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Resumo 

O presente relatório visa espelhar o meu percurso formativo, em 

contexto de Estágio Profissional, analisando um conjunto de vivências, de 

forma consciente e fundamentada. O Estágio Profissional decorreu numa 

escola do conselho do Porto, com um núcleo de estágio de 3 estudantes-

estagiários, uma professora cooperante da escola e uma professora 

orientadora da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. O presente 

documento está organizado em seis capítulos: a introdução, apresenta 

brevemente a estrutura e os temas desenvolvidos do relatório; o 

enquadramento bibliográfico, contextualiza o meu percurso académico, 

apresenta as expetativas em relação ao estágio profissional e o meu 

entendimento acerca das necessidades e exigências do professor; o 

enquadramento da prática profissional, carateriza o contexto escolar, a relação 

com o grupo de educação física e o núcleo de estágio e educação, bem como 

os alunos; a realização profissional, evidencia todo o trabalho desenvolvido ao 

longo do estágio, dando ênfase às dificuldades sentidas (como o planeamento 

das aulas, a gestão do espaço, a instrução, o desenvolvimento da autoridade, a 

avaliação, entre outras), às estratégias utilizadas, bem como os momentos 

marcantes (experiência no modelo de educação desportiva); a participação na 

escola e a relações com a comunidade, evidência as atividades realizadas na 

escola, a experiência no desporto escolar, o trabalho com alunos de 

necessidades educativas especiais; o desenvolvimento profissional, apresenta 

um estudo de investigação-ação, desenvolvido no ensino da dança, 

considerando as experiências de fluxo na aplicação de dois modelos de ensino, 

bem como alguns aspetos fundamentais no desenvolvimento de 

conhecimentos e competências. 
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Abstract 

The present report aims to reflect my formative path, in the context of 

Professional Practice, by the analysing a set of experiences, in conscious and 

reasoned way. The Professional Practice ran on a school in the Oporto council, 

with three student-teachers, under the guidance of a teacher from that school, 

and a guiding professor from the Faculty of Sport, University of Porto. This 

document is organized into six chapters: introduction, which briefly presents the 

structure and the developed issues; bibliographic framework which 

contextualizes my academic path, my expectations for the professional practice 

and my knowledge about the needs and requirements for the teacher’s 

profession; the framework of professional practice, which characterizes the 

school, the relationship with the physical education group, with the three 

student-teachers and the students ; the professional achievement, which shows 

all the work done over the Profetional Practice, like the experiences and the 

greatest difficulties (such as planning lessons, space management, education, 

development of authority, the evaluation, among others), how I developed 

strategies to overcome obstacles, and the most memorable moments (sport 

education model); participation in school and community relations, that explores 

the activities in school, the experience of school sports, the knowledge I 

acquired while working with students with special educational needs; and finally, 

the professional development that has the research study about dance 

education, considering the flow experiences with the application of two models 

of teaching, besides, this chapter also includes some fundamental issues about 

the development of knowledge and skills. 
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1. Introdução 

O relatório de estágio foi realizado no âmbito da unidade curricular do 

Estágio Profissional (EP), inserida no 2º ciclo de Ensino de Educação Física, 

no ano letivo de 2013/2014. O presente documento reporta-se ao EP realizado 

numa escola localizada no concelho do Porto, com um núcleo de estágio 

compostos por três estudantes estagiários (EEs), uma professora cooperante 

(PC) e uma professora orientadora (PO) da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP). 
A elaboração do relatório de estágio teve como objetivo interpretar, 

analisar e refletir sobre as vivências que marcaram esta fase da minha 

formação, dando enfâse às competências, conhecimentos e habilidades 

pedagógicas desenvolvidas. 

