinentes para o meu 

conhecimento docente, apresentadas de seguida, de modo a serem tidas em 

atenção no trabalho aplicado à turma durante todo o ano letivo a decorrer. 

Como apresenta a figura 6, a turma do 11º ano de escolaridade da 

ESAG é uma turma mista composta por um total de 20 alunos, sendo 

constituída por 5 jovens do sexo masculino e 15 do sexo feminino. 

 

Figura 6 Percentagem por género, do  11º ano. 

 

Os alunos desta turma apresentam idades compreendidas entre os 15 e 

os 18, havendo um maior número de alunos com 16 anos, como mostra a 

figura 7 abaixo. 
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Figura 7 Percentagem relativa à idade dos alunos, do 11º ano. 

 

Os principais aspetos a reter e a refletir, uma fez que influenciam 

diretamente os comportamentos dos alunos bem como se manifestam na 

personalidade destes, têm a ver com o agregado familiar e consequentemente 

o ambiente em que estão inseridos, o seu percurso académico até então e 

inclusive as vivências em educação física, problemas de saúde, hábitos do 

quotidiano, bem como a ocupação dos tempos livres.  

Assim, numa análise global da turma, esta contém alguns alunos em que 

o seu ambiente familiar não é o mais propício a um bom desenvolvimento, uma 

vez que alguns alunos já sofreram traumas com a perda do pai (por falecimento 

ou abandono) ou com a separação/divórcio dos seus pais, como refere a figura 

8 abaixo, em que os 10% considerados na opção “outro” referem-se a duas 

alunas em que a mãe é viúva. 

 

Figura 8 Percentagem relativa à situação conjugal dos pais, do 11º ano. 
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Outros acontecimentos que afetam os alunos, dentro do seio familiar, é a 

reação que os pais têm ao seu sucesso ou insucesso escolar, onde se verifica 

que alguns alunos carecem de apoio e atenção. Contudo, não é só a nível 

escolar que se verifica esta carência mas também ao nível das relações, uma 

vez que se torna conclusivo falar numa falta de proximidade e cumplicidade 

entre pais e filhos, já que, para alguns alunos, o único tema de conversa com 

os pais são os estudos ou o futuro.  

Apesar de alguns alunos admitirem não gostarem de andar na escola 

todos têm intensões de prosseguir os estudos, pois têm consciência que é 

essencial para conseguirem chegar onde querem em termos profissionais. 

Como demonstra a figura 9, esta turma contém seis alunos com pelo menos 

uma reprovação de anos, sendo que dois deles estão a repetir o 11º ano de 

escolaridade, pelo que deve existir da minha parte uma preocupação em 

incentivá-los para a aprendizagem.  

 

Figura 9 Percentagem de reprovações, no 11º ano. 

 

Relativamente a preferências, a disciplina favorita desta turma é o 

Desenho, sendo o Inglês a disciplina da qual os alunos gostam menos. Dentro 

da Educação Física, a modalidade que gostam mais de praticar é o Voleibol e o 

Badminton, sendo que, as modalidades com mais receio de praticar por parte 

dos alunos, por terem receio ou vergonha, principais razões estas 

apresentadas pelos alunos, são a Ginástica e o Atletismo, como mostram as 

figuras abaixo 10 e 11 respetivamente. 
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Figura 10 Percentagem referente às modalidades preferidas, do 11º ano. 

 

 

Figura 11 Percentagem de modalidades com receio de praticar, do 11º ano. 

 

Quanto aos hábitos de estudos, os alunos costumam estudar, 

maioritariamente sozinhos, escolhendo a manhã, a noite ou o fim-de-semana 

para o fazerem, sendo o local eleito por estes para se aplicarem, o quarto, 

espaço mais sossegado e em que têm mais probabilidades de se concentrarem 

a fim de obterem o sucesso pretendido. 
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Relativamente à saúde, existe um desconhecimento quase geral, por 

parte dos alunos, quanto ao seu próprio grupo sanguíneo. O que é 

preocupante, dada a importância de em caso de ocorrência de um acidente 

não ser possível a informação do tipo de sangue do aluno, o que pode ser 

prejudicial. A figura 12 abaixo representada, revela a informação obtida de que 

sete alunos apresentam problemas visuais, pelo que devem ser tidos em 

atenção nas aulas, uma vez que necessitam de ocupar um lugar estratégico na 

sala de aula ou pavilhão gimnodesportivo/campo desportivo exterior. Alguns 

alunos, apresentam outros problemas de saúde que também devem ser 

considerados ao longo do ano letivo, como a escoliose, a asma e alergias ao 

pó e pólen, enxaquecas recorrendo a uma medicação diária, problemas 

cardíacos tomando medicação regularmente e reumatismo no joelho. É de 

referir ainda, que no início do ano, uma aluna encontrava-se a aguardar uma 

operação ao menisco pelo que, contabilizando com o tempo de recuperação, 

esta só realizou as aulas práticas a partir do 3º período escolar. 

 

Figura 12 Percentagem de alunos com problemas de saúde, do 11º ano. 

 

Após a análise das caraterísticas da turma, tornou-se claro que é crucial 

para um bom profissional de educação deter o conhecimento geral e específico 

da turma a que está a lecionar, pois através dessas informações obtidas 

poderá agir em conformidade a fim de cumprir, o melhor possível, com o seu 

objetivo de ensinar e educar. 
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3.4. A Essência de Ser Professor 

 

“A educação decorre da natureza humana. É ela que conexiona a 

natureza e a condição humanas, a dependência e a autonomia, o 

desconhecimento e o entendimento de si próprio e do mundo” (Bento, 1995, p. 

46). Nesta mesma linha de pensamento Carvalho (1992, p. 57) sustenta que “a 

autonomia da condição humana advém-lhe precisamente da sua natureza 

educativa, isto é, da sua plasticidade, da sua capacidade de moldar e de ser 

moldada em função de projetos que, no processo da sua realização, geram 

novas determinações e novos projetos”. É-nos inata e intrínseca a procura e 

absorção de conhecimento, o querer aprender e o querer ser educados. 

Como afirma Bento (1995, p. 87) “A prática da educação é sempre uma 

tomada de partido, é sempre uma tomada de opções. Dito de outro modo, a 

educação é sempre uma prática de tomada de opções direcionadas ao 

interesse dos alunos”. Os alunos devem ser sempre o foco de trabalho de 

qualquer professor e por isso, o caminho principal do pensamento e da ação 

pedagógica deve ser um compromisso com a ética da responsabilidade, tanto 

pelo desenvolvimento do aluno como homem individual como, 

consequentemente, da sociedade. 

Atrevo-me a dizer, que no professor vivem muitos heterónimos, reunindo 

em si o passado e o futuro. Como Bento (2008) enaltece, um professor é 

Sócrates (470-399 a.C) a cultivar a maiêutica e a estimular a juventude de 

Atenas a descobrir novas ideias através da projeção de dúvidas e perguntas, 

sendo fiel ao seu ensinamento de que “o homem só é feliz quando é bom e só 

é bom quando conhece”. É Platão (429-347 a.C) a casar a ética e a estética, ao 

dizer que a verdade é a beleza no seu máximo esplendor. É Galileu (1564-

1642) e Einstein (1879-1955) a contradizerem as verdades feitas. É Kant 

(1724-1804) a propagar que os princípios éticos são ideias de racionalidade 

para vivermos mais e melhor e para preservar a dignidade dos homens. É Karl 

Popper (1902-1994) a convidar para um esforço incessante na preocupação de 

eliminar o erro, de procurar novas possibilidades de expandir a liberdade. É 

Octávio Paz (1914-1998) na crença de que não existe nenhum homem novo e 
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de que o homem, não obstante ser cabal e perfeito, é e será sempre imperfeito 

e inacabado, um ser inconcluso, precário e transitório, carecendo de ser feito 

em todos os tempos e lugares e por todos os modos e meios. 

O professor de educação física tem como função ocupar-se da formação 

humana, aplicando-se ao aperfeiçoamento do corpo e da alma como um todo, 

dos gestos e das sensações, das emoções e das reações, das intensões e 

expressões, das atitudes e das posturas, das palavras e ações, uma vez que o 

ato desportivo manifesta-se no homem, interna e externamente. O professor de 

EF tem o desporto como instrumento para enaltecer o corpo na sua plenitude, 

sendo que quanto mais se desenvolve o corpo, por resposta, mais se 

impulsiona também o espírito. 

A essência de ser professor é, então, ensinar aos outros aquilo que 

sozinhos não conseguem aprender, não os deixando ao desamparo e ao 

sufoco do desconhecimento. É apresentar-lhes novos horizontes para 

explorarem. Claro que nem todos podem ser campeões, mas ser professor é 

fazer com que todos se desdobrem e se superem, dando e revelando o melhor 

de si mesmos. Ser professor é ser agente promotor de substituições, de trocar 

os medos, receios, crispações e lágrimas por confiança, entusiasmo, riso e 

exaltação, tanto no corpo, como na alma e coração. 

Afinal, é bom sentir que não se vive em vão, que os outros não são 

indiferentes à nossa passagem pelas suas vidas e que esta é uma ocasião 

única de trocarmos olhares, afetos, momentos, experiências e conhecimentos. 

É bom aquele sentimento de marcar a diferença, de contribuir para algo no 

outro, por mais pequena que seja essa mudança ou crescimento. Dá outro 

sentido e propósito à nossa vida, à nossa existência no mundo. 
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4. Realização da Prática Profissional 
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“Aprender a ser professor é uma viagem longa e complexa, repleta de desafios e 

emoções. Inicia-se com as diferentes experiências que temos com os nossos pais e 

irmãos; prossegue à medida que vamos observando professor após professor, ao 

longo dos dezasseis a vinte anos de escolaridade. Culmina, formalmente, com a 

formação profissional, mas continua nas experiências de ensino por que vamos 

passando ao longo da vida”. 

(Arends, 1995, p. 14) 

 

A educação visa sempre a estipulação de vários objetivos, objetivos 

esses que não se realizam espontaneamente e por isso necessitam de ser 

transmitidos e mediados pelo professor, pela organização e pelo conteúdo das 

situações de ensino e aprendizagem. Face às exigências objetivas é o 

pedagogo que defende os direitos dos sujeitos, particularmente o direito ao 

respeito pela individualidade e ao desdobramento tendencial das suas 

potencialidades. Desta forma, à educação compete o cultivo e o 

desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes, de potenciais 

inovadores e criativos. Isto torna a educação inseparável do conceito do 

processo de desenvolvimento, concedendo a toda a aprendizagem o objetivo 

de tornar ou conservar ao aluno a potencialidade de emancipado. Os objetivos 

assumem, então, uma função de orientação e ordenamento do ensino, 

colocando-o em movimento e provocando uma interação entre professores e 

alunos (Bento, 1995). 

O EP decorreu na base das várias áreas de desempenho e na sua 

articulação harmoniosa, sendo elas a Organização e Gestão do Ensino e 

Aprendizagem – Área 1, e A Participação na Escola e Relações com a 

Comunidade – Área 2 e 3. 

Este assume-se como o capítulo mestre do RE, no qual menciono toda a 

minha experiência enquanto EE em contexto prático. 

 

 

 



 

36 
 

4.1. Como tudo começou… 

 

Lembro-me do passado, não com melancolia ou saudade mas com a sabedoria da 

maturidade que me faz projetar no presente aquilo que, sendo belo, não se perdeu 

(Luft, 2003) 

 

Todo este espetáculo de vivências que foi o EP teve início com a 

primeira reunião de NE, ocorrida nos pré-fabricados devido às obras na escola. 

Nesta reunião tive o primeiro contacto com a PC e também com os meus 

colegas EE. Foi um dia repleto de novidades, em que nos foram apresentadas 

as instalações, os funcionários e ainda alguns professores com os quais nos 

íamos cruzando durante esta visita guiada, sendo todo o ambiente envolvente 

muito amável. Devido à situação da escola, de se encontrar em remodelações, 

a PC foi-nos colocando a par das hipóteses prováveis de contornar a situação 

ao longo do ano e quais as previsões futuras discutidas até então. Esta reunião 

teve como ordem de trabalhos dar início ao planeamento do ano letivo, 

começando por debater os temas com maior urgência como as questões 

relativas ao 1º momento (1ª aula) bem como a elaboração do Plano de Aula 

Base e da Ficha de Caraterização Individual do Aluno. 

 A escolha da turma foi realizada aquando a primeira reunião de 

Departamento Técnicas e Expressões, onde conhecemos todo o corpo docente 

pertencente e também nos apresentamos ao grupo. A escolha foi feita a partir 

das quatro turmas atribuídas à PC, sendo estipulada uma turma para cada EE 

e a restante ficaria à responsabilidade do NE. Esta foi realizada em núcleo e 

unanimemente, em que o critério para a seleção da minha turma, do 11º ano, 

foi o horário das aulas de EF, visto este ser mais favorável para as deslocações 

da minha residência para a escola. 

A primeira reunião do conselho de turma revelou-se extremamente útil, 

uma vez que nela foram-me fornecidas imensas informações relativamente às 

caraterísticas gerais da mesma e inclusive alguns apontamentos individuais a 

ter em atenção no decorrer do ano com alguns alunos. Aqui, também 

estabeleci o primeiro contacto com os professores das restantes disciplinas, 

que se demonstraram bastante acessíveis e me receberam com simpatia. 
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 O próximo passo e derradeiro momento seria, então, conhecer a minha 

turma e portanto lecionar a minha primeira aula em contexto de estágio. Neste 

instante, a ansiedade era muita e apesar de me sentir confiante, uma vez que 

ansiava aquele momento há anos, o meu coração estava acelerado, sentindo-

me um pouco perdida nos instantes antecedentes à chegada dos alunos à 

aula. Mas…quando eles começaram a chegar e a cumprimentar-me com um 

“Olá professora” enchi-me de orgulho, não conseguindo evitar um sorriso 

enorme e constante. Agora, com toda a turma já presente, tinha de me 

recompor das emoções e me concentrar para dar início à aula, tendo plena 

consciência que aquele era um momento crucial e que acabaria por definir a 

ideia que os meus alunos formariam sobre mim, afinal, a primeira impressão é 

marcante. Ela irá, inevitavelmente, acompanhar todo o percurso de convivência 

nesta relação/interação professor-aluno, influenciando a perceção de cada 

novo acontecimento. Com a realização da chamada, para além de confirmar a 

presença dos alunos na aula fui, também, associando os nomes às pessoas, 

dando início a este, para mim, difícil processo de fixação mental dos nomes. 

Com a minha apresentação à turma, fiz por criar, desde logo, um ambiente 

descontraído mas controlado, de respeito e confiança, sendo que para isso 

defini algumas regras e rotinas para a aula, a serem mantidas ao longo do ano 

letivo, para que as condições necessárias à mesma fossem garantidas. Neste 

exercício, apelei à participação dos alunos para que contribuíssem com alguma 

outra regra que achassem pertinente, recorrendo à consciencialização de cada 

um no sentido de desenvolver um pensamento e formação cívica. Fiz a 

intensão de realçar a importância dos alunos adotarem um comportamento 

focado em valores como a ajuda, solidariedade, espirito de grupo e 

cooperação, para que o ambiente ao longo do ano fosse saudável. Esta aula foi 

rica em novos dados, para além dos recolhidos através da FCIA, também 

ficaram em mim muitas primeiras impressões sobre os alunos, que apesar de 

não serem, de todo, caraterizações definitivas, serviram como base para 

delinear uma atitude e postura a manter com a turma. 

 



 

38 
 

 4.2. Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

 

A presente área consiste na apresentação de todo o método de 

preparação e administração do processo de ensino e aprendizagem orientado 

para a formação integral dos alunos, nomeadamente a conceção, o 

planeamento, a realização e a avaliação, sem exceção de nenhum, sendo que 

a falta de uma destas fases implica um défice na atuação dos professores, 

existindo uma congruência lógica entre elas. Aqui está descrito como tudo 

aconteceu, o desenrolar da história que marcou uma viragem na minha vida, a 

passagem de estudante a professora, o concretizar de um sonho, de um 

projeto de vida profissional. 

 

4.2.1. Conceção 

 

 Na conceção de Siedentop (2008), o ensino pode ser definido 

geralmente como os comportamentos dos professores durante o seu trabalho 

profissional. Os professores realizam tarefas como planificar, explicar, 

presentear, perguntar, corrigir e dar feedbacks, e todos os seus 

comportamentos têm como objetivo ajudar os seus alunos a aprender e a 

desenvolverem-se. 

Contudo, para conceber é necessário existir da parte do professor um 

pensamento bem estruturado e organizado, definindo fielmente quais os 

objetivos pretendidos para que a sua concretização seja possível e de forma 

benéfica para os alunos, sendo estes o foco do ensino. Para Kemmis (1988) o 

currículo deve ser construído mediante as condições históricas e socias de 

modo a adequar a prática à especificidade do contexto. 

Até ao momento de entrada no palco e atuação, existe da parte do 

professor todo um trabalho complexo e de consciente previsão do espetáculo 

no back stage. Este concentra-se e medita dentro da sua bolinha de sabão 

onde toda uma infinidade de conhecimentos sobrevoa a sua mente, capturando 

para cima da mesa os mais suscetíveis de serem trabalhados no palco com os 

seus alunos. Para que a sua arte aliada à dos seus alunos aconteça e se 
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manifeste na sua plenitude e beleza no momento do espetáculo ele analisa 

profundamente a base de todo este processo, tomando conhecimento 

relativamente à comunidade educativa, ao seu meio envolvente, ao que este 

lhe proporciona, ao conhecimento da escola em si, da sua estrutura e 

funcionamento, bem como e principalmente tomando conhecimento sobre a 

própria disciplina de EF, os seus propósitos e objetivos a atingir, tudo através 

da análise dos programas nacionais e das possíveis adaptações, se 

necessárias, em conformidade com o nível e capacidades dos alunos em 

questão, tendo o intuito de proporcionar um ensino de qualidade e excelência. 

O Ser Professor constitui-se como um processo complexo, inacabado e 

em constante mutação, pelo que exige de nós uma incessante busca por mais, 

por melhor, para uma constante melhoria de ações, de reações e de respostas. 

Assim, é de ressalvar que esta profissão ultrapassa todas as competências 

didáticas, entendendo-se até a capacidade de dar resposta com precisão a 

todas as funções as quais é sujeito. Cumprir apenas o currículo, torna-se 

insuficiente. Este deve ter a capacidade, em contexto prático, de ser 

governador, decisivo, ter um olhar assertivo e interpretativo. Ser capaz de 

criticar e analisar a sua atuação e buscar sempre novas metodologias 

implementando-as, tendo em conta o contexto em que se insere. 

Ser professor é ser plural, é enquadrar o seu ensino, com a máxima 

qualidade e pertinência, preparando o seu estudante para a vida adulta, 

concedendo-lhe, não só conhecimentos e saberes, mas também, competências 

de um cidadão, criador da sua própria identidade, assente em regras e valores. 

Em boa verdade, a EF é uma disciplina extremamente completa, pois 

contempla o indivíduo em toda a sua plenitude, tanto a nível motor, social como 

cognitivo, vendo o ser humano como um todo em corpo, mente e espírito. A 

minha linha de pensamento traduz-se num reflexo de espelho das palavras de 

Bento (2008, p. 54), “Ocupo-me, como é óbvio, da formação humana. Pertenço 

ao número dos que se consagram à edificação do corpo e da alma, dos gestos 

e sensações, das emoções e reacções, das inquietações e expressões, das 

atitudes e posturas, das palavras e acções. Porque o acto desportivo constrói e 

revela o homem por dentro e por fora”. 
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Ao longo do meu percurso académico e profissional absorvi diversos 

conhecimentos relativos ao conceito de Ensino da EF por parte de vários 

autores, o que me fez delinear e criar uma imagem considerada, para mim, a 

mais correta acerca da conceção de ensino, retirando de cada um o mais 

importante. Assim, considero que um eficaz ensino da EF deve ser centrado 

nas aprendizagens, na saúde, nas atividades lúdico-recreativas e na aptidão 

física. Mas, independentemente da conceção, o importante é valorizar a 

corporalidade na disciplina de EF para que seja criado nos alunos o gosto 

autónomo pela prática desportiva de forma continuada, traduzindo-se num 

modo de vida rotinado e numa forma saudável de estar no mundo e na 

sociedade. 

 

4.2.2. Planeamento 

 

Para Bento (2003), a conceção é o ponto de partida da atuação prática 

do professor, ou seja, a partir daqui surge, então, o planeamento. É, deste 

modo, pertinente definir e explicar o que se entende por planeamento. De 

acordo com Bento (2003), planificar a educação e a formação significa planear 

as componentes do processo de ensino e aprendizagem nos diferentes níveis 

da sua realização, significa aprender o mais certamente possível as estruturas 

e linhas básicas e essências das tarefas e processos pedagógicos. 

O Planeamento é uma ferramenta facilitadora de deliberações a serem 

tomadas pelo docente, em que os principais objetivos são a previsão, a 

racionalização e a eficácia do processo de ensino (Sousa, 1991). 