O EP encerra a formação inicial do EE, sendo o seu principal objetivo, “a 

integração no exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada, 

em contexto real, desenvolvendo as competências profissionais que promovam 

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

aos desafios e exigências da profissão.” (Matos, 2012-2013, p. 3)1 

 Neste campo, Nóvoa (2009) refere que o exercício profissional organiza-

se em torno de comunidades de práticas, por isso, são tão importantes as 

vivências partilhadas com o meu núcleo de estágio. Efetivamente, estes 

elementos da comunidade foram testemunhas de todo o processo de 

desenvolvimento, na qual também assumiram um papel fundamental, 

ajudando-me a ultrapassar os obstáculos encontrados no confronto da prática. 

Foi neste confronto com o contexto real da prática, que descobri a cultura 

escolar e a profissão docente. 

 A escola foi o berço para a construção da minha identidade profissional, 

constantemente moldada e trabalhada, ao longo do estágio profissional.  

Desta forma, o documento que se segue relata a minha confrontação 

com um mundo desconhecido, e as adaptações que necessitei fazer para viver 

                                            
1 Matos, Z. (2012-2013). Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos 
conducente ao grau de mestre em ensino de educação física nos ensinos básicos e secundário 
da FADEUP. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 
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num mundo hostil. Neste mundo, vivi e desenvolvi o meu perfil de estudante 

estagiária, vivi num mundo que não era meu e que agora ficou para nunca mais 

o esquecer. 

O presente documento está organizado em seis capítulos: a introdução, 

apresenta brevemente a estrutura e os temas desenvolvidos do relatório; o 

enquadramento bibliográfico, contextualiza o meu percurso académico, 

apresenta as expetativas em relação ao estágio profissional e o meu 

entendimento acerca das necessidades e exigências do professor; o 

enquadramento da prática profissional, carateriza o contexto escolar, a relação 

com o grupo de educação física e o núcleo de estágio e educação, bem como 

os alunos; a realização profissional, evidencia todo o trabalho desenvolvido ao 

longo do estágio, dando ênfase às dificuldades sentidas (como o planeamento 

das aulas, a gestão do espaço, a instrução, o desenvolvimento da autoridade, a 

avaliação, entre outras), às estratégias utilizadas, bem como os momentos 

marcantes (experiência no modelo de educação desportiva); a participação na 

escola e a relações com a comunidade, evidência as atividades realizadas na 

escola, a experiência no desporto escolar, o trabalho com alunos de 

necessidades educativas especiais; o desenvolvimento profissional, apresenta 

um estudo de investigação-ação, desenvolvido no ensino da dança, 

considerando as experiências de fluxo na aplicação de dois modelos de ensino, 

bem como alguns aspetos fundamentais no desenvolvimento de 

conhecimentos e competências. 
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2. Dimensão Pessoal 

2.1. Identificação do “Eu” estagiária, professora, educadora e aluna 

“O nosso passado – aí tendes o que nós somos. Não há outra forma de 

julgar as pessoas.” Oscar Wilde (1854-1900) 

Ingressei no curso de Educação Física (EF) e Desporto Escolar na 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro devido a uma casualidade de 

circunstâncias e improvisos da vida que ocorreram sem meu controlo. 

Candidatei-me para a área de Desporto como segunda opção, sendo que o 

meu verdadeiro sonho era seguir Veterinária, mas, apesar de entrar quase por 

engano, acabei por ficar sem me enganar. 

A casualidade da vida fez com que desistisse de tentar outro curso no 

ensino superior, para ficar num curso que estava surpreendentemente a gostar. 

Os professores, os colegas e até as disciplinas em si, ensinaram-me a ver o 

Desporto de um modo nunca antes aprendido, quando frequentava as aulas de 

EF. Ao longo do curso, fui fazendo todas as unidades curriculares e ainda, tive 

a oportunidade de participar no programa Erasmus na cidade de Praga 

(República Checa), onde alarguei os meus horizontes no trabalho que se faz no 

exterior, no contacto com outras culturas e nas novas fontes de conhecimento. 

Após ter regressado e terminado a licenciatura, decidi ingressar no 2º ciclo do 

Ensino da Educação Física no ensino básico e secundário. 