Mas porquê planificar? A planificação deve ser compreendida como uma 

ferramenta metodológica para designar duas coisas diferentes, por um lado o 

caminho a percorrer (estratégias) e por outro a meta a alcançar (objetivos) 

(Bento, 1988). Posto isto, cada vez que se inicia um ano letivo tem-se por 

objetivo atingir diversas metas/objetivos, torna-se assim importante fazer uma 

previsão da ação a ser realizada, por forma a ter linhas orientadoras do 

processo de ensino aprendizagem. É importante que o professor tenha uma 

perspetiva abrangente sobre o processo de ensino e aprendizagem a 
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desenvolver ao longo do ano letivo, não só ligado à disciplina, neste caso de 

Educação Física, como também ligado às demais disciplinas no que toca a 

atividades, visitas de estudo, entre outras. Estas planificações podem 

denominar-se como sendo de longo prazo, médio prazo e curto prazo. Foi 

neste sentido que se realizaram as diversas programações, a seguir 

apresentadas, sendo que algumas delas se encontram em anexo, como 

devidamente sinalizadas: 

Programações a longo prazo: 

     - Calendário Escolar; 

     - Planificação das modalidades a abordar em cada ano de 

escolaridade; 

     - Roulement (Rotações dos espaços físicos disponíveis), de modo a 

ser de fácil perceção para todos os professores quais os espaços que cada iria 

poder usufruir ao longo do ano letivo para o exercício das suas funções, bem 

como para fornecer uma igualdade de situações de trabalho a todas as turmas, 

devido à situação de défice de espaços existentes para a prática da disciplina, 

resultante das obras a decorrer (ex.: Anexo 2); 

     - Plano Anual das turmas, fazendo referência às datas da lecionação 

de cada Unidade Didática. 

Programação a médio prazo: 

     - Unidades Didáticas, com as respetivas aulas, material a utilizar e 

conteúdos abordados em cada aula. 

Programação a curto prazo: 

     - Planos de aula (ex.: Anexo 3), onde se faz referência aos exercícios 

e sua organização, de modo a atingir os objetivos específicos e gerais 

propostos. 

Para a realização destas programações no início do ano, teve-se em 

atenção a análise do calendário escolar, o número de aulas de EF do respetivo 

ano letivo, os espaços desportivos disponíveis destinados à sua prática; os 

recursos materiais existentes, o tempo útil de cada aula e a contabilização de 

aulas destinadas a cada modalidade a ser lecionada. 
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O processo de ensino e aprendizagem foi aquele em que procurei 

investir mais. Na elaboração da planificação, o propósito básico e fundamental 

foi sempre a formação integral do aluno na aula de EF. Para tal, foi crucial 

investir numa boa gestão do tempo de aula, no empenho motor e em situações 

de aprendizagem adequadas ao nível de aprendizagem dos alunos. 

Na base do planeamento do ano letivo e de cada ‘espetáculo’ de aula, 

esteve a análise dos Programas Nacionais de Educação Física (PNEF) para a 

turma do ensino regular de artes (11º ano), do Programa de Cursos 

Profissionais de Nível Secundário (PCPNS) para a turma do curso profissional 

de turismo (10º ano), do PEE e do Roulement relativo a cada semana ao longo 

de todo o ano letivo.  

 Ao longo do ano letivo, tomei cada vez mais consciência da extrema 

importância da utilização destas programações para uma boa orientação e 

organização do processo de ensino e seu consequente sucesso. Mas afirmo 

que para o alcance deste sucesso o professor deve ter uma grande capacidade 

de improviso/adaptação, estando ciente de que o que foi maioritariamente 

programado, na hora poderá sofrer diversas alterações perante a realidade 

vivida, mas sem nunca perder o foco de cumprimento dos objetivos 

previamente estabelecidos. Como sublinham Mesquita e Graça (2009, p. 40), a 

pertinência do conteúdo dos programas e a sua atualidade, confere-lhes 

qualidade, “a qualidade dos programas assenta na relevância do seu conteúdo 

formativo, na robustez e actualidade da sua base conceptual e na coerência e 

adaptabilidade da sua estrutura aos objectivos do programa e aos sujeitos que 

os frequentam”. 

 

4.2.2.1. Planeamento Anual 

 

Na profissão docente está implícita uma análise minuciosa de todas as 

competências gerais e transversais dos planos curriculares, moldando as suas 

finalidades, objetivos e conteúdos consoante a realidade apresentada. 

O processo de ensino e aprendizagem exige, àqueles que fazem do 

ensino profissão, uma resposta planeada e estruturada. Pois um planeamento 
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adequado traduz-se num meio crucial para uma boa intervenção pedagógica. 

Perante tal realidade, esta profissão exige uma planificação, que abarca uma 

reflexão e representação mental, acerca do que irá ser abordado, tendo como 

objetivo e produto final, uma prática sistematizada, lógica, sequencial e 

coerente. 

Segundo Bento (2003), para um ensino eficiente são necessárias 

reflexões estratégicas, balizadoras da ação durante todo um ano escolar. Este 

mesmo autor refere ainda que neste nível de preparação do ensino trata-se, 

em primeiro lugar, de cada professor adquirir clareza acerca dos resultados a 

alcançar, necessariamente pelos alunos das suas turmas, no ano escolar e na 

sua disciplina, resultados respeitantes a capacidades, habilidades, 

conhecimentos, atitudes e qualidades de vontade e carácter. 

O PA é um documento de caráter global que procura situar o programa 

de ensino. Este não apresenta grandes pormenores de atuação por parte do 

professor ao longo do ano, pelo que as particularidades do ensino, bem como 

as medidas didático-metodológicas são englobadas nos planos das UD e 

Planos de Aula, contudo, exige uma análise refletida a longo prazo. Aqui, os 

objetivos para cada período letivo são apenas apresentados em geral. A 

elaboração do planeamento anual constitui-se como o primeiro passo da 

coreografia na preparação do ensino. Corresponde a uma necessidade objetiva 

do ciclo de tarefas iniciais da atuação do professor. Não se trata de copiar o 

programa, mas sim analisá-lo e interpretá-lo à luz do conhecimento da turma e 

do escalão etário. Este vai de encontro a um ensino eficaz, assentando num 

prática refletida, orientada e balizada pelas normativas emanadas dos Serviços 

de Administração Central. 

Após deter conhecimento pormenorizado relativo às instalações e à 

constituição da turma, e com finalidade de organizar um processo ensino e 

aprendizagem de qualidade, foi de ordem urgente a elaboração do 

planeamento anual. Para elaborar este planeamento, foi necessário e 

primordial, analisar as competências gerais e transversais dos planos 

curriculares, assim como os programas de educação física, articulando as suas 
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finalidades, os objetivos, conteúdos e indicações metodológicas. Esta análise 

permitiu uma intervenção pedagógica cuidada e bem estruturada. 

Tendo por base estes suportes teóricos, o ponto de partida foi consultar 

os PNEF, o PCPNS, bem como as orientações do grupo disciplinar. Assim 

sendo, segundo os programas e em consonância com a escola, o material 

existente, as instalações disponíveis e o roulement dos espaços, foi elaborado 

o planeamento anual. Este planeamento foi igualmente reajustado para cada 

turma, tendo como objetivo central a operacionalização dos objetivos e das 

atividades formativas visando o aperfeiçoamento efetivo dos alunos em todas 

as modalidades abordadas. Estas alterações são detetadas e identificadas 

através da avaliação inicial e contínua. 

Na ESAG o grupo disciplinar de educação física tinha previamente 

definido as modalidades a abordar no ano letivo, sendo que a tarefa seguinte 

para o núcleo de estágio consistiu em elaborar a extensão e sequência das 

matérias. A preparação do ano letivo inicia-se com uma análise dos resultados 

obtidos pelos alunos do ano transato, com reflexões acerca das possibilidades 

de melhoria do clima de ensino e de aprendizagem, de prática desportiva na 

escola e predisposição motora para a disciplina, bem como sinalizando 

situações pontuais referentes a possíveis alunos problemáticos ao nível do 

comportamento ou com NEE. Toda esta informação, foi-me fornecida pela PC 

logo após a distribuição das turmas pelo núcleo de estágio, uma vez que estas 

eram turmas de continuidade, o que foi de extrema utilidade e facilitador nesta 

fase inicial de preparação de um ano letivo que já se adivinhava exigente e 

trabalhoso mas marcante. Assim, na realização do PA foram tidos em 

consideração vários fatores, tais como as condições da escola, o roulement, o 

clima, etc. Nenhuma outra disciplina é tão dependente de condições climáticas 

como a EF. Este foi um aspeto crucial a ter em consideração no momento da 

elaboração do plano anual de ensino, associado ao roulement da escola e 

tendo em vista a escassez de espaços disponíveis para a prática da disciplina 

em consonância com uma procura pela igualdade de oportunidades e 

condições de ensino para os demais professores e turmas de EF da escola. 
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Para a elaboração do PA foi necessário tomar consciência e 

conhecimento das diferenças e constituição de funcionamento e atuação 

existentes entre as turmas de Ensino Regular e a turma do Curso Profissional. 

No caso do ensino regular, o PA apresenta uma sequência cronológica 

das diferentes UD. No que respeita à distribuição, ordenamento das matérias e 

respetivas horas para a concretização da UD, confesso que este foi um 

processo de alguma complexidade e que exigiu uma certa dose de 

concentração acrescida e reflexão consciente, dada a tua relevância em todo o 

contexto de ensino e aprendizagem para cada uma das modalidades. De facto, 

obrigou-me a efetuar um cálculo certeiro das horas reais existentes para as 

aulas de EF, uma vez que neste documento também são tidas em 

consideração as datas para o controlo e avaliação da saúde (Bateria de Teste 

Fitnessgram), feriados, festas, visitas de estudo, férias escolares, atividades 

desportivas (entre outras) desenvolvidas e que não preconizam a lecionação. 

Relativamente à lecionação e inerente PA da turma do curso 

profissional, este rege-se por módulos, sendo que o planeamento apresenta, 

de igual modo, uma sequência das UD mas tendo em conta o tema de cada 

módulo, tendo sido necessário ordena-la e atribuir-lhe as horas necessárias à 

sua concretização, sem esquecer, também, as aulas destinadas ao fitnessgram 

e as demais horas/dias estipulados em calendário escolar para outras 

atividades e/ou férias e feriados que impossibilitassem a lecionação corrente à 

disciplina de EF. 

Considero importante mencionar com o que nos deparámos neste 

momento, ou seja, a composição do PA e a sua estrutura em função do que 

havia sido decidido. 

Para a turma de ensino regular (11º ano), estavam definidas em 

calendário escolar o número total de 52 aulas para o 1º período e de 40 aulas 

tanto para o 2º como para o 3º período, sendo que cada aula tinha uma 

durabilidade de 45min. Estas aulas foram então distribuídas pelas diferentes 

modalidades a lecionar segundo o PNEF. Relativamente ao 1º período foram 

destacadas duas aulas para a apresentação, quatro aulas para a realização da 

bateria de testes de fitnessgram, oito aulas para a modalidade de atletismo 
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(barreiras, resistência e velocidade), catorze aulas de basquetebol como jogo 

desportivo coletivo, outras catorze para badminton como desporto de raquete e 

oito para a ginástica de aparelhos, restando um total de quatro aulas de 

créditos, destinados a uma utilização pertinente consoante a 

modalidade/temática com mais necessidade de complementação/inclusão. No 

que respeita ao 2º período foram determinadas dez aulas para a lecionação da 

ginástica na componente de solo/acrobática, doze aulas para o ensino do 

voleibol como modalidade coletiva, seis aulas para atletismo (salto em altura), 

oito aulas previstas para a abordagem a uma matéria alternativa e quatro aulas 

correspondentes a créditos. O 3º período englobava dezasseis aulas referentes 

à opção 1, doze referentes à opção 2, seis aulas para a matéria alternativa e 

um total de seis aulas para créditos. Outras aprendizagens como 

conhecimentos fundamentais relativos às atividades físicas desenvolvidas, 

aprendizagem de atitudes sócio desportivas corretas, entre outras, são 

transversais a todo o planeamento, sendo que são desenvolvidas em cada 

modalidade ao longo de todo o ano letivo. 

Já relativamente à turma de curso profissional (10º ano), ficou estipulado 

um total de 26 aulas a lecionar no 1º período, 21 aulas para o 2º período e 

também 21 aulas no 3º período. Na Planificação Modular Anual, foi conferido 

ao 1º período a lecionação do Módulo 13 (Atividade Física/Contextos e Saúde 

I) em quatro aulas, o Módulo 16 (Aptidão física) em duas aulas, o Módulo 10 

(Dança I – Dança Criativa) num total de 16 aulas. Foram também definidas as 

habituais duas primeiras aulas destinadas à apresentação e as duas aulas para 

a realização da bateria de testes de fitnessgram. No 2º período estipulou-se a 

lecionação ao Módulo 4 (Ginástica I – Ginástica de solo e Ginástica de 

Aparelhos) num número de dezoito aulas, estando as restantes 3 aulas 

destinadas a atividades extras como visitas de estudo. Para o 3º e último 

período definiu-se a lecionação ao Módulo 1 (JDC I – Voleibol) em dezoito 

aulas, contando com duas aulas para a realização da bateria de testes de 

fitnessgram a fim de comparar resultados obtidos no início e fim de ano letivo e 

a restante aula para atividade extra (visita de estudo). 
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4.2.2.2. Previsto vs. Imprevisto 

 

“Se não conheço os mapas, escolho o imprevisto: qualquer sinal é um bom 

presságio” 

(Luft, 2005, p. 33) 

 

De facto, e que como já referi anteriormente, para que o processo de 

ensino e aprendizagem seja eficaz e adequado, é necessário um planeamento 

cuidado. O Planeamento, segundo Coaracy (1972, p. 79) é considerado um 

“processo contínuo que se preocupa com o “para onde ir” e “quais as maneiras 

adequadas para chegar lá”, tendo em vista a situação presente e possibilidades 

futuras, para que o desenvolvimento da educação atenda tanto as 

necessidades do desenvolvimento da sociedade, quanto as do indivíduo”. 

Contudo, por muito que o planeamento seja adequado e criado ao mais 

ínfimo pormenor, na passagem desta teoria para a prática existem sempre 

imprevistos, situações inesperadas que exigem ao professor a rápida 

adaptação e reajustamento ao momento. 

Desta forma, o ensino prevê o inesperado, contrariamente, ao que 

acontece no planeamento e preparação, sendo muitas vezes essencial uma 

adaptação situacional por parte do docente. Logo, mesmo que a contagem e 

previsão detalhada das situações esteja presente no planeamento, não 

significa que nos consigamos desfazer do inesperado na sua totalidade. Como 

afirma Bento (1987), o ensino é criado duas vezes: primeiro na conceção e 

depois na realidade. Deste modo, a conceção teve de ser adaptada à 

realidade, sendo que o planeamento, acima presente, previamente definido 

necessitou de um (re) ajuste para ambas as turmas. 

Assim, para a turma do 11º ano do ensino regular, efetivamente, no 1º 

período foram lecionadas duas aulas relativas à apresentação, duas aulas para 

a realização dos testes de fitnessgram, e as modalidades de basquetebol 

(quatro aulas), andebol (catorze aulas) e voleibol (duas aulas; modalidade com 

continuidade no período seguinte). Foram lecionadas ainda quatro aulas 

dedicadas ao trabalho de condição física sendo que as restantes vinte e quatro 
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aulas foram teóricas e realizadas em sala de aula, entre as quais duas foram 

para revisão da matéria dada e preparação para o teste escrito sumativo a 

acontecer nas duas aulas seguintes. O 2º período carateriza-se por ter sido 

maioritariamente teórico, uma vez que por razões externas à minha vontade e 

motivação, foram lecionadas vinte e quatro aulas em sala de aula, tendo sido 

duas destas dedicadas a uma revisão da matérias e outras duas para a 

realização do teste escrito sumativo. Duas aulas foram ainda destinadas a uma 

visita de estudo da turma. Houve a continuidade e término da lecionação à 

modalidade de voleibol, num total de doze aulas e duas aulas para a 

lecionação à modalidade de ténis de mesa, como desporto de raquete. O 3º 

período já foi mais ativo, contando apenas com quatro aulas teóricas, dada a 

necessidade de realização da avaliação através do teste escrito sumativo para 

assim ser fiel ao método de avaliação aplicado dos dois períodos anteriores e 

mais quatro aulas cedidas à realização dos torneios concelhios das escolas 

secundárias de Matosinhos. Foram, então, lecionadas as modalidade de 

badminton, como desporto de raquete, ao longo de dez aulas e a modalidade 

de futsal, como JDC, em quatro aulas. As restantes 18 aulas foram destinadas 

ao ensino do ténis de mesa como alternativa dinâmica às aulas teóricas, como 

resposta à falta de espaços físicos e de condições climatéricas favoráveis às 

aulas práticas. 

Quanto à turma do 10º ano do curso profissional, o (re) ajuste não foi tão 

acentuado dado ter ocorrido um esforço global por parte do grupo de EF da 

escola, apesar das adversidades existentes, em garantir as condições 

suficientes à lecionação/realização do número mínimo obrigatório de módulos 

exigido pelos cursos profissionais. As adaptações ocorridas tiveram lugar 

apenas nas horas estipuladas para cada módulo, sendo que para o 1º período 

a módulo 13 foi lecionado em duas aulas bem como o módulo 16, sendo que 

para o módulo 10 foi necessário um aumento da carga horária para a sua 

realização e conclusão a fim de garantir um ensino eficaz à modalidade, 

valorizando assim a avaliação da mesma, com um total de dezoito aulas. Para 

a apresentação e fitnessgram as aulas realizadas coincidiram com as 

previamente definidas. Para o 2º período consideramos fundamental que o 
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módulo 4, no qual as dezoito aulas seriam divididas pela lecionação da 

ginástica de solo e a ginástica de aparelhos, fosse na sua totalidade lecionada 

apenas para a ginástica de solo, dadas as dificuldades apresentadas pela 

turma na sua aprendizagem e para que ocorresse a consolidação da matéria, 

tendo sido ainda necessário realizar duas aulas destinadas a atividades extras 

para a conclusão da avaliação a toda a turma. Relativamente ao 3º período, 

este decorreu conforme o definido inicialmente, não havendo carência de 

qualquer reorganização. 

Encaro o imprevisto como um desafio às minhas capacidades e 

conhecimentos e acredito e esta competência me faz sempre ansiar por mais e 

estar em constante momento de aprendizagem, de crescimento e de aquisição 

de habilitações. Na verdade e como método de prevenção em cada 

planificação ocorrida ao longo do ano letivo, criei sempre um ‘plano b’ para 

cada aula, cada exercício, cada abordagem, cada intervenção, cada estratégia 

de ensino, cada exemplificação, etc.. Contudo, nem sempre o ‘plano b’ foi 

suficiente existindo a necessidade de criar um ‘plano c’ no momento, e esta 

busca incessante pelo reajuste, pela melhor atuação e lecionação permitiu-me 

evoluir bastante ao longo das aulas, numa aprendizagem mutua e 

extremamente rica com os alunos, talvez até mais relevante para mim do que 

para eles. Foi um processo contínuo de (re) educação do meu ‘Eu’ profissional 

em (re) construção. 

Todo este trabalho de back stage, preparação e planeamento, leva a um 

processo de ensino e aprendizagem mais rico, mais fundamentado e por 

conseguinte mais eficaz e eficiente, meu propósito maioral a concretizar desde 

a entrada neste palco de movimentações cheio de emoções. 

 

4.2.2.3. Extensão de Conteúdos - MEC 

 

Tal como no ano transato, no decorrer das didáticas específicas, tivemos 

de elaborar o Modelo de Estrutura do Conhecimento, segundo Vickers (1990), 

correspondente a cada modalidade. Esta forma de planeamento, bastante 

importante e, no meu ponto de vista extremamente eficiente, permitiu que toda 
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a ação pudesse ser delineada de melhor forma. Para a mesma autora, este 

modelo permite a elaboração de uma estrutura para a construção de um 

currículo específico de desporto, a partir daquilo que se afigura como essencial 

e necessário, na realização de uma atividade. 

O Modelo de Estrutura do Conhecimento é assim um modelo aplicável a 

todos os desportos e atividades físicas, a qualquer área onde a prática 

extensiva é necessária para adquirir habilidades motoras, sendo um modelo de 

instrução baseado no conhecimento. É, então, um instrumento que tem como 

principal finalidade ajudar na planificação por parte do professor de Educação 

Física acerca daquilo que encontrar ao longo do ensino de uma modalidade 

aos seus alunos. É importante analisar, decidir e aplicar os seus 

conhecimentos tendo em conta o contexto no qual se insere, devendo este 

instrumento, portanto, ser realizado de uma forma bastante cuidadosa e 

metódica. 

Assim, para cada modalidade lecionada ao longo do ano letivo, foi 

realizado, em conjunto com o núcleo de estágio, o modelo de estrutura de 

conhecimento para a Dança Criativa, a Ginástica de Solo, o Basquetebol, o 

Andebol, o Voleibol, o Badminton, o Futsal e o Atletismo para cada turma 

especificamente, sendo que, às minhas turmas, não foi possível lecionar 

nenhuma aula à modalidade de atletismo devido à indisponibilidade de 

espaços, tendo contudo, lecionado basquetebol, ao contrário dos meus colegas 

EE. 

Para seguir toda uma lógica de progressão, o MEC apresenta-se como 

um documento que requer uma conexão entre a planificação e metodologia de 

ensino à matéria a lecionar, pelo que é um instrumento passível de ser 

alterado, consoante a imprevisibilidade que o professor encontra no terreno.  

Este instrumento proposto por Vickers (1990), está dividido em 8 

módulos que servem como uma estratégia ao professor para melhorar a 

eficácia do seu ensino, sendo então necessária toda uma organização que 

sustente a aplicação no terreno: 

 Módulo 1 – requer o desenvolvimento de uma estrutura de 

conhecimento, no reconhecimento da importância da matéria. Diz 
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respeito às categorias transdisciplinares do conhecimento: habilidades 

motoras e estratégias (todas as habilidades individuais e estratégias 

básicas), fisiologia do treino e condição física, cultura desportiva e 

conceitos psicossociais. Estas quatro categorias estarão sempre 

presentes na época desportiva e desencadeiam várias subcategorias 

subjacentes a estas. Sabendo que existe uma heterogeneidade bem 

patente nas escolas, estas subcategorias são ensinadas 

sequencialmente consoante a turma que o professor encontra; 

 Do Módulo 2 ao 8 – identifica os aspetos críticos do ensino e as 

metodologias do treino e mostra como são integrados e aplicados na 

estrutura de conhecimento. Está inserido o conhecimento processual, 

isto é, todo o procedimento que se realiza desde a análise do contexto à 

aplicação prática nas aulas: 

 Módulo 2 – Conhecimento do Contexto; 

 Módulo 3 – Conhecimento dos Alunos; 

 Módulo 4 – Extensão e Sequência da Matéria; 

 Módulo 5 – Definição dos Objetivos; 

 Módulo 6 – Configuração da Avaliação; 

 Módulo 7 – Criação de situações de aprendizagem e progressões 

de ensino; 

 Módulo 8 – Aplicação (Unidades Didáticas, Planos de aula, 

Planeamento Anual). 

Estes 8 módulos são desencadeados por 3 fases: Análise, Decisões e 

Aplicação. Na fase da Análise, deve-se ter em consideração todo o tipo de 

conteúdo programático a ser abordado durante o ano letivo, para isso dá-se 

uma especial atenção ao material, condições de segurança e nível dos alunos. 

A fase de Decisão implica definir uma sequencialidade lógica da matéria que se 

irá lecionar, tendo em conta o que foi analisado anteriormente (módulos 1, 2 e 

3). É importante e indispensável decidir eficazmente, definindo objetivos, 

revelando as melhores formas de avaliação e criando progressões que se 

ajustem ao nível dos alunos para cada modalidade. A fase de Aplicação refere-

se às unidades didáticas, planos de aula e planeamento anual. Estes podem 
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estar sujeitos então a alterações, uma vez que a evolução dos alunos nem 

sempre corresponde ao esperado, podendo ser demasiado positiva ou 

negativa, pelo que deve existir da parte do professor uma capacidade para 

prever possíveis imprevistos ao longo do ano letivo. 

No que concerne ao processo de planeamento, o módulo 4, da extensão 

e sequência da matéria, revela-se de capital importância. Na elaboração de 

cada UD tivemos em conta o nível da(s) turma(s), referido no módulo 3 e, por 

conseguinte, todos os conteúdos condizentes com o nível em questão. A partir 

daí, integramos o número de aulas a lecionar, a função didática destinada a 

cada conteúdo em determinada aula, e incorporamos todas as categorias 

transdisciplinares do conhecimento presentes no módulo 1. 

A atividade docente desenrola-se em torno da UD e do seu 

planeamento. Assim sendo, foi por intermédio dela que se levantaram as 

dúvidas no que diz respeito a metodologias, à didática e ao que realmente 

demonstra ser relevante abordar. Este exercício obrigou-me a pesquisar mais 

acerca de cada modalidade, aprofundando e enriquecendo assim o meu 

conhecimento, a minha formação e as minhas habilidades na atividade de 

docência. Tornou-me ainda mais concisa pois os objetivos para cada aula já 

haviam sido definidos anteriormente. Saber o que abordar e como abordar 

cada parâmetro facilitou a preparação das aulas, na medida em que, 

anteriormente tudo já tinha sido pensado e organizado, de uma forma lógica, 

pertinente e adequada. Posso afirmar que a UD foi, ao longo de todo o meu 

ano letivo enquanto EE a pedra basilar para a preparação das aulas às minhas 

turmas. 

Acredito que a realização do MEC para cada uma das modalidades foi 

de real importância, pelo que foi sempre o meu documento de apoio para as 

aulas, tendo sido um guião para a tomada das decisões mais acertadas 

consoante sempre o nível da turma. Importante mesmo foi conseguir dar uma 

sequência analisando, instruindo, observando, refletindo e/ou avaliando. O 

MEC permitiu aumentar a minha eficácia enquanto EE, tanto na tomada de 

decisão como no planeamento de estratégias para a resolução dos problemas 

e, assim, ensinar com o maior sucesso possível os meus alunos. 
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4.2.2.4. Um Ponto de Partida…O Plano de Aula 

 

“o resultado de uma aula depende preponderantemente da qualidade da 

sua preparação” 

(Bento, 2003, p. 107) 

 

O plano de aula pode ser denominado como um planeamento micro por 

parte do docente, considerando o MEC como um planeamento a nível macro. 

Para que se vivencie o êxito durante a atividade docente e o processo de 

ensino e aprendizagem é necessário um planeamento cuidado da aula que se 

vai lecionar. Uma ausência do mesmo leva a que padeçam de organização, 

dinâmica e por conseguinte a um desinteresse e desmotivação por parte dos 

alunos. O planeamento das aulas inclui o delineamento de objetivos 

relativamente à organização e coordenação das atividades a realizar, bem 

como a elaboração de estratégias por parte dos professores, tendo em conta 

aquilo que este pretende que os seus alunos executem e alcancem. Este tem 

de ser adequado à turma e ao mesmo tempo flexível, como tenho vindo a 

reforçar, pois poderá ter de ser alterado ou ajustado devido a impressibilidades, 

sendo considerado apenas como uma linha orientadora. 

No início do ano letivo, aquando a primeira reunião com a PC em NE, foi 

pedido que se realizasse individualmente uma base para o plano de aula, cujo 

este seria o nosso ponto de partida para a preparação de todas as aulas 

futuras. Para a execução desta tarefa realizei uma breve viagem por todos os 

meus documentos de preparação de aulas elaborados ao longo do meu 

percurso académico, a fim de realização uma comparação reflexiva chegando 

então a um único documento que englobasse todos os parâmetros cruciais 

para um bom planeamento de aula. 

Esta viagem levou-me a estruturar/organizar o plano de aula em três 

fases: fase inicial; fase principal/fundamental; e fase final. Assim, a primeira 

fase deve conter a mobilização geral e específica, muitos exercícios com 

poucas repetições e ter ligação com a fase principal, apresentando um caráter 

lúdico. Na fase principal/fundamental deve-se ter em conta a aquisição de 
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competências, de uma forma intensa mas garantindo a recuperação. Na última 

fase tem-se em consideração a diminuição da intensidade, realizando-se no 

final um balanço da atividade com uma possível projeção da aula seguinte. Os 

planos de aula foram a planificação do meu dia-a-dia. Na minha visão tem uma 

enorme pertinência na organização e estruturação da aula. A 

constituição/estruturação do plano de aula coube nestes moldes e construí-o 

tendo em conta o supracito, contendo as seguintes informações: identificação 

da professora, da data, hora, duração, local e espaço da aula, do número e 

sessão da mesma, da turma e do número de alunos para a qual a aula foi 

concebida, bem como do material necessário à sua realização, estando 

identificada também a unidade didática e a respetiva função didática da aula. 

Apresentava ainda os objetivos a trabalhar/atingir na aula bem como a 

especificação das quatro categorias transdisciplinares do conhecimento a 

desenvolver no decorrer da mesma. Relativamente ao corpo do plano de aula, 

este apresentava a parte da aula, dividida então por inicial, 

principal/fundamental e final, o tempo estimada para cada exercício/momento 

da aula, os objetivos comportamentais expectados pelos alunos na execução 

dos exercícios/momentos, as situações de aprendizagem que consistem na 

descrição do exercício/momento e/ou atividade/jogo, as componentes críticas a 

utilizar para cada situação e a conferida organização didático-metodológica 

espacial da turma e professora. 

Foi interessante poder criar cada plano de aula em cumprimento da UD 

que estava em curso, bem como as reflexões elaboradas após cada aula sobre 

a mesma que serviram de síntese a toda a aprendizagem adquirida no 

exercício das minhas funções. Neste documento encontrei um amigo, um 

apoio, pois antes de cada aula consultava-o, para que nada, que estivesse ao 

meu alcance, corresse mal. É importante referir que o plano de aula era 

entregue à PC antes de cada aula e eram discutidas possíveis 

alterações/melhorias, antecedendo a respetiva lecionação. Desta forma e 

através de uma troca de pensamentos acerca de cada assunto, pretendeu-se 

potenciar ainda mais o processo de ensino e aprendizagem, podendo absorver 

algum do conhecimento e experiência do qual a PC era detentora. 
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4.2.3. Realização da Prática Profissional Pedagógica 

Ouvir é esquecer…Ver é recordar…Fazer é compreender… 

(Confúcio, séc. IV a.c.) 

O EP foi realizado com muito carinho e compromisso pessoal, pois 

através dele vivenciei a possibilidade de confrontar conceitos e práticas 

aprendidos na formação académica com o quotidiano e realidade escolar, 

plenamente consciente da dimensão que este por si só detém, tanto ao nível 

da minha formação pessoal e profissional como para o crescimento e 

desenvolvimento dos alunos ao nível das aprendizagens. 

Este espetáculo que é e foi para mim o EP permitiu-me desenvolver um 

conhecimento pedagógico do conteúdo em contexto real de aplicação. 

Segundo Graça (1997, p. 46) “o ensino é hoje um processo cognitivo complexo 

que exige do professor uma capacidade de tomar decisões alicerçadas em 

múltiplos domínios de conhecimentos”. O ato de ensinar é visto por mim como 

uma bela dança, um conjunto de movimentos perfeitamente interligados 

criando momentos de pura magia, e foi isto que aconteceu constantemente no 

meu coração ao longo da minha atuação enquanto professora estagiária. 

A minha atuação esteve alicerçada na informação contida no Guia do 

Professor – Em Movimento 7/8/9 “Entendemos que ao nível das habilidades 

motoras (ação), as atividades devem ser tão globais quanto possíveis e tão 

analíticas quanto necessárias; ao nível da condição física (ação), a 

preocupação deve ser centrada nos aspetos da aptidão física na perspetiva de 

promoção da saúde, ao nível da cultura desportiva (conhecimento), deve haver 

aposta clara na aplicação e não na memorização; ao nível psicossocial 

(atitudes), devem ser mais valorizadas as atividades grupais/inclusivas e 

menos as individuais” (Batista, Rêgo, & Azevedo, 2012, p. 5). 

Humildemente acredito que a minha participação durante o estágio 

profissional tenha contribuído de forma significativa para a formação dos ‘meus 

meninos’ e que as intervenções realizadas, bem como a minha postura ao 

longo desta passagem pela ESAG foram recebidas de maneira positiva na 

comunidade escolar. 
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4.2.3.1. Modelos de Ensino Adotados nas Diferentes Modalidades 

 

Antes de descrever, concretamente, o que foi realizado durante as UD 

das várias modalidades, importa mencionar que, como nos referenciam 

Mesquita e Graça (2009), não existe um modelo que se diga mais adequado. 

Por cada abordagem depender das convicções de cada professor e das 

caraterísticas de cada turma, optei também por abordar as diversas 

modalidades de várias formas, dotando os alunos de novas experiências e 

reforçando a minha capacidade de atuação. 

No exercício de transformar a teoria pedagógica adquirida em prática na 

realização das funções enquanto educadora em estágio profissional, tornou-se 

pioneiro ter como base de todo o processo que a minha função enquanto parte 

integrante do sistema educativo e desportivo é de formar jovens, 

proporcionando o desenvolvimento pessoal, social e moral dos educandos, 

desenvolvendo competências de vida e de caráter (Rosado, 2009). 

Tal como referido no supracitado, ocorreram várias alterações 

relativamente ao planeamento inicial das UD tendo em vista a sua aplicação 

e/ou carga horária disponível. A primeira contrapartida defrontada no ano letivo 

em EP foi aquando a altura de lecionação das aulas 7 e 8, quando tomamos 

conhecimento de que não iriamos poder usufruir dos espaços físicos de que a 

ESAG dispunha para a prática da EF a partir daquele momento, devido à 

reformulação das instalações se iniciar. Foi aqui que efetivamente tomamos 

consciência de que a nossa realidade de estágio estava desfalcada 

comparativamente aos nossos colegas de curso, uma vez que não iriamos 

usufruir das mesmas condições práticas de ensino. Mas, tudo tem o seu 

reverso da moeda, e não possuindo as condições esperadas para a dita 

atuação normal enquanto profissionais docentes de EF, vivenciamos uma 

realidade relativamente diferente mas tão ou mais possível como qualquer 

outra de acontecer em contexto escolar, confrontando-nos com problemas 

recorrentes aos quais teríamos que dar resposta imediata, o que nos permitiu 

ganhar experiências e adquirir um leque suficiente de estratégias de contorno 
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de situações, competências necessárias a uma permanência de sucesso na 

comunidade escolar. 

Para a lecionação pedagógica baseie-me nos modelos instrucionais no 

ensino do desporto segundo Mesquita e Graça (2009), adotando o modelo de 

instrução direta e o modelo desenvolvimental. 

Relativamente à lecionação dos jogos desportivos os modelos de ensino 

adotados foram o modelo de ensino do jogo para a compreensão (Bunker & 

Thorpe, 1982) e o modelo de competências nos jogos de invasão (Musch et al., 

2002). A descrição da sua aplicabilidade será abordada de seguida 

respetivamente às modalidades desportivas em que foram adotados. Como 

referem Graça e Mesquita (2009, p. 131) embora com incidências distintas, os 

referidos “modelos requerem a adequação das formas de jogo à capacidade 

dos alunos; valorizam os aspectos da percepção, compreensão e tomada de 

decisão; cuidam dos aspectos afectivos e sociais para garantir a participação 

equitativa de todos os alunos e fomentar a autonomia no processo de 

aprendizagem; preconizam a melhoria do nível do jogo dos alunos, certificada 

por uma avaliação autêntica reportada à qualidade de desempenho das acções 

de jogo”. Durante todo o trabalho realizado no âmbito do ensino dos jogos em 

espaço de aula tive também como fundamento contribuir para a formação do 

cidadão desportivamente culto, competente e entusiasta, conduzindo a uma 

melhoria da capacidade de jogar, de compreender e de desfrutar o jogo em 

toda a sua globalidade, relacionando-se com as situações de jogo e com os 

seus intervenientes (Siedentop, 2002). 

Segundo Rosado (2009) é de salientar que as aprendizagens sócio-

morais também se incluem no conjunto de funções profissionais que a 

educação física e o desporto devem desempenhar. “O sistema educativo e 

desportivo deve ter um papel decisivo no desenvolvimento pessoal e social, no 

desenvolvimento de competências de vida e no desenvolvimento moral e do 

caráter dos participantes que lhe são confinados” (Rosado, 2009, p. 10), tendo 

sido a minha abordagem constante neste sentido. 
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4.2.3.1.1. Modelo de Instrução Direta 

 

 O Modelo de Instrução Direta (MID) centra-se, maioritariamente, na 

atuação do professor. Este assume um papel fulcral na “tomada de 

praticamente todas as decisões acerca do processo de ensino-aprendizagem, 

nomeadamente a prescrição do padrão de envolvimento dos alunos nas tarefas 

de aprendizagem. Neste domínio, o professor realiza o controlo administrativo, 

determinando explicitamente as regras e as rotinas de gestão e acção dos 

alunos, de forma a obter a máxima eficácia nas actividades desenvolvidas 

pelos alunos. Para o efeito, as actividades são organizadas em segmentos 

temporais, porquanto é crucial utilizar o tempo de aula de forma eficaz, 

expressa num tempo de prática motora elevado. É determinante que os alunos 

obtenham um elevado sentido de responsabilidade e compromisso com as 

tarefas de aprendizagem, contribuindo para tal a indicação de critérios de êxito 

na consecução das mesmas” (Mesquita & Graça, 2009, p. 48). 

Este modelo dita que os professores executem necessariamente 

determinadas decisões didáticas, sendo elas a revisão da matéria dada, a 

apresentação de novas habilidades ou do conteúdo em geral, a monotorização 

elevada da atividade motora dos alunos e avaliações/correções sistemáticas 

referentes aos objetivos propostos (Rosenshine, 1983). 

O presente modelo instrucional de ensino teve uma aplicabilidade 

transversal à lecionação das modalidades, tendo sido mais vincada nos 

desportos de raquete, o ténis de mesa e o badminton, à turma do 11º ano e na 

dança criativa e ginástica de solo, à turma do 10º ano. 
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4.2.3.1.1.1. Lecionação de Ténis de Mesa 

 

 A modalidade de Ténis de Mesa foi implementada à turma de ensino 

regular como resposta à impossibilidade de realização da prática da 

modalidade planeada no momento, devido à escassez de espaços e situações 

climatéricas adversas, condições já recorrentes e conhecidas. Pretendi com a 

lecionação desta modalidade, ainda fazer uma introdução aos desportos de 

raquete, uma vez que o badminton estava presente no PA e estipulado como 

próxima modalidade a ser abordada mal estivessem reunidas as condições 

ideais à sua concretização, ou seja, disponível o espaço físico na ESJGZ. 

Uma vez que o material da escola disponível para esta prática também 

se manifestava reduzido, dispondo apenas de duas mesas de jogo e tendo em 

consideração o número elevado de alunos da turma, sendo que apenas 

poderiam estar neste local em exercício quatro alunos de cada vez, foi 

necessário realizar aulas por estações, sendo que os alunos antes de 

praticarem a modalidade rodavam por outras estações realizando outras 

tarefas relacionadas, recorrendo também e sucessivamente ao caráter 

competitivo como forma de tentar combater a desmotivação e desinteresse 

inerentes da ‘espera’. Esta estratégia revelou-se positiva, conferindo dinâmica 

às aulas e um bom ambiente de aprendizagem. Também foi incutida a 

responsabilização como forma de compreensão das regras do jogo, sendo que 

para cada mesa era definido um árbitro para dirigir o jogo. Como conceitos 

psicossociais, foram presença assídua nestas aulas a cooperação, a 

superação e o empenho. 

O início de cada aula caraterizava-se por realizar uma revisão da 

matéria aprendida na aula anterior (Mesquita & Graça, 2009). Esta primeira 

tarefa do MID permitia-me recolher ilações relativamente aos alunos que 

tiveram atentos e interessados na aula anterior e perceber o que ficou retido da 

matéria ensinada, para daí criar um ambiente propício à aprendizagem 

motivando os alunos para o seguimento das tarefas da presente aula. 
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4.2.3.1.1.2. Lecionação de Badminton 

 

Com base nas aprendizagens adquiridas na didática específica da 

modalidade, defini, logo à partida, os conteúdos a desenvolver na modalidade 

de badminton à turma do 11º ano, sendo que foram ensinados os seguintes 

batimentos ao longo das aulas: serviço curto (SC); serviço longo (SL); clear; 

amorti; encosto; lob; remate; bloqueio. As sequências desenvolvidas ao longo 

das aulas foram, por esta ordem, como progressão de aprendizagem: SL-clear-

clear-(…); SC-encosto-encosto-(…); SL-amorti-lob-(…); SL-amorti-encosto-lob-

(…); SL-clear-amorti-lob-(…); SL-amorti-encosto-encosto-lob-(…); SL-remate-

bloqueio-lob-(…). 

O nível da turma não era elevado, pelo que foi necessário trabalhar 

inicialmente em jogo de cooperação 1x1 e só posteriormente progredir para o 

jogo de oposição 1x1.  

No seguimento da aplicação do MID, a segunda tarefa a ser realizada 

consistia na apresentação da nova habilidade ou conteúdo em geral, 

dependendo do objetivo para cada aula, sendo que esta apresentação tinha 

como intuito esclarecer os alunos relativamente ao significado e à importância 

do que ia ser aprendido, dos objetivos a alcançar e da organização da própria 

prática (Rink, 1994). Neste sentido e por forma a facilitar a compreensão e 

aprendizagem dos batimentos e sequências, utilizei como estratégia de ensino 

o recurso à visualização das sequências em imagens que continham as 

trajetórias dos batimentos, apoiando-me na ideologia de Mesquita e Graça 

(2009), onde afirmam que esta apresentação pode ser realizada não só pelo 

professor mas também recorrendo a alunos ou até mesmo a material 

audiovisual, por exemplo. Este método permitiu aos alunos uma visualização 

correta da ação possibilitando assim uma melhor execução da mesma, 

revelando-se uma estratégia bem conseguida para atingir os objetivos 

pretendidos, criando também uma rotina de aula na modalidade o que se 

repercutia num bom controlo da mesma, mantendo os alunos concentrados e 

motivados. 
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4.2.3.1.1.3. Lecionação de Dança Criativa 

  

Para a lecionação ao Módulo 10 – Danças Sociais I, presente no 

planeamento da turma do 10º ano, tomei a iniciativa de, de certa forma, inovar 

o Sistema Educativo no âmbito das Atividades Rítmicas e Expressivas (ARE), 

opção pela abordagem à dança criativa, fugindo às habituais danças 

tradicionais, por proporcionar aos alunos um papel ativo na sua aprendizagem, 

apresentando um caráter autodidata ainda que devidamente orientado. 

A dança criativa, presente no planeamento da turma do 10º ano, foi uma 

das modalidades que mais prazer me deu ensinar, por nutrir um gosto especial 

pela mesma e, pelo facto, de mais do que ser uma modalidade pela qual tenho 

uma imensa paixão, ser o meu estilo de vida desde cedo. 