Não existe pessoa mais incrédula do que eu por ter chegado até aqui. 

Principalmente, por apresentar algumas limitações motoras, resultantes de 

problemas genéticos detetados à nascença, designadamente na corrida e na 

pequena amplitude de salto da perna esquerda. Estes fatores fizeram com que 

nunca conseguisse ser bem-sucedida no Desporto. No entanto, a vida dá 

muitas voltas e estas pequenas atrofias musculares também resolveram 

enganar o destino, colocando-me à prova. 

Assim, contra todas as expetativas, aprendi a adorar o curso de EF e a 

adorar a ensinar, daí ter escolhido o mestrado de ensino. Ensinar, educar e 

contribuir para a formação de indivíduos tornou-se a minha grande motivação 
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e, foi a partir do mês de Setembro, que esta se tornou a minha principal 

responsabilidade.  

A experiência pelo Programa de Erasmus, que decorreu pelo período de 

um ano, provocou alguns “desfalques” na formação do 1º Ciclo (Licenciatura), 

embora tenha aproveitado esta aventura para praticar várias modalidades 

Desportivas, pouco ou nada tradicionais em Portugal. Como resultado, 

aumentei o meu conhecimento nessas modalidades e tive a oportunidade de 

vivenciar e conhecer novas culturas desportivas, mas senti uma enorme lacuna 

no conhecimento do conteúdo das modalidades mais tradicionais de escola. 

Com efeito, após o ingresso do 2º Ciclo (Mestrado) deparei-me com várias 

limitações, que acabaram por dificultar a qualidade das minhas aulas, 

principalmente no domínio do conteúdo das matérias. 

Frente ao presente historial, importa referir que, um dos aspetos que me 

fez ficar na área de Desporto foi a Dança. Esta é uma paixão antiga que foi 

retomada aos 17 anos e que, desde então, tento conciliar com a formação em 

desporto. 

A Dança tem, aos poucos, obtido reconhecimento nas escolas do nosso 

país e, felizmente, para a educação dos nossos jovens, a sua integração tem 

assumido um crescimento gradual no contexto escolar. Este aspeto é, 

particularmente, favorável para mim, uma vez que não sou fã de jogos 

coletivos. Assim, na tentativa de explorar as minhas capacidades e aproveitar 

este “dom”, procurei construir um reportório alargado de conhecimentos, 

aprendendo novos ritmos com diferentes professores e analisando várias 

metodologias e experiências. Foi neste caminho de procura e investimento que 

comecei a lecionar aulas de Dança. Antes de ingressar na licenciatura, em 

Lamego, trabalhei em pequenos grupos de amigos e durante a licenciatura, 

através de um Projeto “Viva mais, viva melhor”, de Dança e Fitness trabalhei 

com a população sénior. Desde então, continuo a dar e receber formação na 

área. 

Considero que, toda esta minha determinação, deve-se à “contagiante” 

veia militar do meu pai, que sempre me levou a aceitar corajosamente novos 

desafios. Além disso, foi ele quem se preocupou sempre em me proporcionar 
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vivências desportivas. Pela segurança que me transmitia, a imagem do meu pai 

é ainda quem me dá força quando sinto algum receio. Força esta que tanto 

precisei para enfrentar o ano de Estágio Profissional (EP). Esta foi uma etapa 

que enfrentei com a promessa de trabalhar continuamente, sem que a 

frustração me vencesse. Assim, foi com muita força, coragem, mas muito 

medo, que encarei este novo desafio, lembrando-me sempre, das palavras do 

meu pai, quando dizia que o medo é algo que nunca serviu para nada nem 

para ninguém. 

“Quanto maior são as dificuldades a vencer, maior será a glória” (Cícero, 

106 a 43 a.c.) 

2.2. Expetativas em relação ao Estágio Profissional 

No dia 9 de setembro entrei pela primeira vez na escola, onde realizei o 

EP. Teria entrado com o pé direito se me tivesse lembrado, mas não sou uma 

pessoa supersticiosa e entrei, simplesmente, como se fosse a Alice a entrar 

num mundo diferente. 