Realizei então uma proposta de sequência de conteúdos, abordando-os 

de forma progressiva e gradual, começando no patamar mais simples até a um 

mais elaborado e complexo, ou seja, um trabalho da base para o topo, havendo 

variações de estímulos para assim incrementar uma maior variedade criativa. 

As aulas tiveram, portanto, um seguimento lógico e com um propósito realista e 

balizado no tempo, provendo os alunos de auto e hétero conhecimento, 

dotando-os de apetrechos físicos, motores e psicossociais, para assim melhor 

se integrarem na atividade e mais potenciarem as suas capacidades. 

Este trabalho foi realizado com base no programa de Dança do 

Ministério da Educação para o 3º Ciclo (2001) uma vez que esta turma nunca 

teve contacto com a modalidade anteriormente e assim sendo necessita de 

uma transferência de aprendizagens a um nível situado entre o introdutório e o 

elementar, segundo a experiência de que sou dotada devido ao meu percurso 

profissional na Dança. 

A dança, com a sua variedade e complexidade de movimentos permite 

uma experiência motora alargada para os alunos com a aquisição e 

aperfeiçoamento de hábitos motores básicos, para além do desenvolvimento 

das capacidades motoras condicionais e coordenativas. Com a dança há 

também um desenvolvimento da capacidade de análise e do sentido de 

entreajuda e trabalho em grupo, estimulando as capacidades volitivas e de 
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superação. A dança contribui então para a formação integral e 

desenvolvimento multilateral do aluno, sedo também um fator de saúde, 

promovendo o aumento da aptidão física e de cultura, aspetos principais do 

ensino da EF. 

Este módulo foi o primeiro a ser lecionado no ano letivo à turma de curso 

profissional, e pelo facto de ser uma turma com algumas carências a nível 

afetivo, apresentando alguns problemas de foro familiar em alguns elementos e 

por conseguinte já termos sido alertados para a existência de comportamentos 

às vezes desviantes e problemáticos em espaço de aula, apesar do meu 

entusiasmo e motivação em dar início à minha atividade como EE com a 

‘minha’ modalidade, também senti que poderiam advir diversas dificuldades 

nestes arranque devido às caraterísticas particulares da modalidade da dança 

e do que pressupões da parte dos alunos para que se realize com sucesso. 

Deste modo, fui convicta de que utilizaria todos os recursos disponíveis para 

um bom desenvolvimento e aprendizagem da mesma. 

Com a realização da AD foi possível observar que a turma apresenta 

uma considerável predisposição para a prática da modalidade, contrariamente 

ao que haveria conjeturado dadas as informações fornecidas, enquadrando-a 

então no nível 1 de aprendizagem, sendo que o trabalho realizado foi ao nível 

introdutório da dança, potencializando a parte elementar desta modalidade. 

“Esta foi uma aula dinâmica e entusiasmante para os alunos, no sentido em que lhes 

exigiu um grande empenhamento e capacidade de trabalho em grupo. O feedback dos 

alunos, mesmo dos mais céticos quanto à modalidade, foi extremamente positiva.” 

(Relatório de Aula nº 7 e 8 – 10º ano) 

 

 Assim, a primeira aula manifestou-se numa agradável surpresa, 

fazendo-me ansiar pelas seguintes e no trabalho que poderia fazer com estes 

alunos, tentendo-lhes transmitir ao máximo a beleza desta modalidade em toda 

a sua plenitude para que estes evoluíssem significativamente. Se a turma 

sentisse 25% da minha paixão pela dança já seria uma vitória educacional para 
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mim, daria significado ao meu esforço e dedicação e sentido a esta arte de 

ensinar. 

 As habilidades motoras abordadas à modalidade foram 

sequencialmente, o corpo (ações, partes e formas), o tempo (ritmo/cadência e 

ritmo/estrutura), o espaço (níveis, direções e percursos), a energia/dinâmica 

(tempo, peso e fluência), a relação (com diferentes partes do corpo, com os 

colegas, com objetos e com o meio envolvente), seguida da criatividade 

(improvisação e composição) e finalmente a coreográfica (relação música-

movimento e criação) englobando todos os conteúdos anteriores.  

Um fator que estava a funcionar como bloqueador de aprendizagem foi a 

timidez e inibição presente na maioria dos alunos, sendo que com a 

continuidade da lecionação da modalidade senti necessidade de investir mais 

numa consolidação da expressão, no sentido de possibilitar um maior 

envolvimento por parte dos alunos para que as suas capacidades fossem 

reveladas. No sentido de propiciar um ambiente confortável e saudável a um 

crescimento e evolução na dança, em todas as aulas os exercícios realizados, 

para além de terem como objetivo principal o trabalho específico dos vários 

conteúdos presentes na UD também incidiam no desenvolvimento de conceitos 

como a confiança e a autonomia, tendo como maior aleado de todo este 

processo a música. 

“Inicialmente dançaram contra a parede, para que se sentissem à vontade pelo que 

foram começando a interagir com o(s) colega(s) ao lado aos poucos, sendo que no 

final já se enfrentavam no espelho, abstraindo-se dos constrangimentos. A provocação 

brincalhona da minha parte, em frente a eles, por forma a motivá-los e terem vontade 

de se superar a eles próprios teve um papel essencial para vencer esta balhada da 

desinibição.” 

(Relatório de Aula nº 9 e 10 – 10º ano) 

 

A Dança é uma atividade libertadora e considerada talvez ainda como 

um pouco descontextualizada dos parâmetros ditos normais, uma vez que 

apela às sensações, criatividade, relação informal com a música, e, aos 

estímulos físicos e psicológicos. Desta forma, a minha atuação desenrolou-se 
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no sentido de explorar e canalizar as potencialidades dos alunos, ajudando-os 

a compreender, assimilar e desenvolver as noções relacionadas com todas as 

atividades propostas. 

Durante a realização sequente da prática monitorizei constantemente a 

atividade dos alunos recorrendo à emissão de feedbacks, na sua maioria 

corretivos, sendo esta mantida até que os alunos alcançassem uma taxa de 

critério sucesso de 80% ou mais (Mesquita & Graça, 2009). 

O culminar desta modalidade deu-se com a realização de uma 

coreografia de grupo (estando a turma dividida em dois grupos), criada por 

eles, resultante de um trabalho de empenho, autossuperação e imaginação 

tendo em conta conceitos psicossociais como a cooperação, trabalho em 

equipa e entreajuda incutida ao longo das aulas e que se enfatizou na 

realização desta tarefa. Para a concretização da composição coreográfica os 

alunos tiveram de seguir e cumprir alguns parâmetros necessários à avaliação 

da modalidade, que lhes foi fornecido aquando o início da mesma, para que a 

sua construção fosse bem delineada. A aula de apresentação final da 

coreografia, apesar de ser um momento de avaliação com a inerente presença 

de alguma tensão foi surpreendentemente uma aula com uma aura bastante 

positiva, em que os alunos se apresentaram motivados, bem-dispostos e 

confiantes, traduzindo-se num espetáculo em sala de aula, clima perfeito para 

concluir a modalidade de dança criativa. 

 

4.2.3.1.1.4. Lecionação de Ginástica de Solo 

 

A lecionação ao módulo 4 – Ginástica I de Solo à turma do 10º ano do 

curso profissional, foi em conjunto com o NE, sendo que cada aula ficava 

entregue para preparação e atuação de forma intercalada entre mim e os meus 

dois colegas EE. Tal foi aconselhado pela PC devido a ser uma modalidade 

que exige muito mais atenção e cuidado por parte do professor dada a sua 

complexidade de elementos e execuções, podendo advir situações de perigo e 

lesões. Para prevenir assim possíveis incidentes de acordo com a PC, a 

lecionação apesar de estar entregue a apenas um EE os restantes auxiliavam 
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no necessário, tanto ao nível de preparação do espaço e material para a aula 

como, no auxilio dos alunos para a realização das ajudas quando o professor 

responsável estivesse a intervir individualmente com um aluno, como para 

qualquer outra situação que se justificasse, mas sem nunca interferir 

relativamente à instrução ou controle e disciplina. Desta forma, ao meu encargo 

ficaram três aulas da UD. 

Um dos aspetos a ter em maior enfoque por parte do professor nas 

aulas de Ginástica refere-se às regras de segurança, ressalvando a integridade 

física dos seus alunos. Neste sentido, o NE em conjunto, implementou uma 

estratégia de ensino com vista a ocasionar uma perceção e compreensão mais 

rigorosa por parte dos alunos relativamente à execução das ajudas aos seus 

colegas dos diferentes elementos técnicos, através da implementação fixa de 

fichas de ajudas para cada posto de realização do respetivo elemento gímnico 

ilustrado. Tal revelou-se extremamente positivo na medida em era um objeto de 

constante consulta pelos alunos, o que demostra que o trabalho ao nível dos 

valores humanos e psicossociais como a cooperação e a entreajuda, bem 

como o sentido de responsabilidade foi bem conseguido, existindo uma 

preocupação e cuidado pelos colegas a quem estavam a auxiliar, demostrando 

consciência da importância de uma correta execução da ajuda. Esta estratégia 

implementada foi tipa como referência para o sucesso em EF, no sentido de 

ganho de competências de conhecimento de execução bem como de 

competências de atitude, que embora não estejam incorporadas nas metas de 

aprendizagem, constituem um elemento fundamental que o professor deve 

contemplar, relativamente aos comportamentos adotados pelos alunos no 

decurso do processo de ensino e aprendizagem. 

A ginástica de solo foi uma modalidade que apresentou algumas 

dificuldades no que concerne à obtenção de um resultado visivelmente positivo 

na evolução dos alunos em geral, uma vez que a turma não nutria um gosto 

especial pela modalidade. Contudo, o nosso trabalho foi no sentido de 

contrariar esta demanda, através da emissão de constantes feedbacks 

motivacionais e de um bom acompanhamento da aprendizagem ao nível 

individual, auxiliando constantemente na correção dos elementos técnicos 
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abordados bem como na sequência de solo e sua elaboração, necessária à 

avaliação final da modalidade. A verdade é que foi possível verificar ao longo 

da UD que apesar do desagrado ser geral a vontade de autossuperação 

também foi geral. 

A avaliação e correção inerentes ao ensino e à prática esteve presente 

de forma sistemática em referência aos objetivos delineados, sendo que se 

preferenciou o elevado número de feedbacks positivos e a correção aquando a 

realização da prática e/ou entre cada tarefa, sendo que “o reforço é 

particularmente valorizado com intuito de motivar o aluno para desempenhos 

superiores e promover o incremento da atenção, do esforço ou da persistência 

na tarefa” (Mesquita & Graça, 2009, p. 50). 

 

4.2.3.1.2. Modelo Desenvolvimental 

 

 O Modelo Desenvolvimental (MD) de Rink (1996) firma-se na ideia 

principal de que um bom desenvolvimento do conteúdo pode melhorar a 

aprendizagem. Este baseia-se numa ideal adequabilidade das tarefas às 

capacidades e competências dos alunos, devendo a matéria de ensino ser 

tratada didaticamente, manipulando a complexidade das situações de 

aprendizagem e a estruturação do desenvolvimento do trabalho do aluno. 

 O presente modelo visa estruturar o processo de ensino, fornecendo ao 

professor uma base na formulação de tarefas como estratégias de facilitação e 

rentabilidade da aprendizagem para o aluno (Rink, 1993). Para tal, o educador 

deve-se orientar por três conceitos de estruturação curricular e funcional do 

processo instrucional, o conceito de progressão, de refinamento e de aplicação. 

O primeiro rege-se por estabelecer progressões adequadas e ajustadas aos 

alunos, devendo existir um aumento ou diminuição da dificuldade e 

complexidade das tarefas consoante a realidade encontrada. As progressões 

devem ser realizadas de forma gradual e sistemática do mais simples para o 

mais complexo intra e inter-tarefa, existindo assim uma articulação horizontal e 

vertical dos conteúdos criando um efeito dinâmico semelhante ao de hélice. A 

progressão acontece em função da extensão, traduzida no volume do 
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conteúdo; da profundidade, referente à especificidade do conteúdo; da 

sequência, ou seja, a ligação entre os conteúdos; e da ênfase aplicada a cada 

conteúdo diferencialmente. Ainda relativamente às progressões (Mesquita, 

1997), estas não devem ser muito extensas, devem formar unidades de 

matéria dividindo os conteúdos a lecionar, devem respeitar o contexto de 

aplicação semelhante ao jogo e dar ênfase à eficiência, eficácia e adaptação. O 

conceito de refinamento privilegia o trabalho do sentido de aumentar a 

qualidade da prática, devendo as tarefas ir ao encontro deste melhoramento 

não dependendo apenas das palavras-chave utilizadas nem dos feedbacks 

emitidos (Siedentop, 1991). Relativamente ao conceito de aplicação referencia-

se “à realização de tarefas de competição e de auto-avaliação criteriosamente 

selecionadas. Permite a contextualização dos conteúdos de aprendizagem nas 

situações de aplicação que lhes conferem significado e auxiliam o praticante na 

regulação da própria aprendizagem” (Mesquita & Graça, 2009). Recorre-se à 

modificação por representação relativamente ao número de jogadores, 

tamanho do campo ou bola, por exemplo, e à modificação por exagero, 

conferindo um determinado tema ao jogo. 

 O MD foi implementado nas aulas da modalidade de voleibol à turma do 

11º ano do ensino regular de artes. 

 

4.2.3.1.2.1. Lecionação de Voleibol 

 

Dada a prática, por si só, não proporcionar aprendizagens significativas, 

consistentes e duradouras (McGown, 1991) é necessário que haja um 

encadeamento de ações, contextualizando todas as tarefas. Nesse sentido do 

MD realizei um trabalho de desenvolvimento/tratamento didático do conteúdo a 

fim de tornar a aprendizagem por parte dos meus alunos mais eficaz. Todo o 

trabalho realizado foi de orientação para o resultado final, desenvolvendo 

exercícios e tarefas o mais contextualizadas e congruentes possíveis com o 

jogo. 

Relativamente ao JDC voleibol, a turma encontra-se toda no mesmo 

nível de aprendizagem, o nível 2, ainda que dois alunos apresentam uma 
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melhor predisposição para a prática da mesma, sendo que isso foi tido em 

conta na preparação das aulas, realizando um jogo anárquico, o qual se 

carateriza por existir uma aglutinação no ponto de queda da bola sendo 

ocasional a mobilização para a intercetar, assim como não há uma definição de 

zonas de responsabilidade, existindo uma maior fluência, sem intencionalidade, 

ao 2º toque. Foi geral a inutilização da técnica de remate, pelo que se 

depreende que nenhum aluno se sentisse à vontade com a sua execução. 

Para dar resposta a incorretas realizações de vários gestos técnicos à 

modalidade, observados na primeira aula de avaliação diagnóstica, defini 

aquando do planeamento, utilizar além da demonstração também a 

visualização, em cartaz, das técnicas abordadas, estando estas 

desfragmentadas nas suas várias fases de execução. Este momento de cada 

aula foi reservado também para pôr à prova os conhecimentos teórico-práticos 

dos alunos, adquiridos em anos anteriores relativamente às diversas 

habilidades motoras lecionadas, em que solicitava a um aluno que 

exemplificasse e explicasse a sua realização enquanto os outros observavam e 

corrigiam se assim o justificasse. Tal participação ativa e observação 

permitiram uma melhor perceção do movimento por parte dos alunos sendo 

facilitador na medida em que possibilitou uma mais eficaz e produtiva aplicação 

prática da teoria, fornecendo a devida ênfase à sua execução técnica e ao seu 

aperfeiçoamento. 

“Este momento de instrução foi caraterizado por recorrer à participação ativa dos 

alunos no sentido de estes fazerem um ‘remember’ relativamente à execução do 

remate, recorrendo posteriormente à assimilação da mesma através de uma imagem, 

contando também com a exemplificação de alguns voluntários da mesma como 

modelo para os colegas.” 

(Relatório de Aula nº 71 e 72 – 11º ano) 

 

A estratégia motivacional através da realização da competição em 

situação de jogo reduzido esteve também presente na modalidade de voleibol, 

enfatizando os princípios de continuidade, gradualidade e complexidade 

crescente relativamente às formas básicas de jogo implementadas bem como 
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os conceitos de espirito de equipa e fair-play relativamente à aprendizagem 

através do sucesso em jogo e toda a sua envolvência competitiva. 

“A parte final da aula destinou-se à aplicação dos conteúdos lecionados em situação 

de jogo reduzido 2x2, através da realização de um minitorneio por forma a manter a 

motivação dos alunos e lhes incutir valores como a cooperação intra-equipa, o espírito 

de equipa e o fair-play.” 

(Relatório de Aula nº 63 e 64 – 11º ano) 

 

4.2.3.1.3. Modelo de Ensino do Jogo para a Compreensão e Modelo 

de Competência nos Jogos de Invasão 

 

O Modelo de Competência nos Jogos de Invasão (Musch et al., 2002), 

adotado durante esta UD pretende atribuir um maior significado às 

aprendizagens, permitindo um melhor desenvolvimento da competência no 

jogo. A constante renovação, no que concerne ao ensino dos jogos 

desportivos, permite que este modelo se articule com os princípios de outros 

modelos, nomeadamente o Modelo de Ensino dos Jogos para a Compreensão 

(Bunker & Thorpe, 1982). Desta forma, o enfoque foi a apreciação do jogo a 

partir do qual os alunos se consciencializaram dos princípios táticos do mesmo, 

sendo obrigados a decidir, a pensar como resolver as situações, momento em 

que se inserem as questões técnicas necessárias à melhoria da performance 

em jogo. 

 

4.2.3.1.3.1. Lecionação de Basquetebol 

 

Relativamente à UD de basquetebol esta mudança manifestou-se com a 

lecionação de apenas quatro aulas à turma do 11º ano, não sendo portanto 

possível a sua aprendizagem plena. O conhecimento da forçada alteração deu-

se, então, apenas após o seu início e quando já havia sido pensada a 

lecionação à modalidade através da aplicação destes modelos de competência 

e de compreensão e com a AD também já realizada. 
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A análise da AD feita aos alunos colocou-os na forma básica de jogo 2 

(FBJ2), como era esperado segundo o Programa Nacional de EF do Ensino 

Secundário para uma turma do 11º ano de escolaridade. Os alunos, de uma 

forma geral, perdiam a bola quando tinham um defensor pela frente, não 

finalizavam através de uma iniciativa individual de entrada para o cesto, não 

realizavam iniciativas individuais porque não conseguiam superar o defensor, 

não se posicionavam no ataque e não se desmarcavam. Partindo deste 

princípio, o propósito foi de melhorar o controlo de jogo e o controlo corporal, 

mantendo-se o jogo em meio-campo para assim se estimular um jogo mais 

controlado. Na FBJ2 as situações de jogo simplificadas da forma básica de 

jogo 1 iriam ser enriquecidas. Tal implicaria aprofundar as capacidades de 

tomada de decisão e aumento do repertório de habilidades necessárias para 

resolver os problemas que se colocariam no jogo. No âmbito da finalização, a 

prioridade seria aprender a decidir se se deve finalizar com um lançamento em 

apoio ou com um lançamento na passada após drible. O atacante deveria 

aprender que, quando ganha espaço para entrar para o cesto, pode finalizar 

mais rapidamente com um lançamento na passada após drible do que com um 

lançamento em apoio. Por isso o lançamento na passada após drible seria a 

habilidade a aprender. Seria realçada a iniciativa individual de entrar para o 

cesto com o objetivo de criar uma oportunidade de finalização. O atacante 

deveria aprender a ‘ler’ quando e onde poderia superar o defensor através do 

drible, tendo em conta que arrancar em drible sem cometer ‘passos’ era 

essencial para ter sucesso. Para além disso, o atacante deveria aprender a 

resguardar o espaço conquistado, recorrendo ao ‘jogo direto’. Para organizar o 

ataque seria necessário aprender a posicionar-se de forma mais ajustada com 

e sem bola. O drible de proteção seria usado não apenas para assegurar um 

melhor posicionamento mas também para escapar à pressão defensiva. Nesta 

forma básica de jogo, os alunos deveriam aprender a defender entre o seu 

atacante e o cesto. 

A forma de jogo adotada foi a adaptada do 3x3, pois os benefícios 

técnicos são muito maiores em consequência do maior número de contactos 

com a bola, havendo mais oportunidades de finalização, que são componentes 
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extremamente motivacionais quando falamos de crianças e jovens, há maior 

velocidade de jogo, e um maior envolvimento dos jogadores no jogo ofensivo e 

defensivo. Nas palavras de Graça & Oliveira (1998), o jogo 3x3 suscita uma 

maior participação dos jogadores, uma menor probabilidade para a ocorrência 

de atitudes passivas, uma elevada frequência de contactos com a bola e uma 

grande simplificação e maior sucesso na consumação das ações ofensivas. 

Para a introdução e consolidação dos elementos técnicos e táticos da 

modalidade, pretendia utilizar situações parciais de jogo, tais como (1x0), (2x0), 

(2x1), (3x1), (3x2), (1x1), (2x2), (3x3). 

 

4.2.3.1.3.2. Lecionação de Andebol 

 

A primeira aula de andebol à turma do 11º ano caraterizou-se por 

coincidir com o momento de início das obras no pavilhão gimnodesportivo da 

ESAG, sendo que o único espaço disponível para o arranque à modalidade era 

o campo da junta de freguesia, localizado nas imediações da escola, que não 

era do conhecimento da PC nem meu. Estes fatores tiveram interferência direta 

no tempo total disponível para a aula devido à deslocação e equipamento dos 

alunos no local para a aula ser mais demorada, já que os balneários 

disponíveis apresentavam poucas condições para toda a turma, bem como o 

desconhecimento do espaço, uma vez que nos deparamos com um campo de 

piso sintético o que condicionou a lecionação da modalidade de andebol, 

nomeadamente ao gesto técnico de drible, impossibilitando a sua correta 

execução, pelo que não foi passível de ser avaliado diagnosticamente. 

Contudo, e com alguns reajustes efetuados ao longo da aula o objetivo desta 

de AD foi conseguido, observando-se que a turma se encontra no nível 2 de 

aprendizagem à modalidade de andebol, existindo alguns alunos mais 

avançados em termos de conhecimento e habilidades do que outros, pelo que 

isso foi tido em atenção para que o efeito não fosse de desmotivação para 

estes ao longo das aulas. Tal aspeto foi contornado através de um trabalho em 

equipas homogéneas, de uma constante atenção da minha parte e 

preocupação em emitir feedbacks assertivos ao nível motivacional e de 
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incentivo, e incutindo-lhes uma responsabilidade tendo em vista a cooperação 

com os colegas e entreajuda no sentido de eles próprios contribuírem para a 

aprendizagem dos seus colegas. 

“ (…) Realçaram-se alguns comportamentos de entreajuda para com alunos que 

apresentam mais dificuldades o que é de louvar.” 

(Relatório de Aula nº 15 e 16 – 11º ano) 

 

Sendo eu uma amante e praticante de desporto, que tenho 

conhecimento, pratico e acompanho todos os processos considero que o 

momento alto da semana/treino/dia/ensaio é a competição. É o momento em 

que o atleta/bailarino aplica todos os conhecimentos adquiridos anteriormente e 

que compete no sentido de autossuperação, valorização e realização. 

Considerando esta realidade defendo que no ensino da EF o caráter 

competitivo, de uma forma saudável e comedida, deve estar presente em todas 

as aulas, crucialmente nas modalidades coletivas ou desportos de raquete. 

Para que a competição surtisse uma resposta positiva em contexto escolar, 

procurei que a criação das equipas fosse feita de forma aleatória na visão dos 

alunos, mas de forma controlável para mim, através de equipas heterogéneas 

entre os seus elementos, mas homogénicas entre todas, aquando a realização 

de jogo em situação reduzida 5x5 (GR+4x4+GR). Tal possibilitou uma 

aprendizagem através vivências positivas e de sucesso, existindo um elevado 

grau de motivação para a prática e para o desenvolvimento pessoal para todos 

os alunos, independentemente do nível de capacidades de cada um. 

 Na aplicação do modelo de competência nos jogos de invasão, pretendi 

que os alunos experienciassem todos os papéis da modalidade desportiva, 

vivenciando e adquirindo competências como jogador e também em funções de 

apoio e coordenação, mas principalmente que aprendessem a jogar jogando 

(Graça & Mesquita, 2009). 

O modelo de ensino dos jogos para a sua compreensão evidencia seis 

fazes de um ciclo, sendo que a primeira corresponde à adequação da forma de 

jogo à idade e nível de experiência dos alunos; a segunda enfatiza a 
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apreciação do jogo tendo em consideração questões como o regulamento, 

funcionalidade e lógica; a terceira compreende a tomada de consciência dos 

problemas táticos; a quarta preconiza a contextualização de tomada de 

decisão; a quinta onde ocorre um aperfeiçoamento das habilidades técnicas; e 

a sexta que integra todas as fases anteriores consolidando a prática de jogo 

(Graça & Mesquita, 2009). 

Em aplicação da primeira fase deste modelo, foi necessário com esta 

turma à modalidade em questão, adotar o princípio pedagógico da modificação 

por exagero para assim realçar o que se revela essencial para uma eficaz 

aprendizagem destes alunos tendo em conta as dificuldades apresentadas, 

para assim atingir o principal propósito deste modelo, de “desenvolver a 

capacidade de jogo e aumentar o gosto e a participação no jogo, o que pode 

conduzir a um estilo de vida activo” (Werner, Thorpe & Bunker, 1996, p. 30). 

“Com o intuito de os alunos realizarem uma situação contextualizada com o jogo 

formal, tendo em consideração as habilidades técnicas de passe, receção e remate, 

assim como a ação tática defensiva e ofensiva organizada, e a construção de jogo no 

sentido de profundidade no terreno de jogo, foram criadas várias linhas de “6 metros” 

ao longo do campo. Este trabalho por exagero das situações reais de jogo permitiu 

uma maior exercitação destas habilidades para que se tornassem mais intrínsecas aos 

alunos. Tal teve resultados imediatos e satisfatórios, sendo possível observar grandes 

melhorias em toda a turma.” 

(Relatório de Aula nº 37 e 38 - 11º ano) 

 

4.2.3.1.3.3. Lecionação de Futebol 

 

A primeira aula da modalidade de futebol à turma do 11º ano surgiu 

como um reajuste ao planeamento, uma vez que esta aula estava planeada 

para a lecionação a badminton, mas devido à falta de material essencial 

existente para a sua prática não foi possível a sua realização. Assim, e como já 

havia da minha parte uma preocupação a este nível, realizou-se a AD a futebol, 

já previamente pensada, antecipando imprevistos como este. Após esta 
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realização da AD nesta aula foi conclusivo que a turma se encontrava no nível 

qualitativo de desempenho básico e elementar. O nível básico é caracterizado 

pela iniciação ao objeto do jogo, em que a bola é o objetivo do jogo. Assim, o 

relacionamento com a bola era feito de uma forma rudimentar pelos alunos, 

existiam problemas no envolvimento e participação no jogo, assim como no 

entendimento do objetivo do jogo e na organização posicional e funcional 

também inexistente. Por sua vez, o nível elementar é representado pela 

elaboração elementar do objetivo do jogo, ou seja, é um nível em que os 

alunos ainda cometem erros técnicos mas reconhecem os diferentes jogadores 

e o objetivo do jogo. Começa a evidenciar-se uma organização posicional e 

funcional, embora de uma forma bastante simples. As ações coletivas apenas 

eram realizadas quando se reconhecia que as individuais tinham poucas 

probabilidades de êxito. Desta forma, neste nível, os alunos incorporam a 

noção de ter ou não ter posse de bola. 

Neste sentido, os conteúdos seriam abordados ao longo das aulas 

seguindo a lógica do mais simples para o mais complexo, tanto na técnica 

como na tática, pois estas são indissociáveis, estando as habilidades técnicas 

sempre em relação com as apreciações (leituras) e as escolhas efetuadas 

pelos jogadores (Gréhaigne, 1992). Relativamente às tarefas de aplicação, 

estas dependem do tema a lecionar, visto que nem todos se aplicam às formas 

de jogo mais reduzidas (1x1 e 2x1), consistindo apenas na referência ao ponto 

de partida, ou seja, às formas básica de jogo onde os conteúdos são 

suscetíveis de aparecer podendo estas evoluir até ao 6x6, objetivo final a 

atingir da UD. Contudo, devido à falta de espaços disponíveis, mais uma vez 

não foi possível concluir a lecionação à modalidade de futebol, prejudicando 

tanto a minha aprendizagem enquanto EE como a dos alunos ao nível de 

aquisição de competências a EF. Ainda assim, as apenas duas aulas 

destinadas a esta modalidade decorreram de uma forma optimizadora, 

existindo da parte dos alunos uma boa adaptação a imprevistos e alteração de 

planos, sendo que todos contribuíram de uma forma positiva para a sua 

realização, agilizando-se em coletivo em toda a sua preparação como no 
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transporte do material como na preparação do espaço com fim a menorizar os 

atrasos inerentes aos reajustamentos. 

“Acredito que o início de cada aula tem uma influência direta com todo o desenrolar da 

mesma, pois o espírito que cada aluno irá depositar no seu esforço será maior dado o 

seu grau motivacional, daí a minha atitude como Professora e líder ter também uma 

interferência substancial neste processo.” 

(Relatório de Aula nº 101 e 102 – 11º ano) 

 

4.2.3.2. Implementação de Aulas Teóricas 

 

“ (…) as tempestades só atingem os fracos, os fortes enrijecem-se com 

elas e lutam contra elas.” 

(Frase proferida na peça de teatro “O Alienista” adaptado do conto de 

Machado de Assis, assistida na ESAG em 22/01/2013 com a turma do 11º ano) 

 

Devido à escassez de espaços destinados à prática e a situações 

climatéricas adversas que impossibilitaram a realização das aulas práticas, foi 

necessário recorrer à lecionação de aulas teóricas. 

Para que fosse possível também a realização destas aulas teóricas foi 

necessário requisitar o espaço físico (sala de aula) com antecedência e 

semanalmente junto da funcionária da escola destacada para essa função, 

sendo indispensável para isso a consulta do mapa de salas para assim definir a 

minha marcação com a turma. 

Não podendo, então, realizar um trabalho prático em inúmeras aulas por 

falta de condições para tal achei pertinente minimizar ao máximo esta perda do 

objetivo principal da EF para os alunos criando aulas de caráter lúdico e 

didático pedagógico, realizando assim a ponte entre a teoria e a prática de uma 

forma diferente com a intensão de evitar a desmotivação e desinteresse quase 

que inerente da situação vivida. 

“Toda conduta é ditada por um interesse; toda ação consiste em atingir o 

objetivo que é mais urgente naquele momento determinado” (Édouard 

Claparéde, 2004, p. 32.). Neste sentido, a bagagem de conhecimentos de 
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estratégias adquirida através da Psicologia da Educação foi-me extremamente 

útil e crucial para que a minha resposta ao problema que enfrentava fosse 

positiva e produtiva. 

A base para a preparação da minha atuação consistiu muito pela 

consulta a um documento criado em conjunto pelo 1º ano do 2º ciclo em ensino 

de EF nos ensinos Básico e Secundário, o “Primeiro Momento – Jogos de 

Quebra-Gelo”. Este documento é constituído por um conjunto de informações 

elementares relativas a atitudes, comportamentos e alternativas que o 

Professor de EF é detentor e usufrui. 

Procurei que a lecionação da matéria teórica às modalidades estipuladas 

fugisse do conceito, que deve ser extinto, de mero ‘débito de matéria’ que por 

si só é um obstáculo a uma aprendizagem centrada no aluno no que concerne 

ao desenvolvimento deste. Trabalhei no sentido de criar ambientes propícios a 

uma boa assimilação da matéria, tornando os alunos nos próprios autores da 

ação, desenvolvendo capacidades do domínio cognitivo, habilidades motoras 

como a coordenação e a destreza e conceitos psicossociais como a 

responsabilidade, autoconhecimento, raciocínio, interpretação, criatividade, 

empenho, cooperação, entreajuda, trabalho em equipa, fair-play, superação, 

competitividade, lógica e estratégia, através de jogos como o “Quem é Quem?”, 

a “Casa dos segredos desportiva”, o “Apresentar/Representar”, as “Palavras 

Cruzadas”, o “Jogo da Forca”, a “Guerra aberta”, a “Mímica desportiva”, o “Jogo 

do Stop”, o “Desafio à turma”, o “ABC Discurso”, o “Mimo”, o “Teste à 

coordenação”, as “Palavras Proibidas”, “O texto”, o “Testa-te” e o “Diz que 

disse”, sendo alguns criados por mim e outros adaptados, tendo em conta o 

contexto e perante os objetivos pretendidos para cada situação. 

Nestas aulas foram transmitidos conhecimentos abrangentes às várias 

modalidades desportivas mas foram abordadas de forma mais específica a 

bateria de testes fitnessgram decorrente da sua aplicação logo no início do ano 

letivo e as modalidades de basquetebol, andebol, voleibol, ténis de mesa, futsal 

e badminton, bem como a respetiva história, regulamento e elementos técnico-

táticos. 
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“A “casa dos segredos desportiva” desenvolveu aspetos estrategas 

transcendentes e necessários na aplicação tática, essencial ao jogo das diferentes 

modalidades, além de desenvolver a criatividade e originalidade, assim como, 

estimulou a imaginação, e, a capacidade de atenção e memória. (…) realizou-se o 

jogo da “mímica desportiva” que proporcionou a identificação e realização dos demais 

gestos técnicos de várias modalidades, proporcionando a correção dos mesmos 

através da consciencialização do próprio movimento, também pelo facilitismo da 

ausência do material.” 

(Relatório de Aula nº 27 e 28 – 11º ano) 

 

Uma destas aulas teóricas foi dedicada a desenvolver o espírito de 

escola inclusiva nos alunos, através de uma consciencialização acerca de 

outras realidades de vida existentes, incentivando a um pensamento crítico no 

sentido do que pode e falta ainda ser feito para que haja uma igualdade de 

direitos e condições para todos, apelando a valores humanos como a 

solidariedade. Foi uma tarefa pensada para impulsionar um crescimento 

pessoal e desenvolvimento da personalidade de cada aluno, enriquecendo-os 

culturalmente valorizando o sentido de compreensão, cooperação e entreajuda. 

“Esta abordagem recorreu a exercícios lúdicos e didático-pedagógicos tanto através 

da interpretação de frases mencionadas por filósofos, fazendo a transferência para a 

inclusão de alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) nas escolas; como 

fazendo-os experienciar algumas das carências de um destes alunos com deficiência 

mesmo que sendo apenas durante uma ínfima parte comparativamente a uma vida 

inteira; e ainda através da criação de um jogo adaptado a poder inserir e ser realizado 

por alunos invisuais e mudos fazendo assim uma ginástica mental e sendo criativos 

para satisfazer as necessidades apresentadas. Dando continuidade ao tema da Escola 

Inclusiva e transferindo para o ensino da modalidade de voleibol dei conhecimento da 

modalidade de “voleibol sentado” como desporto adaptado explicando o seu 

funcionamento e regras.” 

(Relatório de Aula nº 43 e 44 – 11º ano) 

 

 A implementação do jogo a estas aulas trouxe inúmeras vantagens, uma 

vez que o aluno quando joga desenvolve-se a nível psicomotor, afetivo e 
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cognitivo. O jogo permite o desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e 

exploração, que quando relacionado com os processos maturativos do 

individuo, estimulando a imaginação, capacidade de atenção e memória, 

favorece a compreensão e abstração, bem como a comunicação verbal e não-

verbal. Como educadores os professorem devem educar os alunos para a 

sociedade e jogando é possível dotá-los de uma enorme capacidade de 

socialização com outros indivíduos e o entorno. A nível emocional o jogo 

também apresenta vantagens, podendo ser um método terapêutico através da 

exteriorização de sentimentos, produção da sensação de prazer, canalização 

da agressividade e facilita a resolução de conflitos. Na globalidade todos os 

jogos aplicados nas aulas foram realizados em grupo, incentivando à 

entreajuda, treinando-os assim a saber coexistir, ouvir e tomar a palavra de 

forma respeitadora para que o todo (grupo) atingisse o objetivo (sucesso). 

“Os exercícios planeados e aplicados na aula, de conhecimento, comunicação e 

empatia repercutiram os efeitos esperados podendo, assim, serem considerados um 

sucesso uma vez que os objetivos de sociabilização abrindo canais de comunicação, 

de desenvolvimento cognitivo orientado para a educação física e desporto, de 

evolução emocional através da interação com os colegas, e, consequentemente de 

interajuda e responsabilidade foram conquistados. Pretendi, desta forma, trabalhar 

estas componentes essenciais à vida em comunidade e à construção de uma 

identidade através das vantagens adjacentes à prática dos jogos.” 

(Relatório de Aula nº 29 e 30 – 11º ano) 

 

4.2.3.3. Bateria de Testes Fitnessgram 

 

A bateria de testes fitnessgram utiliza testes referenciados que permitem 

avaliar o nível de aptidão física de cada indivíduo, destinando-se a crianças e 

jovens do ensino básico e secundário. 

Estando a lecionar a turmas do ensino secundário, o fitnessgram 

constituiu parte integrante do PA devido à importância inerente na recolha de 

dados dentro dos parâmetros da aptidão física, para a preparação e realização 

de um trabalho ao longo do ano letivo com vista à melhoria ou manutenção dos 
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valores obtidos inicialmente, individualmente pelos alunos, para que se 

encontrem na ZSAF. 

 Para esta aplicação no programa foi necessário tomar conhecimento de 

todo o funcionamento e realização dos testes e dos níveis de aptidão 

existentes, sendo estes classificados em 3 níveis: Nível 1: Precisa de melhorar 

(nível em que o aluno necessita de aumentar os seus níveis de aptidão física); 

Nível 2: Bom (o aluno encontra-se na ZSAF); Nível 3: Ótimo (o aluno está 

acima da ZSAF). 

A bateria de testes engloba três grandes áreas de avaliação: Área 1: 

Aptidão aeróbia (Corrida vaivém e corrida da milha); Área 2: Aptidão Muscular 

– Força, resistência e flexibilidade (Abdominais; extensões de braços; senta e 

alcança; extensão de tronco); Área 3: Composição Corporal (Peso e altura - 

IMC; pregas adiposas - IMG). 

 A aula para a implementação da bateria de testes fitnessgram foi 

planeada cuidadosamente e tendo em atenção todos os pormenores, visto ser 

de alguma complexidade devido à necessidade de realizar todos os testes 

propostos. Para isso, decidimos em NE que a sua lecionação seria realizada 

conjuntamente com todos os EE para todas as turmas, tendo em conta que se 

tratava ainda do arranque do ano letivo e que seria deveras a decisão mais 

inteligente e ponderada a tomar nesta fase. De forma a se realizar um registo 

fiável e organizado da recolha destes dados foram elaboradas duas tabelas de 

registo. Uma primordial de registo individual para os alunos, que estariam 

organizados em duplas e uma posterior para nós, professores estagiários, a fim 

de determos toda a informação recolhida na aula e posterior comparação com 

os valores finais também anotados aquando o término do ano letivo. Estas 

tabelas revelaram-se extremamente úteis e de fácil manuseamento e consulta, 

tanto para os alunos, segundo o feedback fornecido, como para nós. 

 Há a referir que a realização desta bateria de testes foi apenas passível 

de acontecer na sua totalidade à turma do ensino profissional no início e fim do 

ano letivo para comparação de dados recolhidos, uma fez que para a turma do 

ensino regular não existiam espaços disponíveis para a sua realização no final, 

problema já recorrente ao longo de todo o ano letivo. Com a recolha dos 
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valores dos alunos do 10º ano, foi possível verificar, no geral, uma manutenção 

e melhoria de resultados tendo em vista a ZSAF. 

“ (…) aula teve como objetivo aferir o nível de aptidão física dos alunos através da 

bateria de testes Fitnessgram, em que estes realizavam os exercícios, em cooperação 

com os colegas, tendo como objetivo tingirem a Zona Saudável de Aptidão Física 

(ZSAF). (…) A aula estava organizada em dois circuitos com três estações presentes 

em cada um deles, sendo que cada estação tratava de um teste específico, estando 

um professor responsável presente em cada uma. Assim, a turma estava dividida em 

três grupos (…) A colaboração dos colegas pertencentes ao núcleo de estágio de 

educação física da FADEUP foi crucial para uma otimização do tempo de aula, 

possibilitando assim, o cumprimento, na totalidade, do planeamento.” 

(Relatório de Aula nº 3 e 4 – 11º ano) 

 

4.2.3.4. Benefícios da Condição Física 

 

Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não só a 

ausência de doença ou enfermidade 

(Organização Mundial de Saúde, 1946) 

 

Está claro que no mundo em que vivemos, segundo a Organização 

Mundial de Saúde, o sedentarismo afeta 70% da população mundial 

sujeitando-se a contrair inúmeras doenças. As pessoas estão cada vez mais 

ligadas à tecnologia e à acomodação que advém desta. É nossa função, 

enquanto educadores e promotores de saúde, com foco de trabalho nas 

escolas que são o local de preparação da sociedade futura, contrariar esta 

tendência desvantajosa tanto ao nível da saúde como consequentemente da 

qualidade de vida. 

Perante tal realidade e tendo em conta os valores obtidos nos testes de 

fitnessgram num primeiro momento, é insensato a EF ficar de braços cruzados. 

Por muito reduzido que seja o tempo destinado à disciplina é nosso dever atuar 

em conformidade e tentar combater este fenómeno negativo com que nos 

deparamos atualmente. Assim sendo, trabalhei no sentido de tentar incutir nos 

meus alunos, que a prática de exercício/atividade física deve fazer parte 
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integrante do dia-a-dia, sendo estes essenciais para uma aquisição de hábitos 

de vida saudáveis e promotores de felicidade. 

Durante o EP optei então por implementar a realização de exercícios de 

condição física, a manterem-se ao longo das aulas, dado serem necessários à 

manutenção de uma boa capacidade física tendo em vista a saúde dos alunos 

e também devido à sua importância para o fortalecimento da musculatura, 

aspeto essencial à prática das diversas modalidades a lecionar. Os exercícios 

de condição física consideram-se essenciais não só na prevenção de lesões 

como também na manutenção de uma boa qualidade de vida, num que deve 

ser um dos principais focos de trabalho de um bom Professor de Educação 

Física. 

Optei por fornecer um caráter lúdico com vertente competitiva aos 

exercícios de condição física aplicados, através de uma organização por 

circuitos e em estafetas, incidindo também na implementação de espírito de 

grupo e de cooperação com os colegas que apresentam mais dificuldades, 

incutindo valores cruciais a uma vida em sociedade e como forma de unir a 

turma em todas as aulas, uma vez que os grupos eram criados de forma 

aleatória para casa aula na realização deste momento. 

Conferindo um aspeto versátil também a esta fase da aula, tentei inovar 

e realizei uma condição física temática em alturas festivas do ano letivo, como 

no dia dos namorados, no carnaval, na páscoa e no natal, como forma de 

motivar os alunos e de consolidar a relação professora-alunos. 