 “Poderías-me dizer, por favor, qual é o caminho para sair daqui?”, perguntou 

Alice;  

“Depende muito de onde quiseres chegar,” responde o gato sorridente; 

 “ Não me importa muito onde...” disse Alice;  

“Nesse caso não faz diferença por qual caminho tu vás”, respondeu o gato 

sorridente; 

 “Desde que eu chegue a algum lugar…” acrescentou Alice;  

“Oh, fica certa de que isso ocorrerá, desde que caminhes o bastante.” 

(Lewis Caroll, em “Alice in wonderland” 1865) 

Como qualquer outra experiência, em que se contacta com uma nova 

realidade, são vários os desafios e as dificuldades com que nos confrontamos. 

O estágio nãofoi exceção e, como diz Caires (2001), sem noção das reais 

dificuldades, existe sempre um misto de ansiedade nostálgica, muito advinda 

do desconhecido. 

Quando conheci a minha turma, mil ideias me ocorreram, 

designadamente acerca das aulas, dos métodos e das interações 

estabelecidas com os alunos. Pois, afinal, como conseguiria criar uma relação 
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próxima com eles sem perder a minha autoridade como professora? Apesar 

daquele “bicho-do-medo”, frente à rebeldia dos alunos, típica dos 16 anos, 

tinha uma grande força de vontade que me motivava a trabalhar. Tinha 

finalmente a “minha” turma! Naquela turma, ou seja, a “minha” turma, via 

sorrisos e curiosidade! E foi nos seus rostos que assinei novos compromissos, 

criando imensas expetativas e a promessa de que tudo iria correr bem. 

Se o medo depende da imaginação e a cobardia do caráter, tinha 

chegado a altura de arregaçar as mangas e explorar novos mundos. Levava 

debaixo do braço todo o conhecimento que colecionei e sobretudo uma enorme 

vontade de testar. Levava na alma um sopro que me dava as boas-vindas para 

esta nova fase.  

Eu e os meus alunos somos com certeza as personagens principais da 

minha história no EP. Contudo, os nossos papéis só fazem sentido, quando 

temos em conta o contexto da história - o ambiente da escola, os professores 

do grupo de EF, a PC, o núcleo de estágio, os alunos, e a restante comunidade 

escolar, como a diretora, funcionários e professores de outras disciplinas.   

Antes de entrar na primeira reunião, o núcleo de estágio encontrou-se à 

entrada da escola. Queria-mos entrar juntos e foi, exatamente com essa 

expetativa de união, que encarei o trabalho do núcleo de estágio. Para 

JUNTOS ultrapassar os obstáculos, JUNTOS facilitar a execução das tarefas, 

JUNTOS ajudar quem não sabe, JUNTOS incentivar e dar a mão quando as 

aulas correm menos bem e JUNTOS celebrar vitórias e desafios ultrapassados. 

Penso que neste ambiente, a interajuda foi mais produtiva que a competição.  

Relativamente à PC, só após as primeiras reuniões na escola, 

compreendi qual seria o seu verdadeiro papel na minha formação. E, se no 

início pensava que a PC iria adotar um controlo diretivo, observando e 

avaliando, corrigindo e comunicando, sempre na reserva de uma distância fria 

que impedia alguma de intimidade, com o passar do tempo rapidamente me dei 

conta do engano. A PC revelou ser uma pessoa com um perfil completamente 

diferente. Com humildade, boa comunicação, orientação e correção, a PC 

concedeu-nos desde sempre espaço para aprendermos com os nossos erros. 

Com o apoio dela, sentia que estando num túnel escuro, era ela quem 
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iluminava o meu caminho, sem imposições. Assim, foi com boa disposição, 

gargalhadas à mistura e muita seriedade, que percebi os benefícios das 

sessões de núcleo de estágio, conduzidos pela PC. Com as reuniões de quarta 

feira, aprendi a olhar as minhas aulas e a refletir sobre elas, aceitando as 

falhas e sugestões, tanto da PC como dos restantes membros do núcleo de 

estágio. Além disso, aprendi a desenvolver novos conhecimentos e diferentes 

formas de atuar, indo de encontro às ideias de Batista e Queirós (2013, p. 43), 

quando afirmam que “o núcleo de estágio, constituído pelos estudantes-

estagiários, professor cooperante e orientador da faculdade, devem funcionar 

como comunidades práticas, levando os estagiários a gerar novo conhecimento 

e novas competências.” 

Nestas sessões, aprendi o que significa ser um núcleo, vi que não 

estava sozinha e que todos eles estavam ali a ver as minhas aulas, para depois 

nos reunirmos e através da dádiva de cada um, reunir várias ideias e 

estratégias para que conseguíssemos alcançar novos objetivos. Esta união foi 

fulcral para o meu crescimento. Além do núcleo de estágio e da PC, a PO 

também foi responsável pelo meu crescimento, demarcando e sublinhando 

claramente o que ainda tinha que melhorar no meu percurso.  

Apesar dos vários agentes que ajudaram no meu desenvolvimento, 

sabia que tinha de ultrapassar algumas dificuldades sozinhas, tal como falta de 

conhecimento, a insegurança, o controlo da turma, entre outras. Porém, apesar 

das dificuldades que expectava, todos os atores e o cenário em volta, 

trouxeram-me algum conforto, o que me fez acreditar que iria conseguir 

superar as minhas dificuldades. Todos eles conheciam o “teatro” a fundo e 

todos eles me motivavam para entrar em palco. Senti-me acolhida, como se 

viesse trazer um novo ar à escola e quando me falaram de outros estagiários, 

senti a responsabilidade de também eu puder dar boas memórias. 

2.3. Entendimento e impacto do estágio profissional 

Entendo que o EP foi a meta final de um longo percurso formativo. Para 

mim, o EP foi fundamentalmente um ano na qual pude colocar em prática 

aprendizagens adquiridas e, simultaneamente, renovar conhecimentos, 
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adequando-os à minha personalidade, ao contexto da minha escola e às 

necessidades dos meus alunos.  

Efetivamente, foi no confronto com a realidade escolar que, todos os 

conhecimentos adquiridos ao longo da licenciatura e do metrado, ganharam 

forma e entendi a necessidade de qualquer professor possuir um leque 

alargado de conhecimentos. Como referem Batista e Queirós (2013), dada a 

natureza e a complexidade da atividade em causa, a missão dos profissionais, 

a sua legitimidade e tudo aquilo que envolve esta profissão, conduz a trilhos 

difíceis de percorrer. No entanto, estas dificuldades tornam o caminho a seguir 

mais aliciante.  

Além disso, o EP foi visto como um espaço formativo completamente 

novo, em que senti uma rápida urgência de adaptação. Por esta razão, Huling-

Austin e Veenman (citado por Pereira, 2009), referem que o primeiro ano de 

ensino é para todos os professores um processo desafiante. Esta fase de 

descoberta é marcada pelo entusiasmo inicial, pela experimentação e pela 

exaltação, não só por estar numa situação de responsabilidade, mas por 

pertencer a um grupo profissional próprio (Huberman citado por Pereira, 2009). 

Se, por um lado, o primeiro ano de exercício docente representa uma 

oportunidade para aprender a ensinar e implica transformações a nível pessoal 

(Tisher citado por Pereira, 2009), por outro, os professores são estrangeiros 

num mundo estranho e num mundo que lhes é simultaneamente conhecido e 

desconhecido (Jonhston e Ryan  citado por Pereira, 2009).  