“Dada a aula anteceder a época festiva do Carnaval, achei apropriado e interessante 

reservar a parte final desta para uma atividade lúdica temática, sem descartar a 

competente pedagógica inerente à disciplina. Pelo que, realizando como sempre os 

exercícios de condição física essenciais à saúde dos alunos, estes foram adaptados 

conferindo-lhes um carácter competitivo e divertido, sendo que estes teriam de se 

caraterizar com o máximo de objetos conseguidos durante a prova por mim 

disponibilizados (peruca; nariz de palhaço; calções ao xadrez; óculos gigantes). Este 

exercício foi bastante dinâmico sobressaindo também aspetos psicossociais como o 

apoio e torcida aleados à afiliação, contribuindo para a manutenção de um bom clima 

de aula.” 

(Relatório de aula nº 71 e 72 – 11º ano) 
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4.2.3.5. Adequação das Situações de Aprendizagem 

 

A pertinência de adaptação dos exercícios em conformidade com o nível 

de aprendizagem dos alunos é um tema que merece enfoque. É crucial que as 

situações de aprendizagem detenham um caráter evolutivo à medida que se 

desenvolvem as aprendizagens dos alunos. É necessário incutir a superação 

na atitude dos alunos no espaço de aula mas também a repercutir-se na sua 

vida em sociedade, imprimindo dessa forma um maior empenho e dedicação 

na procura de níveis superiores de qualidade. Mas, contudo, não é de todo 

recomendável que os alunos, na tentativa de responder às exigências dos 

exercícios, incorram numa possível repetição de insucessos, muitas das vezes 

irreversível, na medida em que, a sensação de não competência se repercuta 

em estados de desinteresse pela modalidade e até disciplina de EF, 

generalizando a atividade. A dificuldade e o erro encontrados na procura desta 

estabilidade possibilitaram-me uma reformulação de competências, inspirando 

novas interpretações e noções relativamente ao processo de ensino. O 

exercício mental resultante da necessidade de adaptabilidade das situações de 

aprendizagem foi de facto um ponto que me permitiu evoluir ao nível da minha 

atuação enquanto professora, na medida em que exigiu de mim um 

pensamento crítico e reflexivo de todas as situações que surgiam ao longo do 

meu ano de estágio. 

 

4.2.3.6. A Busca por uma Instrução de Qualidade 

 

Um bom professor é aquele que proporciona aprendizagens 

significativas aos seus alunos. E para ensinar, o professor tem que comunicar. 

A qualidade da instrução do professor revela-se como um dos pontos fulcrais 

para o sucesso da aprendizagem por parte dos alunos, que para além de deter 

conhecimento relativamente a todos os conteúdos, necessita de adotar uma 

posição assertiva perante a turma. 

Segundo Mesquita e Rosado (2009) o papel exercido pela comunicação 

no processo Ensino e Aprendizagem é inquestionável. De forma a desenvolver-
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se um trabalho de qualidade o professor tem que possuir uma boa capacidade 

de comunicação. Esta é base para todo o processo de Ensino e Aprendizagem, 

pois sem ela os conhecimentos dos conteúdos podem por si só não se 

mostrarem suficientes. O modo como se coloca na aula, o modo como 

transmite a informação e como os alunos a percebem mostra-se fundamental. 

O fornecimento de feedback apropriado, assim como o empenhamento motor 

são as variáveis apontadas com maior influência no ganho de aprendizagem 

(Graça, 1991). Para a instrução devemos evidenciar três momentos fulcrais: O 

primeiro momento surge antes da prática, onde se apresenta a tarefa, emitem-

se explicações e demonstrações; o segundo durante a prática, emissão de 

feedbacks e por último o terceiro momento: após a prática pela reflexão do 

professor de forma a tirar conclusões (Siedentop, 1991). 

Ao longo do ano de EP procurei utilizar diversas formas e estratégias de 

instrução. Tentei ir inovando a minha forma de atuação e explorando alguns 

dos métodos aprendidos ao longo do meu percurso académico, tendo 

consciência de que este é um ano de experimentação e que mesmo havendo a 

hipótese do erro é através dele que se dá o desenvolvimento e crescimento. A 

dificuldade e o erro possibilitam uma reformulação de competências, sugerindo 

novas interpretações e ideias relativamente ao processo de ensino, que levam 

a um aperfeiçoamento do mesmo. Errar é, por isso, uma componente 

fundamental do processo natural de aprendizagem, qualquer que seja o objeto 

dessa aprendizagem e qualquer que seja a idade do aprendiz. 

O principal método de transmissão que utilizei foi a explicação. Aqui é 

importante que o professor consiga transmitir ao aluno aquilo que é realmente 

necessário, recorrendo a palavras-chave, devendo, por isso, essa explicação 

ser planeada (Mesquita, 1997). A demonstração, em conjunto com a explicação 

também foi muitas vezes implementada. Para tal recorria-me de alunos 

incidindo posteriormente no que esse aluno realizou corretamente e aquilo que 

deveria melhorar. Apenas em modalidades em que estava completamente à 

vontade é que realizava a demonstração, evitando assim possíveis falhas 

perante os alunos, facto que poderia influenciar negativamente a minha 

imagem e danificar o meu estatuto. Segundo Rosado e Mesquita (2009) a 
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demonstração é crucial no ensino das habilidades motoras por permitir a 

visualização por parte do aluno da sua execução. Sugerem também que, a 

associação de estratégias de instrução na apresentação das tarefas motoras, 

de acordo com a especificidade das habilidades e o nível de desempenho dos 

alunos, revela eficácia (Rosado & Mesquita, 2009). O questionamento foi outra 

das estratégias utilizada, tanto para manter a atenção nos alunos através da 

responsabilização, dada a eminência de uma resposta por parte deles como 

para incentivar a um pensamento cognitivo e de assimilação da matéria teórica 

em contexto prático, bem como forma de motivação. Os alunos, quando são 

ajudados, no sentido de serem responsabilizados nas tarefas de instrução, 

podem atingir níveis de performance superiores aos verificados pela ausência 

de meios de responsabilização (Mesquita, 1998). Recorri ainda à utilização de 

desenhos gráficos representativos de gestos técnicos desfragmentados e 

respetivas determinantes técnicas para a sua correta execução (voleibol – 11º 

ano); de fichas representativas da correta execução de ajudas (ginástica de 

solo – 10º ano); e ficha com a combinação e sequência de gestos técnicos 

(badminton – 11º ano). 

“recorri a estratégias de lecionação por vezes pouco tradicionais ou pouco usuais 

pelos profissionais de Educação Física, utilizando além da demonstração também a 

visualização, em cartaz, da técnica de serviço por baixo desfragmentada nas suas 

várias fases de execução, sendo que antes pus à prova os seus conhecimentos 

adquiridos em anos anteriores relativamente a esta habilidade motora, em que um 

aluno exemplificava e explicava a sua realização enquanto os outros observavam e 

corrigiam se assim o justificasse. Tal participação ativa e observação permitiram uma 

melhor perceção do movimento por parte dos alunos sendo facilitador na medida em 

que possibilitou uma mais eficaz e produtiva aplicação prática da teoria.” 

(Relatório de Aula nº 63 e 64 – 11º ano) 

 

Os professores devem identificar o que pretendem, bem como o que 

querem que os alunos aprendam, ensinando sem perder de vista os resultados 

específicos. Isto assume-se como fundamental para um ensino de qualidade. 

Neste ponto, relativo à realização profissional, tentei sempre ser o mais sucinta 
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possível salientando apenas o essencial a reter pelos alunos para uma correta 

execução das situações de aprendizagem propostas. Também Rosado e 

Mesquita (2009) sublinham a pertinência da seleção do que é realmente 

importante. Desta forma, os alunos tinham que se manter pouco tempo 

concentrados na informação que lhes estava a transmitir passando 

rapidamente para a exercitação, havendo uma otimização da transição entre 

tarefas e não prejudicando assim o tempo de empenhamento motor dos 

alunos. Caso sentisse que se justificava, parava o exercício para explicar um 

erro comum a toda a turma, ou então, dirigia-me a cada aluno individualmente 

emitindo alguns feedbacks que me pareciam mais adequados à situação 

específica. O feedback pedagógico é o comportamento do professor como 

reação à resposta motora do aluno, tendo como principal objetivo alterar essa 

resposta, no sentido da aquisição ou realização de uma atividade (Fishman & 

Tobey, 1978), considerando-se como uma estratégia instrucional promotora de 

aprendizagens significativas. Os tipos de feedback emitidos com mais 

frequência nas minhas aulas foram o informativo, o incentivo/motivacional e o 

corretivo, tendo sempre o cuidado de fechar/concluir todos os ciclos de 

feedback para que o seu propósito fosse alcançado. 

“ (…) O trabalho do passe, machete e deslocamentos ântero-posteriores ocorreu em 

situação analítica para que assim a assimilação dos gestos técnicos em execução 

fossem assimilados da melhor forma, possibilitando uma supervisão mais atenta e 

organizada, permitindo da minha parte dar resposta a execuções incorretas por parte 

dos alunos, através de feedbacks tanto corretivos como de incentivo de forma 

individual.” 

(Relatório de Aula nº 67 e 68 – 11º ano) 
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4.2.3.11. Importância da Reflexão 

 

Os dias vividos durante o EP foram mais uma prova de que o 

pensamento reflexivo e a busca do conhecimento devem ser uma constante na 

vida de um professor, tendo a consciência de que a tarefa do professor nunca 

foi algo fácil ou simples, cada vez mais me fui apercebendo das dificuldades 

que se encontram no seu desenrolar. Assim sendo, através da capacidade de 

observação e reflexão crítica sobre os procedimentos adotados, aprendi quais 

as estratégias pessoais mais funcionais para o exercício da profissão docente 

de rigor e excelência. 

Esta dialética da prática/reflexão acompanhou-me ao longo desta dança 

do EP e permitiu que conseguisse resolver os problemas que iam surgindo, 

que analisasse e soubesse justificar critérios pertencentes ao profissionalismo 

e por conseguinte enriqueceu a minha bagagem durante a prática. 

Esta reflexão surge com a finalidade dos professores indagarem as suas 

práticas, o que é viável e que se poderá adequar melhor ao contexto. Assim 

sendo, para uma prática de sucesso o professor deve organizar o seu trabalho 

enquanto pedagogo, comunicando entre si e o que gira à sua volta. Não deve 

ver os conhecimentos humanos como casos isolados mas sempre ligados com 

outros saberes. Deve privilegiar o respeito pela diversidade cultural. Zeichner 

(1993, p. 18) advoga que, “o processo de reflexão implica uma recorrente, 

cuidadosa e persistente apreciação da ação. Para o mesmo, a reflexão não se 

resume a um conjunto de procedimentos rígidos ensinados ao professor, uma 

vez que Ser reflexivo é uma maneira de ser professor”. 

Este trabalho e necessidade de reflexão emergiu da minha atuação nas 

aulas, de acontecimentos inesperados que surgiam e da necessidade de uma 

resposta pronta, bem como de um próprio pensamento ativo e inquieto por uma 

constante melhoria e também pela sede de aprender, contando com os 

conhecimentos e dicas da PC bem como dos meus colegas estagiários.  

Um professor deve beneficiar um processo contínuo de formação, pois 

só assim poderá ser possuidor de uma consciência sobre si próprio, como 

professor em constante construção. O professor, como agente reflexivo, deverá 
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ser capaz de desenvolver os seus conhecimentos a partir das suas 

experiências (Cunha, 2008). Daí emergem benefícios consistentes e que 

atestam um melhor ensino. Acredito que o professor utilizando como objeto a 

reflexão pode reconstruir e moldar os seus comportamentos e estratégias. E só 

através deste exercício pode enaltecer e enriquecer a sua carreira. Foi 

interessante observar, ao longo do ano letivo, uma notória evolução em mim de 

um inicial pensamento somente descritivo dos acontecimentos para um 

pensamento reflexivo, ponderado e crítico acerca destes. 

 

4.2.4. A Necessidade de Avaliar 

 

Tal como nos diz Bartolomeis (1981), a atividade de avaliação é inerente 

ao ser humano e integra, quando não, fundamenta as suas decisões, sendo, 

portanto, de necessidade vital. Talvez por isso, conhecer algo equivale a 

avaliá-lo, atribuir-lhe um valor, um significado, a explicá-lo, e isto tanto na 

experiência comum, quanto nos mais sistemáticos processos científicos. 

Arrisco-me a afirmar que, qualquer que seja a atividade realizada pelo 

ser humano, esta foi, está e será foco de avaliação, independentemente se é 

auto ou hétero, já que se trata de uma capacidade inata e às vezes até 

inconsciente da nossa espécie. A instituição escola, e mais concretamente a 

disciplina de EF, não são exceções a esta realidade. A avaliação permite ao 

professor identificar o nível de aprendizagem do aluno e atuar em 

conformidade com ele. Esta não pode ser vista somente numa perspetiva 

unidirecional, centrada apenas no aluno, pois a avaliação possibilita 

principalmente ao professor (re) ajustar as suas estratégias de atuação, tendo 

sempre em vista uma otimização da sua conduta enquanto mediador e 

impulsionador de aprendizagens. A avaliação é um dos condutores do 

processo de ensino e aprendizagem, uma vez que “a avaliação da 

aprendizagem necessita, para cumprir o seu verdadeiro significado, assumir a 

função de subsidiar a construção da aprendizagem bem-sucedida. A condição 

necessária para que isso aconteça é de que a avaliação deixe de ser utilizada 
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como um recurso de autoridade, que decide sobre o destino do educando, e 

assuma o papel de auxiliar o crescimento” (Luckesi, 1998, p. 166). 

Então, é tarefa do professor realizar uma avaliação dos resultados da 

aprendizagem. Estas avaliações e as classificações tendo como sentido abrir 

novas perspetivas de aprendizagem ditam que o pedagogo tenha que lidar com 

este instrumento de um modo distinto do habitual. Não devem partir para elas 

em busca do que os alunos não sabem, mas sim devem encorajá-los a 

esforçarem-se “por render o que está ao seu alcance” (Bento, 1995, p. 135). 

Nas palavras de Bento (2003) a análise e a avaliação juntamente com a 

planificação e realização do ensino são apresentadas como tarefas centrais de 

um professor. É fundamental que se verifique uma ligação, em estreita 

retroação, entre estas tarefas, sendo que nenhuma delas é dispensável caso o 

professor ambicione executar com devida correção as suas funções. 

Durante o meu ano de EE, vivenciei enquanto EE todas as etapas 

constituintes desta arte que é o ensino, sendo que a avaliação, com um papel 

fundamental em todo este processo, se revelou deveras complexa em todo o 

seu funcionamento, ganhando assim especial importância da minha parte para 

a sua mais fiel execução. 

A avaliação do ensino possuiu, desta forma, um imprescindível caráter 

regulador da minha intervenção pedagógica. Quando se fala em avaliação do 

ensino deve-se pensar em avaliar tanto o processo como o produto. Ambas as 

avaliações devem complementar-se, sendo necessário que o produto se 

verifique e seja consequência do processo. A fim de proporcionar uma 

avaliação mais justa e completa o quanto possível, contemplaram-se os três 

tipos de avaliação essenciais, sendo eles, a avaliação diagnóstica, a avaliação 

formativa e a avaliação sumativa. 
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4.2.4.1. Avaliação Diagnóstica 

 

Como tenho vindo a mencionar durante a realização do presente RE 

aquando a descrição relativa à realização da prática profissional das UD, a AD 

tem como primordial objetivo averiguar os conhecimentos, capacidades e 

competências dos alunos às diversas modalidades e, ainda, a sua inserção em 

etapas de aprendizagem, sendo, por isso, de maioral importância a sua 

concretização. É em função das informações recolhidas que será possível 

determinar toda a metodologia e progressões didáticas a desenvolver com a 

turma, tendo em vista a obtenção dos objetivos preconizados pelo Ministério da 

Educação e, mais especificamente, pelo Grupo Disciplinar de Educação Física 

da Escola. 

Esta avaliação inicial permite, mais especificamente, ao professor 

identificar as caraterísticas dos alunos relativamente às áreas que detém maior 

domínio e às quais apresenta mais dificuldades. Pretende-se que o professor 

efetue um delineamento dos conhecimentos, das particularidades, das 

caraterísticas, das habilidades e, ainda, das competências que os alunos já são 

detentores. É a fundamentação na determinação de objetivos e por 

conseguinte na elaboração da UD às várias modalidades. É através dela que o 

professor adequa os conteúdos relativamente às informações que recolheu. 

Esta avaliação ocorre precedentemente a qualquer processo de instrução, 

concedendo aos alunos total domínio sobre a sua prática sem recorrer a 

qualquer tipo de interferência da parte do professor a nível informativo, pois só 

assim a AD poderá ser fidedigna relativamente às reais capacidades cognitivas 

e motoras dos alunos.  

Dado o momento de EP ser impulsionador da construção de um 

profissional docente competente no sentido em que desfrutar de experiencias 

reais ricas em aprendizagens, confesso que no que diz respeito ao processo 

avaliativo, inicialmente fitei-o, conotando-o como uma mera classificação 

quantitativa para enquadrar os alunos num nível de ensino. Posteriormente, 

com a sua sucessiva aplicabilidade às demais modalidades, compreendi que 

este procedimento não consistia, unicamente, em classificar os alunos. 
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Permitia, também, situar os conhecimentos da turma para ajustar todo o 

processo de ensino e aprendizagem às suas capacidades, de modo a verificar-

se a congruência entre os objetivos estipulados e os resultados alcançados. 

Fornecendo estas informações obtidas aos alunos, de uma perspetiva bem 

delineada o aluno obtém uma relação daquilo que sabe com o que 

posteriormente irá aprender, potenciando a sua envolvência e motivação para a 

prática. 

 

4.2.4.2. Avaliação Formativa 

 

A Avaliação Formativa (AF) acompanha todo o processo de ensino e 

aprendizagem, tendo como propósito ajudar a guiar o professor no sentido de 

entender se o aluno se encontra no caminho correto de aprendizagem e se a 

sua prestação motora está a evoluir progressivamente. Esta decorreu de modo 

informal ao logo de todas as aulas da UT, resultando de uma observação, 

análise e reflexão da minha parte. 

Este processo foi realizado através da reflexão constante com a 

elaboração do Relatório de cada Aula às minhas turmas, sem exceção. Este 

procedimento em EP permitiu assim uma avaliação formativa ao longo do ano 

letivo, estando a situação dos alunos em permanente atualização, sendo mais 

percetível a sua evolução, estagnação ou até regressão e permitindo então 

uma intervenção mais ajustada a fim de os alunos atingirem os objetivos 

propostos pela disciplina de EF e pela modalidade específica em lecionação. 

Os Relatórios de Aula consistiram assim numa pedra basilar para a 

qualidade de ensino no meu ano de EP, permitindo-me ter um documento de 

consulta pertinaz em que todos os acontecimentos estavam presentes, 

revelando-se de extrema conveniência também para a realização da avaliação 

final, por possibilitar observar a sequência de ocorrências existentes ao longo 

do processo evolutivo. 
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4.2.4.3. Avaliação Sumativa 

 

A Avaliação Sumativa (AS) refere-se ao nível atingido pelos alunos nos 

objetivos propostos e o grau de eficácia do processo ensino-aprendizagem. É 

utilizado para o professor avaliar o seu processo de ensino e o processo de 

aprendizagem dos alunos, no final de cada UT. Este tipo de avaliação permite 

ao professor identificar se os objetivos delineados foram cumpridos, podendo 

assim efetuar uma reflexão acerca daquilo que foi ou não atingido e o porquê 

de tal acontecer. Emite portanto, não só informações acerca do aluno mas 

também da qualidade do ensino do professor. Consiste, portanto, num 

processo de síntese e finalização de uma temática abordada, permitindo 

determinar o grau e a qualidade das aprendizagens manifestas em 

comparação com os resultados esperados. Assim sendo, identifica-se se 

realmente as metas propostas estavam adequadas ao nível dos alunos. Para 

que esta seja de caráter minucioso é primordial “estar atento aos processos, 

para que sejam consistentes ao nível de produzir os resultados que desejamos 

e ansiamos; e, necessitamos de estar atentos ao produto como parâmetro para 

o dimensionamento e controle das nossas ações” (Luckesi, 2005, p. 20). 

A realização da AS aos diversos conteúdos programáticos teve como 

apoio uma grelha de avaliação previamente desenvolvida para tal, e passou, 

após a sua realização, pela PC para análise de concordância ou não das 

classificações por mim definidas antes de estas serem lançadas. Neste 

momento eram discutidas as razões para cada nota a cada aluno em 

específico, tendo em consideração todos os parâmetros de avaliação a EF. 

Considero necessário revelar um apontamento tendo em conta esta situação, 

que se demonstrou essencial para o refinamento da minha capacidade de 

observação tendo em vista a avaliação criteriosa, considerando que possuía 

um olhar inicial pouco treinado e capaz de ver para além do observável, fato 

que me fez questionar se a minha visão das situações seria a mais correta na 

atribuição de valores, enquadrando os alunos nos níveis a que realmente 

pertenciam e atribuindo-lhes a nota quantitativa de que realmente eram 

merecedores. 
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4.3. Área 2 e 3 – Participação na Escola e Relações com a comunidade 

 

A profissão docente não se restringe ao planeamento, transmissão de 

conhecimentos, atuação e aplicabilidade da teoria à prática e à reflexão da sua 

ação. Consiste em muito mais do que disso. O professor constitui parte 

integrante de um todo, de um contexto que envolve diversos atores e que, 

juntos, reproduzem a peça do ato de conviver e, sobretudo, de educar. As 

relações entre todos os agentes educativos, não são menos importantes que a 

ação propriamente dita, pelo que se procura e defende o sucesso educativo 

dos alunos. 