Segundo Flores (2000), as dificuldades dos professores nos primeiros 

confrontos com a realidade profissional, situam-se no plano pedagógico, 

nomeadamente no controlo disciplinar, na gestão da sala de aula, na motivação 

dos alunos, no tratamento das diferenças individuais, na avaliação e nas 

dificuldades inerentes à utilização do material didático. Por considerar esta 

informação importante para mim, procurei projetar as minhas dificuldades 

(Quadro 1), tendo em conta o quadro teórico de Veeman, (1988), adaptado por 

Flores (2000).  

 



11 
 

 

Quadro 1 – Lista dos 24 problemas comuns aos professores principiantes (Veenman, 1988, 
adaptado por Flores, 2000) 

Dificuldades 

 Disciplina na sala de aula  

 Motivar os alunos  

 Tratamento das diferenças entre dos 

alunos. 

 Lidar com problemas específicos com 

determinados alunos  

 Tratamento dos alunos com níveis de 

aprendizagem mais lentos 

 Elevado número de alunos por turma 

 Excesso de responsabilidade de 

ensino, de que resulta a falta de 

tempo para a preparação das 

atividades  

 Avaliar o trabalho dos alunos  

 Planificação das aulas e do dia 

escolar  

 Domínio dos diferentes métodos de 

ensino  

 Conhecimento da matéria a ensinar  

 Trabalho burocrático 

Estratégias 

 Aplicar regras e rotinas na aula; 

 Pesquisa, procura e aplicação de exercícios 

adequados e lúdicos; 

 Reunião com o NE e PC; 

 Ajustar o plano de aula para os diferentes tipos 

de ferramentas que preciso ter durante a aula 

(p.ex: fazer uma lista de alunos por nível, 

esquematizar os exercícios com todos os 

alunos envolvidos). 

 Alternância entre formas de jogo reduzido e 

situações analíticas; 

 Conversas informais 

 Reflexões; 

 Conseguir discernir sobre as principais 

dificuldades no diário de bordo; 

 Definição de estratégias de organização para 

manter o controlo da turma; 

 Assumir uma postura preventiva 

 Observação pedagógica; 

 Definir componentes críticas efetivamente 

pertinentes e claras, ajudando-me na 

intervenção na aula; 

 

2.4. Ser professora: necessidades e exigências 

Entrar na escola foi como entrar num mundo completamente novo para 

mim. Assumir o papel de professora foi vestir uma pele que me transformou 

integralmente num novo “eu” que me era desconhecido. (Diário de Bordo, 10 

de Setembro de 2013) 



12 
 

De facto, foi o confronto com este novo papel (ser professora), que me 

fez crescer e progredir enquanto pessoa e profissional.  

Como pessoa e professora assumi a grande missão de ensinar novos 

conhecimentos aos meus alunos e, cuidando do corpo e mente de cada um, 

procurei alcançar os objetivos de ensino da EF. Pois, como diz Roldão (2005), 

ensinar configura-se essencialmente na especialidade de fazer aprender 

alguma coisa a alguém. 

No confronto com esta missão e perante os vários desafios encontrados, 

foi-me questionando: Como conciliar o meu “eu” pessoal com o meu “eu” 

profissional”? Como moldar a Margarida ao papel de Professora Margarida? 

Nóvoa (2009, p. 6) refere que, “ao longo dos últimos anos, temos dito (e 

repetido) que o professor é a pessoa e que a pessoa é o professor. Que é 

impossível separar as dimensões pessoais e profissionais. Que ensinamos 

aquilo que somos e que, naquilo que somos, se encontra muito daquilo que 

ensinamos. Que importa, por isso, que os professores se preparem para um 

trabalho sobre si próprios, para um trabalho de auto-reflexão e de auto-

análise.”  

Até ao início do EP, o EE possuía o conhecimento advindo da 

universidade e das suas crenças, especialmente como alunos, mas é através 

do EP que o EE constrói e reconstrói novos saberes. Pois, o que o EE aprende 

antes do EP não é apagado, mas sim reajustado e reconstruído, juntando-se a 

novas aprendizagens. Alarcão (1996) considera que, por vezes, a Universidade 

se demite da sua função de ajudar o estudante a relacionar teoria e prática e a 

saber servir-se do seu saber para com ele resolver problemas práticos e, nessa 

atividade, aprofundar e consciencializar o seu saber. Por esta razão, os EEs 

saem das instituições para a escola, com a missão de serem professores, e, 

servindo-se do seu saber, possuem só o entendimento de como o professor 

deve ser Alarcão (1996) e não do que precisam fazer e saber para ser. 

Também Ferreira (2003) considera que ser professor significa, antes de tudo, 

ser um sujeito capaz de utilizar o seu conhecimento e a sua experiência para 

se desenvolver em contextos pedagógicos práticos preexistentes.   
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Desde muito cedo, que cada pessoa (inclusive eu) vai formando a sua 

opinião acerca de um bom profissional e este conjunto de informações e 

opiniões vai sendo, continuamente, transformado ao longo do tempo. Em 

termos de desenvolvimento profissional, partimos de uma fase em que 

idealizamos uma profissão e criamos crenças e conceções (fruto das nossas 

experiências anteriores à formação inicial), depois passamos por uma fase de 

construção de conhecimentos, em que aprendemos os conhecimentos e 

conteúdos específicos da disciplina e nos confrontamos com a realidade da 

escola e, por último, chegamos à confrontação dos nossos conhecimentos, 

através da experiência prática na escola. Neste quadro, Batista e Queirós 

(2013) referem que o estágio é um processo pelo qual os candidatos à 

profissão vão passando de uma participação periférica para uma participação 

mais interna, mais ativa e mais autónoma, no seio da comunidade docente, na 

constante configuração e reconfiguração das suas identidades profissionais. 

Como defende Alonso (1995), o desenvolvimento profissional tem raiz 

numa formação que deve revestir caraterísticas específicas nas diferentes 

etapas e contextos em que se processa, havendo uma formação inicial, uma 

formação durante o período de indução, e uma formação contínua. No entanto, 

existem outros fatores que constroem a nossa imagem enquanto futuros 

professores. Gil-pérez (1994) afirma que, além da influência da formação 

inicial, os professores possuem uma série de conceções fruto de hábitos e 

atitudes do “senso comum” e de uma larga impregnação ambiental, durante o 

período em que foram alunos.  

Nesta construção da imagem de futuro professor, vários autores 

advogam que o bom profissional deve saber a arte de passar o conteúdo e não 

apenas domina-lo. Alonso (1995) refere que a assimilação e utilização 

qualificada de conhecimento teórico-prático, dá lugar à competência 

profissional. A competência profissional define-se pela capacidade de criar e 

organizar condições de aprendizagem, capazes de facilitar o desenvolvimento 

de processos de aprendizagem significativa e enriquecedora nos alunos. 

Também, Braga (2001, p. 61) refere que “o conhecimento do professor 

resulta, por um lado, de um processo aquisitivo (conhecimento sobre e para o 
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ensino) e, por outro, de um discurso sobre a prática ou modo de ação 

(conhecimento prático dos professores)”, portanto temos um  campo 

técnico/pedagógico, um conhecimento aquisitivo, quer no campo dos aspetos 

mais humanos, de interação social que acaba por se adquirir com a prática.”  

Adicionalmente, o professor deve procurar aprimorar o seu trabalho 

numa busca constantemente de conhecimentos, tendo por base a reflexão 

sistemática, a autoavaliação e a pesquisa e o estudo autónomo. Segundo 

Alonso (1995), estas práticas também se inserem na mudança da atitude e 

comportamento do docente em relação às mudanças sociais e tecnológicas, 

devendo ter presente a capacidade de intervir como agente de mudança da 

própria sociedade.  

É ainda, fundamental, referir a importância da autonomia do professor. 

Porquanto Alonso (1995) considera que, o professor deve mostrar a 

capacidade de tomar e colocar em prática decisões responsáveis, o que 

implica a liberdade para escolher de forma criteriosa e fundamentada entre as 

alternativas possíveis numa determinada situação.  