 Ao longo do meu ano de EP procurei envolver-me ao máximo com a 

comunidade escolar da ESAG, participando e contribuindo com o meu auxílio e 

conhecimentos para a realização das várias atividades desenvolvidas, o que 

me deu imenso prazer e satisfação. Constituir parte integrante de um todo com 

objetivos positivos e que querem marcar a diferença na vida escolar dos alunos 

é deveras gratificante. 

 

4.3.1. As Reuniões 

 

Ao longo do ano letivo fui presença assídua das várias reuniões 

ocorridas dentro da comunidade escolar, tendo sido reuniões do departamento 

de Técnicas e Expressões, do grupo de Educação Física, do conselho de 

turma, do núcleo de estágio de EF da FADEUP e ainda, uma reunião de boas 

vindas a todo o corpo docente no início do ano e uma outra do conselho 

pedagógico subordinada ao tema “Repensar a escola”, no início do 3º período, 

dirigida pelo Diretor da ESAG. 

As reuniões que considero que mais importância tiveram na procura e 

descoberta, bem como da minha (re) formulação enquanto professora em 

construção, foi a primeira reunião do ano letivo de EP do Departamento de 

Técnicas Expressivas, onde ocorreu o primeiro contato com as demais áreas 

constituintes da escola e o início da minha integração na comunidade escolar, 

e as reuniões de núcleo de estágio de EF da FADEUP onde existia 
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permanentemente uma troca de informações, opiniões e conceções acerca dos 

vários domínios da EF e desporto entre todos os EE e a PC. 

Estas reuniões de núcleo de estágio de EF da FADEUP foram 

extremamente enriquecedoras tanto no âmbito da aprendizagem e melhoria de 

atuação como na aquisição de novos conhecimentos e competências como 

educadores físicos. Das reuniões surgiram trabalhos realizados em núcleo a 

pedido da PC, dada a pertinência da temática, como o “Inventário do Material”, 

o “Planeamento Anual”, o “Guião para a 1ª Aula”, a “Ficha de Caraterização 

Individual do Aluno”, o “Protocolo de Fitnessgram”, a “Ficha de Observação de 

Professores Estagiários”, a “Caraterização dos Escalões Etários” e o “Estatuto 

da Carreira Docente”. Outros trabalhos que surgiram das reuniões no NE 

foram, o poster das “Jornadas FADEUP”, atividade realizada a pedido da 

faculdade, as fichas de AD e AS para as diversas modalidades abordadas ao 

longo do ano letivo e as atas, documento que foi elaborado alternadamente por 

cada EE para cada reunião ocorrida semanalmente todas as terças-feiras às 

10h da manhã.  

 

4.3.2. A Direção de Turma 

 

A direção de turma foi um assunto do qual me inteirei desde o início do 

ano letivo, dado a sua importância no decorrer deste. Assim, a informação que 

abordarei de seguida surge de uma reunião agendada com a Diretora de 

Turma (DT) do 11º ano, turma da qual fui responsável, nas instalações da 

ESAG. Esta reunião aconteceu dada a necessidade manifestada de 

compreender a importância da tomada de conhecimento relativamente às 

principais funções do cargo de DT, inteirando-me, assim, de forma mais 

particular desta função, através de um relato de experiência. 

O DT deve ser, preferencialmente, um professor profissionalizado, 

nomeado pelo diretor executivo de entre os professores da turma, tendo em 

conta a sua competência pedagógica e capacidade de relacionamento. São, 

então, competências do DT: promover, junto do conselho de turma, a 

realização de ações conducentes à aplicação do PEE, numa perspetiva de 
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envolvimento dos encarregados de educação e de abertura à sociedade; 

assegurar a adoção de estratégias coordenadas relativamente aos alunos da 

turma, assim como a criação de condições para que participem em atividades 

interdisciplinares; promover um acompanhamento individualizado dos alunos, 

divulgando junto dos professores da turma a informação necessária à ajustada 

orientação educativa dos alunos e fomentando a participação dos pais e 

encarregados de educação na concretização de ações para orientação e 

acompanhamento; promover a rentabilização dos recursos e serviços da 

comunidade escolar e educativa, mantendo os alunos e encarregados de 

educação informados da sua existência; elaborar e conservar o processo 

individual do aluno, facultando a sua consulta ao aluno, professores da turma, 

pais e encarregados de educação; apreciar ocorrências de insucesso 

disciplinar, decidir a aplicação de medidas imediatas no quadro das orientações 

do conselho pedagógico em matéria disciplinar e solicitar ao diretor executivo a 

convocação extraordinária do conselho de turma; assegurar a participação dos 

alunos, professores, pais e encarregados de educação na aplicação de 

medidas educativas decorrentes da apreciação de situações de insucesso 

disciplinar; coordenar o processo de avaliação formativa e sumativa dos 

alunos, garantindo o seu carácter globalizante e integrador, solicitando, se 

necessário, a participação dos outros intervenientes na avaliação; coordenar a 

elaboração do plano de recuperação do aluno decorrente da avaliação 

sumativa extraordinária e manter informado o encarregado de educação; 

propor aos serviços competentes a avaliação especializada, após solicitação 

do conselho de turma; garantir o conhecimento e o acordo prévio do EE para a 

programação individualizada do aluno e para o correspondente itinerário de 

formação recomendados no termo da avaliação especializada; garantir, em 

caso de retenção do aluno no mesmo ano, um relatório que inclua uma 

proposta de repetição de todo o plano de estudos desse ano ou de 

cumprimento de um plano de apoio específico e submetê-lo à aprovação do 

conselho pedagógico, através do coordenador de ano dos diretores de turma; 

propor na sequência da decisão do conselho de turma, medidas de apoio 

educativo adequadas e proceder à respetiva avaliação; apresentar ao 
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coordenador de ano dos diretores de turma o relatório elaborado pelos 

professores responsáveis pelas medidas de apoio educativo; presidir às 

reuniões de conselho de turma, realizadas, entre outras, com a finalidades de 

avaliação da dinâmica global da turma, de planificação e avaliação de projetos 

do âmbito interdisciplinar e de formalização das avaliações formativa e 

sumativa; apresentar ao coordenador de ano, até 20 de Junho de cada ano, um 

relatório de avaliação das atividades desenvolvidas (Portaria n.º 921/92 – 

Competências do diretor de turma, 1992). 

É, assim, neste contexto que a ação do diretor de turma se articula com 

os processos de desenvolvimento curricular, impulsionados por cada professor, 

sendo que a coordenação que se espera do diretor de turma não pode desunir-

se da ponderação de um conjunto de problemas que cabem ao 

desenvolvimento curricular, problemas estes como a estruturação das 

atividades de aprendizagem coerente e adequado às caraterísticas e 

necessidades da turma, a definição de prioridades curriculares decorrentes da 

análise da situação da turma, do contexto sócio-económico e cultural, e, do 

anterior percurso escolar, documentos e informações estas presentes da ficha 

individual de cada aluno proveniente dos alunos anteriores. O estabelecimento 

de um perfil de competências necessárias ao aluno e a classificação de 

atitudes e valores a promover por parte do docente, são também problemas a 

ter em consideração. 

É necessária a existência de uma dinâmica curricular integradora, isto é, 

o diretor de turma tem de estar implicado com todo o processo de 

desenvolvimento curricular que ocorre em cada turma, assumindo um papel 

claro de liderança e coordenação, devendo, também, atuar como gestor do 

desenvolvimento curricular, promovendo o debate e a convergência do trabalho 

que, isoladamente, os professores desenvolvem, no sentido de definir em 

conselho de turma um conjunto de competências para as quais todos os 

professores e disciplinas podem contribuir. Assim sendo, os docentes não 

devem funcionar separadamente, não comunicando nem debatendo os seus 

processos de trabalho a nível de conselho de turma, pois tal atitude levará ao 

possível insucesso dos alunos. 
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De uma forma abrangente, o professor é o gestor do currículo, o diretor 

de turma é o responsável pela gestão da coordenação curricular apresentando 

um papel de interlocutor/mediador privilegiado entre tês intervenientes no 

processo educativo, os professores, os alunos e os encarregados de educação, 

como já referido, mas é ao aluno que cabe o papel de regulador de todo o 

processo, uma vez que são as caraterísticas, as necessidades e as 

potencialidades destes que funcionam como referência central na forma como 

se organiza e é implementado o desenvolvimento curricular no terreno. 

 

4.3.3. Corta Mato Escolar 

 

O corta mato escolar ocorreu no 1º período do ano letivo sendo que 

minha participação nesta atividade escolar consistiu, inicialmente numa 

tentativa de recrutamento dos alunos da minha turma de ensino regular, 

sabendo do pouco gosto de nutriam pela modalidade, através da motivação e 

incentivando ao espírito de grupo, ao longo das aulas antecedentes ao evento, 

tendo surtido o objetivo desejado, sendo que a adesão foi de 95% da turma, o 

que me encheu de orgulho, estando esta caraterizada a rigor simbolizando a 

sua união com a cor branca no dia do evento. Procedi antecipadamente à 

distribuição das autorizações dos Encarregados de Educação permitindo assim 

a participação dos alunos no corta mato, regulamentações exigidas a uma 

realização segura da atividade e alertando para o seu impedimento caso não 

os trouxessem devidamente preenchidos no dia da prova. 

No dia da realização da prova, apresentei-me no local antes da hora 

estipulada pela PC para assim poder contribuir na organização da mesma. 

Deste modo ajudei à preparação do espaço, delineando a pista de corrida em 

alguns pontos do percurso. Aquando a chegada dos meus alunos rececionei-os 

alegremente, orientando-os na execução da ativação específica tendo em 

consideração a modalidade de atletismo e também como forma de combater o 

frio daquele dia, e procedendo à recolha das autorizações devidamente 

preenchidas e assinadas pelos Encarregados de Educação. 



 

97 
 

No decorrer do evento, apresentei funções de fotógrafa oficial, 

registando os melhores momentos da participação dos alunos na prova para 

mais tarde recordar através do site oficial da ESAG, sendo de salientar que me 

foi humanamente impossível manter-me como mera espetadora, envolvendo-

me no esforço e dedicação dos participantes e incentivando-os a continuar e a 

superarem-se, através da emissão quase constante de feedbacks 

motivacionais e de incentivo. Esta foi uma manhã animada, apesar da chuva 

que se fez sentir, conseguindo a turma do 11º ano levar medalhas ao peito 

tanto no masculino como no feminino. 

 

4.3.4. Corta Mato Distrital 

 

Os seis primeiros classificados de cada escalão, apurados a partir do 

corta-mato escolar, tiveram o privilégio de representar a escola, na Póvoa de 

Varzim, local da fase distrital da competição. Esta fase contou com a 

colaboração da DREN, nomeadamente do departamento do Desporto Escolar. 

Dada minha residência se localizar próxima ao local do evento, fui o primeiro 

elemento da ESAG a chegar e como parte integrante da comunidade escolar 

senti a necessidade de colaborar durante o mesmo, sendo que, me antecipei a 

ir recolher os dorsais destinados à escola para que mal os alunos se 

apresentassem pudessem se equipar devidamente. Acompanhei-os ao longo 

da competição organizando-os por escalões e orientando-os para cada local de 

início de prova, encarregando-me também de dirigir os exercícios de 

aquecimento mio-articular específicos da modalidade de atletismo. 

O envolvimento proporcionado por este evento dotou-me de um maior 

conhecimento sobre a organização de atividades em maior escala, obtendo 

uma melhor perceção dos diferentes ambientes que um professor integra. De 

destacar, ainda, o convívio mais próximo com os alunos, algo ao qual confiro 

grande valor enquanto profissional de educação. Com este evento foi promotor 

de um melhor conhecimento dos meus colegas de profissão presentes, o que 

originou conversas de um variado leque de temas congruentes à EF, 

enriquecendo o meu reportório e alargando a minha visão sobre a mesma. 
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4.3.5. Intercâmbio da ESAG com a ESDACSF - Rio Maior 

 

Esta visita de estudo decorreu com a turma do 10º ano do Curso 

Profissional de Turismo em intercâmbio com a escola Dr. Augusto César Da 

Silva Ferreira, com a cidade de Rio Maior e com a cultura adjacente. O 

intercâmbio foi dividido em duas fases, a primeira de Ida à escola de receção 

DACDSF e a segunda de acolhimento dessa escola na ESAG. 

 

IDA 

Esta visita de estudo classificou-se como positiva, na medida em que 

permitiu aos alunos interrelacionarem-se com colegas da mesma faixa etária e 

com idênticos objetivos de vida, permitindo a troca de experiências e o 

conhecimento de outras realidades que ajudam ao desenvolvimento e 

crescimento pessoal. 

Visto a viagem de autocarro se ter prolongado um pouco mais do que o 

previsto, o que acabou por ter interferência direta com a programação 

estabelecida pela instituição de visita, as condições atmosféricas também não 

se manifestaram favoráveis às atividades de Desporto Aventura estipuladas, 

pelo que foi necessário preparar outras atividades físicas para todos os alunos 

em causa realizarem em conjunto num espaço coberto. Registou-se, também, 

um imprevisto relativamente a duas alunas que se sentiram mal, contudo agiu-

se em conformidade controlando a situação.  Apesar destes precalços, o 

convívio esteve sempre garantido e os principais objetivos foram cumpridos, 

sendo as soluções apresentadas bastante agradáveis e de sucesso. 

O objetivo da visita de estudo de aquisição de conhecimento 

relativamente à escola de acolhimento (visita guiada) e ao concelho de Rio 

Maior (apresentação e visita guiada), foi conseguido de uma forma interessante 

e animada para os alunos. Houve ainda um aprofundamento de conhecimentos 

sobre os conteúdos constituintes da programação do respetivo ano e curso em 

questão, bem como das demais estratégias a aplicar, dado o envolvimento de 

todos os alunos. 
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Fomos muito bem recebidos pelos Professores e alunos da escola e 

viveu-se um clima de boa disposição e convívio saudável durante todo o dia. 

Foi extremamente interessante tomar conhecimento de um pouco da história e 

cultura regional. Ao nível da realização das atividades físicas, o núcleo de 

estágio esteve disponível e prontificou-se a colaborar e auxíliar no que fosse 

necessário visto estar só um Professor local responsável pelo grupo de duas 

turmas,no sentido de os manter sempre ocupados e divertidos, favorecendo a 

interação entre eles.  

 

RECEÇÃO 

Os objetivos estabelecidos para a receção da escola de Rio Maior, foram 

no sentido de aquisição de conhecimento relativamente à escola de 

acolhimento (visita guiada) e ao concelho de Matosinhos (apresentação de um 

teatro e um PPT, declamação de poemas e peddy paper), e de 

aprofundamento de conhecimentos sobre o funcionamento dos cursos/troca de 

experiências. 

A atividade desenvolvida, o Peddy Paper, foi pensada no sentido de os 

grupos de trabalho não se encontrarem ao longo do percurso de orientação 

para que assim a tarefa não fosse facilitada, mantendo o caráter desafiador em 

ativo. Assim, foram criados dois percursos, contudo os postos em comum 

foram: Praia de Matozinhos; Confeitaria Maurícia; Busto da Florbela Espanca; 

Biblioteca Municipal; Câmara Municipal de Matozinhos; Parque Basílio Teles; 

Brasão que comemora o centenário da cidade (em frente à Casa da 

Juventude); Igreja de Matozinhos; Parque 25 de abril. 

As atividades previamente preparadas para a parte da tarde, foram 

elaboradas pelo núcleo de estágio de EF da FADEUP e consistiram então num 

Peddy Paper, prova pedestre de orientação, pela cidade de matosinhos (a 

acorrer durante a festa popular de Sr. De Matosinhos) e um momento musical 

alusivo à cidade, contando com a participação de todos os alunos. Foi uma 

tarde repleta de boa disposição em que o convívio foi o actor principal da peça. 

Contamos com a participação motivada de todos os alunos durante as 

atividades considerando-se o peddy paper como um projeto de sucesso em 
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que os desafios foram ultrapassados e os inigmas desvendados. Este caráter 

lúdico e desafiador cativou os intervenientes incentivando-os para um 

pensamento lógico e desenvolvendo o sentido de resolução rápida de 

problemas, sempre aleado ao divertimento, podendo disfrutar da cidade em 

todo o seu esplendor durante a festa popular. 

Para o sucesso deste dia, houve a colaboração de várias entidades 

sendo elas a Professora Helena Ribeiro como coordenadora do curso 

profissional de turismo, o representante da direção da escola na receção aos 

visitantes, a professora de História na preparação da apresentação de um 

teatro sobre regionalismos bem como na declamação de poemas, a Professora 

Camila Vasconcelos como nossa PC na elaboração pelo NE de EF da 

FADEUP do Peddy Paper e do momento musical e os funcionários da 

Confeitaria Maurícia no auxílio aos alunos nesse mesmo posto do percurso. 

Quanto à organização da atividade, para que tudo decorresse como o 

previsto foi necessário recorrer à utilização do programa de PPT, dos percursos 

do peddy paper (percurso 1 e 2) em formato de papel e de duas cordas por 

grupo para realizarem os nós de pescador previstos em cada um dos postos, 

bem como o material de decoração presente na sala em que a turma visitante e 

respetivos professores foram recebidos. 

Posso dizer que esta visita de estudo se classifica como extremamente 

positiva, na medida em que favoreceu as relações humanas/sociais permitindo 

a partilha de outras vivências e a aquisição de conhecimentos inerentes a uma 

diferente região, como hábitos, costumes e gírias, o que desencadeia um 

alargamento de horizontes a par de um desenvolvimento a nível pessoal dos 

alunos. 

Tanto os alunos como o núcleo de Professores responsáveis por este 

intercâmbio receberam a turma visitante de forma afável criando um agradável 

ambiente de convívio e partilha. Foi um dia recheado de bons momentos em 

que a diversão foi constante. Pessoalmente, a atividade foi extremamente 

enriquecedora uma vez que me permitiu conhecer melhor e descobrir “os 

cantos à casa” da cidade em que me encontro a estagiar, fazendo este trabalho 

para os alunos com um maior carinho e interesse. 
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4.3.6. Dias de Encontro 

 

 O “Dias de Encontro” é uma atividade que acontece anualmente na 

ESAG, tendo a duração de dois dias, em que há uma interrupção das aulas 

para que toda a comunidade escolar possa participar. Há uma enormidade de 

atividades a decorrer em simultâneo que abrangem todos os cursos e 

disciplinas, sendo que os alunos podem escolher em quais querem participar, 

bastando apenas uma inscrição prévia devido ao número limitado de alunos 

para cada atividade, garantindo assim condições ótimas de realização. 

 O NE de EF da FADEUP participou ativamente neste evento escolar já 

tão caraterístico da ESAG, dada a sua vontade de querer fazer parte também 

da história desta escola. Eu dei a minha contribuição através da lecionação de 

uma aula de atividades de grupo de Fitness com a modalidade de “Aerobic 

Dance”, abaixo demonstrada na figura 15, que foi muito bem aceite e a minha 

iniciativa valorizada por parte dos restantes professores de EF da escola.  

 

                     

 

Participei ainda na atividade criada pelos meus colegas EE, o “Bola na 

Barra”, auxiliando na organização da mesma, contribuindo conjuntamente para 

um bom decorrer e realização da competição, como captou a imagem 

correspondente à figura 16 acima apresentada. 

 

 

Figura 13 Atividade "Aerobic Dance" 
inserida nos "Dias de Encontro" da ESAG 

 

Figura 14 Atividade "Bola na Barra" 
inserida nos "Dias de Encontro" da ESAG 
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4.4. Área 4 – Desenvolvimento Profissional 

 

O EP proporcionou-me, não só a possibilidade de colocar em prática 

todos os conhecimentos previamente adquiridos, mas também amadurecer e 

moldar-me a um contexto até então desconhecido. Afirmo que me alimentou o 

desejo de superação e aperfeiçoamento. 

Numa busca constante por uma profissionalização de qualidade procurei 

centralizar-me e ter como foco de trabalho os meus alunos e toda a 

comunidade envolvente. Tudo isto permitiu que conseguisse colmatar parte das 

minhas dúvidas e enaltecer as minhas qualidades. 

A multiplicidade de atividades realizadas permitiu que adquirisse mais 

conhecimento e por conseguinte, considero que a minha aprendizagem foi 

sempre constante, pois enfatizou a minha capacidade enquanto docente e ser 

humano. Ilustro assim este ano letivo como prazeroso e sem dúvida motivante. 

Competências relativas à atuação propriamente dita, foram sendo 

edificadas, esclarecidas e guiadas a partir das dificuldades e lacunas iniciais 

inerentes de quem inicia o seu caminho num processo tão infindável e 

relevante. A reflexão foi alvo de grande destaque, crucial no decorrer de todo o 

processo, pois a perceção do que somos, do que fazemos e de como o 

fazemos permite direcionar a atuação com vista a um ensino de qualidade. 

Quanto às observações realizadas no âmbito do EP, feitas aos colegas 

estagiários, posso afirmar que foram um complemento a toda a ação 

profissional, pelo que foram constatáveis os possíveis erros e virtudes dos EE 

que serviram de exemplo para a construção da minha própria identidade e 

consciencialização daquilo que foi sendo realizado. De referir, ainda, o estudo 

de investigação-ação que, pela sua algo complexa realização, despertou em 

mim ainda mais o gosto por tentar compreender cada vez mais e melhor todos 

os fenómenos psicológicos e psicossociais que fazem parte e/ou contribuem 

para uma aprendizagem de excelência. 
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5. Conclusões e Perspetivas para o Futuro 

 

 

 



 

104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 
 

É com nostalgia que termino mais um dos meus objetivos de vida, SER 

PROFESSORA! Sou apaixonada pelo ensino, pela educação, pela 

aprendizagem constante e pela envolvência com diferentes tipos de 

personalidades. Sou apaixonada pela minha profissão. 

É incrível pensar na enorme dimensão e abrangência desta forma de 

arte e cultura em que se traduz a educação física e o desporto quando olhamos 

para além da sua prática real e concreta no terreno e lhe conferimos a beleza 

de impulsionar personalidades e formas de estar e encarar o mundo. Já Bento 

(1995, p. 269) enaltece que “O desporto está em todo lado, marcando os 

comportamentos, a linguagem, os interesses e os estilos de vida de muitas 

pessoas de todas as idades e estratos sociais e culturais”. 

Considero este ano recheado de experiências positivas, quer no campo 

humano quer no campo de formação pedagógica. A ESAG preconiza um 

conjunto de desafios e simultaneamente grandes objetivos educativos sem 

descurar os objetivos sociais. E foi esta uma das linhas orientadoras de todo o 

trabalho que realizei. 

Estive perante realidades pedagógicas distintas, e algumas delas de 

caráter um pouco preocupante, que me obrigaram a definir constantemente 

variadas estratégias como professora e como educadora. Fiquei ainda mais 

ciente que ser professor não se resume a um debitar de conhecimentos. 

Apoiando-me nas palavras de Kazantzakis (1997), professores ideais são 

aqueles que se transformam em pontes e que convidam os alunos a cruzá-las, 

depois de ter facilitado a sua passagem, com alegria e colapso, incentivando-

os a criar pontes a partir das suas próprias atitudes. Desta forma, ser professor 

ultrapassa o campo educativo, ser professor é ter um olhar treinado para se 

debruçar na turma em geral e no aluno em particular, atendendo às suas 

dificuldades e moldando a sua forma de ser, estar e agir, para assim formar 

cidadãos conscientes dos direitos e deveres, seus e da sociedade. 

Todo o percurso académica percorrido até então, incluindo o EP, foi em 

prol de uma bagagem formativa que me acompanhará em todos os dias da 

minha carreira profissional, permitindo-me, a capacidade de lidar com todos os 

obstáculos que a profissão apresenta. 
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Para a busca da minha identidade profissional, foi necessário enaltecer a 

minha capacidade de reflexão e auto-crítica. Ajustar e reajustar, todas as 

metodologias e técnicas utilizadas. Ultrapassar os meus pontos fracos, 

recorrendo à experiência da minha PC e dos meus colegas de estágio, tornou-

se primordial. Olhando para trás, relembro o primeiro dia repleto de 

inquietações e inseguranças, mas ao mesmo tempo uma ansiedade e vontade 

entusiasmantes de me envolver numa nova realidade. Agora considero-as 

positivas, pois serviram como degrau para a minha formação. Os feedbacks, 

escutei-os todos com atenção tentando progredir o máximo que conseguia. 

Este aspeto revelou-se um fator impulsionador na minha relação com a 

comunidade escolar. A minha relação com os professores de EF era cada vez 

mais próxima, bem como a relação com os alunos da escola. Outro fator que 

ajudou à minha integração e entusiasmo na envolvência com a escola, foram 

as atividades realizadas e a observação das aulas dos meus colegas de 

estágio. Em forma de análise balanceada, esta observação contínua traduziu-

se numa aprendizagem mais completa e no meu entender extremamente 

necessária. Isto é, eu e os meus colegas partimos da mesma meta, 

inexperiente em contexto real, mas ao mesmo tempo com vista a uma 

maximização das nossas potencialidades. Primeiramente como alunos do 

curso de EF e posteriormente como educadores que irão ingressar no mercado 

de trabalho. Através do olhar minucioso das suas aulas, adotei a capacidade 

de identificar estratégias divergentes das que tinha em mente e por vezes erros 

de atuação, que me permitiram autocorrigir. Por outro lado, a experiencia da 

minha PC foi preponderante para elevação da minha fasquia enquanto EE, 

onde procurei sempre o cultivo de dúvidas e conhecimentos. Em boa verdade, 

e em jeito de reflexão, todo este EP, se traduziu num modelo de ensino-

aprendizagem cíclico e continuado. 

A escola, com toda a sua diversidade existente torna-se um palco de 

acontecimentos imprevisíveis e belos no sentido de tentar entender o porquê 

de ocorrerem, o que terá impulsionado e provocado tal situação e qual será a 

melhor estratégia para lidar com isso da melhor forma. Tal, faz da escola um 

local com imensos temas a necessitarem de estudo, de análise, de procura por 
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respostas. Independentemente de qualquer situação contextual a escola deve 

ter sempre como objetivos melhorar a qualidade das aprendizagens traduzida 

no sucesso educativo dos alunos, combater a indisciplina, o abandono escolar 

precoce e o absentismo, criar condições para a orientação educativa e a 

transição qualificada da escola para a vida ativa e promover a articulação entre 

a escola, os parceiros sociais e as instituições de formação presentes no 

território educativo. 

Adquiri e aprimorei a capacidade de planeamento, bem como a 

perceção da importância inequívoca da mesma. Planear bem constitui um 

passo gigante para alcançar os objetivos pretendidos e ensinar bem. 

A educação é um ato de ação e reflexão permanente e somente “é 

possível para o homem, porque este é inacabado e sabe-se inacabado. Isto 

leva-o à sua perfeição. A educação, portanto, implica uma busca realizada por 

um sujeito que é homem”, que se comunica e dialoga constantemente consigo 

próprio e com o outro, buscando a sabedoria (Freire, 1983, pp. 27-28). 

Considero que este ano foi sem dúvida marcante e positivo em toda a 

sua globalidade pois adquiri saberes e competências que andarão de braço 

dado com a minha carreira docente. A nível pessoal e profissional, levo uma 

melhor e mais bem preparada Liliana para o que o futuro me reserva. Ao 

mesmo tempo grata pelo caminho que construí e percorri, e pelas pessoas que 

o partilharam comigo e que de certa forma deixaram o seu cunho pessoal no 

meu crescimento. Apesar de considerar o meu percurso positivo, tenho a 

consciência que fechei um ciclo e iniciei outro. Pois apesar de ter terminado o 

EP, o meu ‘eu’ professora encontra-se inacabado e em processo de 

construção. 

Ao longo de todo este meu ano de estágio profissional pretendi através 

da minha postura e atuação enquanto professora, causar transformações nos 

meus alunos, tentar chegar-lhes ao coração e à razão, contribuir de alguma 

forma para o desenvolvimento deles enquanto seres humanos pertencentes à 

sociedade e não apenas como alunos a aprender EF. É com orgulho que 

chego ao final deste ano repleto de aprendizagens com o sentido de dever 

cumprido. É-me possível enumerar mentalmente diversos momentos que me 
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marcaram e que me fizeram sentir especial e necessária, dentro e fora da sala 

de aula, a relação que criei com a turma e com cada aluno individualmente foi 

fantástica, sendo eles bastante respeitadores, amáveis, engraçados, 

esforçados e aplicados. Foram sem dúvida o ‘brinde’ de todo este ano de 

estágio. 

Revejo-me emocionalmente nas palavras de Bento (2008, p. 78), “a todos 

agradeço por esta profissão mágica e maravilhosa que me dá a honraria única 

de educar os filhos da humanidade”. 
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Inventário do Material 

Desportivo disponível na 

ESAG 
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1- Desportos Individuais 

 
Atletismo 

Material Total Estado de conservação 

 Bom Aceitável Mau 

Barreiras 6  6  
Blocos de partida 4  4  
Bolas lançamento peso 3  3  
Dardos 11 10 1  
Disco 1  1  
Fasquia de salto em altura 1  1  
Corda para salto em altura 1  1  
Caixas de material para corta 
mato 

2  2  

Postes de salto em altura 2  2  
Barras de alumínio 44  44  
Vareta de alumínio de salto em 
altura 

1  1  

Testemunhos 9  9  

 
Patinagem 

Material Total Estado de conservação 

 Bom Aceitável Mau 

Capacetes 17  17  
Joelheiras 10 pares  10  
Patins em linha 37 pares + 1 solto  37  

 
Badminton 

Material Total Estado de conservação 

 Bom Aceitável Mau 

Campos interiores 3  3  
Postes de badmington 4  4  
Raquetes 56 30 24 2 
Redes 5 1 4  
Saco transporte badmington 4  4  
Volantes 116  116  
Volantes especiais 17 17   
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Ginástica 
Material Total Estado de conservação 

 Bom Aceitável Mau 

Arcos  32  32  
Bancos suecos 6 6   
Bolas rítmicas 24  24  
Carro transporte de colchões 1  1  
Colchões 12  12  
Colchões de queda 7  7  
Colchonetes 16  16  
Cordas pequenas 32 32   
Cordas longas 5 5   
Espaldares 24 24   
Mini-trampolim 2  2  
Plintos 3  3  
Routers 4  4  
Trave olímpica 1 1   

 
Judo 

Material Total Estado de conservação 

 Bom Aceitável Mau 

Colchões 32 32   
Kimonos (completos) 22  22  
Kimonos (casaco) 2  2  
Sabonetes 3  3  

 
Ténis 

Material Total Estado de conservação 

 Bom Aceitável Mau 

Bolas 98  96 2 
Raquetes 2  2  
Campo 1 1   

 
Ténis de Mesa 

Material Total Estado de conservação 

 Bom Aceitável Mau 

Raquetes 8  8 2 

 
Desportos da Natureza 

Material Total Estado de conservação 

 Bom Aceitável Mau 

Balizas 10  10  
Mapas (Parque da Cidade do Porto) 24 24   
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2- Desportos Coletivos 

 

Basquetebol 

Material Total Estado de conservação 

 Bom Aceitável Mau 

Bolas 72 49 17 6 
Tabelas interiores fixas 7  7  
Tabela interior móvel 1  1  
Campo (interior) 4 1 3  

 
Andebol 

Material Total Estado de conservação 

 Bom Aceitável Mau 

Bolas 30 15 15 3 
Bolas especiais (mini andebol) 8  8  

Balizas interiores 2 2   
Redes 4  4  
Campo (interior) 1  1  

 
Corfebol 

Material Total Estado de conservação 

 Bom Aceitável Mau 

Postes 2 2   

 
Futebol 

Material Total Estado de conservação 

 Bom Aceitável Mau 

Bolas 23 5 18  
Balizas interiores 2 2   
Balizas exteriores 2  2  
Redes 2  2  
Campo (interior) 1 1   
Campo (exterior) 1  1  

 
Futsal 

Material Total Estado de conservação 

 Bom Aceitável Mau 

Bolas 11 3 8  
Balizas interiores 2 2   
Balizas exteriores 2  2  
Redes 2  2  
Campo 1 1   
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Voleibol 
Material Total Estado de conservação 

 Bom Aceitável Mau 

Bolas 51 26 23 2 
Cadeira de árbitro 1  1  
Medidor de altura da rede 1 1   
Postes interiores 3 3   
Redes 5 2 3  
Varetas 4  4  
Campo (interior) 4 1 3  

 
Hóquei em Campo 

Material Total Estado de conservação 

 Bom Aceitável Mau 

Bolas azuis 10  10  
Sticks 15  15  

 
Rugby 

Material Total Estado de conservação 

 Bom Aceitável Mau 

Bolas 8  8  
Fitas 54  54  
Cintas 27  27  

 

3- Jogos tradicionais                                                                                            

 
Jogos Tradicionais 

Material Total Estado de conservação 

 Bom Aceitável Mau 

Andas 2 pares  2  
Arcos 4  4  
Bolas (malabarismo) 24  24  
Gancheta 3  3  
Jogo do Galo 1  1  
Pinos de bowling  8  8  
Latas 2  2  
Sacos 10  10  
Cordas 4  4  
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4- Condição Física e Material Diverso 

 
Condição Física 

Material Total Estado de conservação 

 Bom Aceitável Mau 

Bolas medicinais 6   6 

Haltere 1,5kg     
Haltere 2kg     
Halteres 5km 2 2   
Halteres 10kg 2 2   
Tábua de medição para testes de 
flexibilidade 

1  1  

Adipómetro do Fitnessgram 1 1   

 
Material diverso 

Material Total Estado de conservação 

 Bom Aceitável Mau 

Aparelhagem 1  1  
Apagador 1  1  
Apitos 4  4  
Aspirador 1  1  
Aquecedor 1  1  
Bonés verdes 16 16   
Bola grande insuflável 1 1   
Caixa de primeiros socorros 1  1  
Carrinhos de transporte 3  3  
Cronómetro 6  6  
Colunas 2  2  
Cones rasos 114  95 19 
Cones grandes 37  37  
Compressor 1  1  
Escadote 1  1  
Elástico 2  2  
Extensões 2  2  
Fitas marcação para corta mato 1  1  
Fita métrica de 20m 3 1 2  
Livros  38  38  
Marcadores de pontuação 3  3  
Marcadores de escrever 9  9  
Megafone 1  1  
Sacos de transporte  3  3  
Quadro para escrever 3  3  
Escadas (ladders) 2 2   
Bastões 38 38   
Step 15 15   
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5- Equipamentos 
 

Material Total Estado de conservação 

 Bom Aceitável Mau 
Calções almofadados 2  2  
Calções azuis 18 18   
Camisolas laranja s/número 47 47   
Camisolas amarelas s/número 9 9   
Camisolas laranja c/número 18 18   
Coletes amarelos 14  14  
Coletes azuis 16  16  
Coletes brancos 3  3  
Coletes verdes 22  22  
Coletes vermelhos 3  3  
Coletes em fita verde 7  7  
Coletes em fita roxa 8  8  
Coletes em fita vermelha 6  6  
Fato de treino cinzento 1  1  
Equipamentos masculinos 24 24   
Equipamentos femininos 24 24   
Equipamentos de basquetebol 
masculinos 

12 12   

Equipamentos de basquetebol 
feminino 

12 12   
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Anexo 2 

Roulement de Espaços 

referente à última semana do 

2º período 
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Anexo 3 

Plano de Aula Base 
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Plano de Aula 

Professora: Liliana Santos Ano/Turma: Data: Nº de alunos: Material: 

Unidade Didática: 
Aula nº: Hora: Local: 

Sessão nº:   de Duração: Espaço: 

Função Didática: 
 

 

Objetivos da aula: 
Habilidades Motoras: 

Cultura Desportiva: 

Fisiologia e Condição Física: 

Conceitos Psicossociais: 
 

Parte 
da 

Aula 

Tempo 
 

Objetivos 
Comportamentais 

Situações de 
Aprendizagem 

Componentes 
Críticas 

Organização 
Didático-Metodológica 

In
ic

ia
l 

     

Fu
n

d
am

en
ta

l      

Fi
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Anexo 4 

Ficha de Caraterização 

Individual do Aluno 
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Escola Secundária de Augusto Gomes 
Ficha de Caracterização Individual do Aluno 

 

 

1- Dados Pessoais 

Nome: ______________________________________________________________________ 

Data de nascimento: ___/___/___  Idade: ____ Sexo: ____          Ano: ___ Turma: ___ Nº: ____ 

Nacionalidade: ________________ Naturalidade: ___________________  

Morada: ______________________________________________________________________ 

Código Postal:_____-___ Localidade:__________________ Concelho:  __________________ 

Telef.: _______________ Telem.: _________________ E-mail: _________________________ 

 

Nome do Pai: _________________________________________________________________ 

Data de Nascimento:__/__/__Idade: _____Profissão:_______Habilitações Literárias:_________ 

Morada: _____________________________________________________________________ 

Código Postal: _____-____  Localidade: __________________ Concelho: _________________ 

Telef.: _______________ Telem.: _________________  E-mail:  _______________________ 

 

Nome da Mãe: _______________________________________________________________ 

Data de Nascimento:__/__/__Idade: ___Profissão:________Habilitações Literárias: _________ 

Morada:  ____________________________________________________________________ 

Código Postal: _____-____ Localidade: __________________ Concelho: _________________ 

Telef.: _______________ Telem.: _________________  E-mail: ________________________ 
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3- Agregado Familiar 

Número de pessoas que vivem contigo: ____________________________________________ 

Nº de irmãos: ___ Idades: __/__/__/__/__ 

Situação conjugal dos Pais:  

 Casados        Divorciados  

 Separados     Outros  _________________________ 

 

4- Caracterização escolar 

 

Gostas de andar na escola? _____ Porquê? __________________________________________ 

Qual foi a ultima escola que frequentaste?  __________________________________________ 

Já reprovaste de ano? ____ Se sim, em que anos?  ____________________________________ 

Motivo:  _____________________________________________________________________ 

Disciplina favorita: ________________ Disciplina que menos gostas:  ____________________ 

Onde costumas estudar? 

                                Sala                    Quarto                        CRE 

       Cozinha                          Café                            Outros: ________________ 

Como costumas estudar? 

                                Sozinho                                                             Colegas 

Tens por hábito encontrar-te com os teus colegas de turma aos fins-de-semana/feriados? 

Se sim qual o meio que utilizas para combinar o encontro? 

 Redes Sociais. Qual? ___________                         Telecomunicações 

 Chat                                                                          Endereço electrónico (E-mail) 

 Não tenho esse hábito. 

 

2- Encarregado de Educação  

Grau de Parentesco:___________________________________________________________ 

(se for a mãe ou o pai não é necessário preencher os itens seguintes) 

 

Nome Completo: ______________________________________________________________ 

Data de Nascimento:__/__/__Idade:____Profissão:________Habilitações Literárias:_________ 

Morada: _____________________________________________________________________ 

Código Postal: _____-____ Localidade: __________________ Concelho:  _________________ 

Telef.: _______________ Telem.: _________________  E-mail:  _______________________ 
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5- Deslocações 

 

Moras num meio: 

                              Rural                                                            Urbano 

                              Ilha                                                               Outro: ____________________ 

Qual o meio de transporte que utilizas?  ___________________________________________ 

Quanto tempo demoras a chegar à escola? _________________________________________ 

 

6- Saúde 

 

Peso:_____ kg                      Altura: ________m                          Tipo de Sangue:_______ 

Tens assistência médica regular?       Sim  Não  

Sofre de alguma doença?                                    Sim          Não 

Qual(ais)? 

         Visual                                             Auditiva                                   Diabetes 

         Problemas cardíacos                      Asma                                        Bronquite 

         Epilepsia                                        Problemas de coluna                Hiperactivo      

         Outra. 

Qual(ais)?____________________________________________________________________ 

         Outra informação relevante  

 

Tomas medicamentos regularmente?               Sim. Qual?_______________                   Não  

Já foste Operado?                                              Sim. A quê?_______________                 Não 

 

 

7- Educação Física 

Praticaste Educação Física na escola primária?            Sim                                       Não 

Praticaste Educação Física no 2º ciclo do ensino básico?   Sim                                Não 

Quais as tuas modalidades preferidas? ______________________________________________ 

Existe alguma modalidade que tenhas receio de pratica         Sim                              Não 

Se existem qual(ais)? ___________________ Porquê? _________________________________ 

 

Praticas algum desporto? 

         Sim   Qual(ais)? ____________________________ Quantas vezes por semana?  _______ 

         Não 
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És federado?                                   Sim.         Há quanto tempo? _________        Não 

Anteriormente já tinhas praticado algum desporto?     

                   Sim                                                                Não 

Se sim, qual(ais)? _____________________________________________________________ 

Qual foi a tua nota de Educação Física no ano letivo anterior?  ________________________ 

 

8- Hábitos do quotidiano 

Costumas tomar o pequeno-almoço? ______ O que comes? ___________ A que horas?_____ 

Onde costumas almoçar ? _____________  Quantas refeições fazes por dia? ___________ 

A que horas te costumas deitar? ______ Quantas horas dormes por dia? ____ 

No quarto tens ?                   Televisão             Computador              Consolas 

Fumas? ____ Se sim, queres dizer? _____________ 

Consomes bebidas alcoólicas? _____ Se sim, queres dizer? ____________________________ 

 

9- Ocupação dos tempos livres 

Quantas horas por dia costumas ter de tempo livre? ___ 

O que mais gostas de fazer nos teus tempos livres?___________________________________ 

 Ver TV         Computador          Ler          Conviver com os amigos       Ouvir música 

 Praticar Desporto        Passear/namorar        Ajudar os pais no trabalho/ casa 

 Outros. Qual(ais)? ___________________________________________________________ 

 

10- Caracterização Sócio-Afetiva 

 Conversas com os teus pais sobre: 

      Mais com a mãe                              Mais com o pai                     Ambos 

      Estudos                                            Vida Social                           Problemas Pessoais 

      Sexo                                                 Futuro                                   Ideologias 

      Outros. Qual(ais)?___________________________                    Não conversas 

De que forma os teus pais/ encarregado de educação reagem ao teu sucesso escolar? 

Nos resultados positivos: 

       Alegria                      Apoio                Indiferença     

       Advertência             Agressão            Outro. 

Qual(ais):___________________________________ 

Nos resultados negativos: 

       Alegria                                Apoio             Indiferença     

       Advertência                        Agressão         Outro. 

Qual(ais):______________________________ 

 

  

  