Nesta tomada de decisões, o bom profissional deve ter ainda 

consciência das caraterísticas dos alunos e ter a capacidade de individualizar o 

ensino, ao respeitar os níveis de aprendizagem de cada um: “serem todos 

diferentes e todos iguais”. Perante todas as diferenças e desafios, o professor 

deve conseguir criar um clima favorável para a aprendizagem, sendo que este, 

muitas vezes, considerado o grande desafio da nossa profissão.  

Alem disso, atendendo ao papel educador do professor, importa 

também, promover a noção de direitos e deveres, bem como valores, face ao 

meio social que tem como objeto de prática.  

Para finalizar este pensamento, relembro as palavras de Patricio (1998), 

quando menciona que nenhuma circunstância pode permitir que o professor 

falte, frente aos seus alunos, com os seus deveres como homem.   
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3. Enquadramento da prática profissional 

A nível operacional, o EP conduz o EE ao confronto com uma nova 

realidade, onde tem a oportunidade de se desenvolver a nível profissional. 

Neste contexto, desenvolvi todo um leque de aprendizagens, que me permitiu 

evoluir gradualmente, numa metamorfose de estudante a professor.  

Este processo de metamorfose foi construído através da intervenção de 

vários agentes (colegas estagiários, PC e PO) e de toda a comunidade 

educativa (os funcionários e professores de outras disciplinas, o grupo de EF e 

os alunos), na qual apresento seguidamente. 

3.1. A escola - a casa onde cresci 

“As escolas são instituições de um tipo muito particular, que não podem 

ser pensadas como uma qualquer fábrica ou oficina: a educação não tolera a 

simplificação do humano (das suas experiências, relações e valores), que a 

cultura da racionalidade empresarial sempre transporta.” (Nóvoa, 1992b, p. 16) 

A escola onde realizei o meu EP foi a instituição onde adquiri a maior 

parte dos conhecimentos, ou pelo menos, reconheci que os possuía. Pois, num 

autêntico confronto de realidades, senti necessidade de os procurar, reviver e 

ajustar às exigências encontradas na escola.  

Esta instituição é composta por 1230 alunos, por cerca de 220 docentes, 

dois psicólogos, um educador social, um animador social, um licenciado em 

serviço social, e um mediador (empresário pela inclusão social). Entre o 

pessoal não docente, existem 66 assistentes operacionais, 15 assistentes 

técnicos, 4 assistentes operacionais da autarquia, dos quais 3 são assistentes 

técnicos. Concretamente, existem 168 alunos no 10º ano, 132 alunos no 11º 

ano e 174 no 12º ano, distribuídos pelos vários cursos oferecidos. O ensino 

secundário compõe 474 alunos, sendo os restantes 476 alunos pertencentes 

ao ensino básico. 

A “minha” escola é considerada por todos uma escola de referência para 

alunos com NEE e acolhe, predominantemente, alunos cegos e de baixa visão. 
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No entanto, a “minha” escola foi vista por mim, como uma escola triste: 

“Na sala de professores, existem bastantes espécies: os que vêm para ir 

embora, os que vêm para trabalhar silenciosamente e os que vêm para saber 

do que ali se passa. No entanto, todos parecem ter algo em comum, um 

cansaço enorme, um descontentamento maior e uma enorme frustração. Isto é, 

realmente, o que menos gosto na escola: ter de enfrentar a situação que via 

nos noticiários e sentir a “crise” nos bastidores originais. Infelizmente, saber 

que o futuro é isto, é saber que caminho para um purgatório e a esperança que 

sustenta o pensamento, de que “pelo menos gosto do que faço”, parece ter 

pouco peso quando vejo os professores experientes frustrados, como se 

fossem prisioneiros de um destino que não escolheram e como se o sonho de 

dar aulas lhes tivesse sido roubado. A escola é agora um lugar de cansaço, 

onde quem entra tem duas alternativas: ou trabalha sem grande desgaste, 

desistindo do sonho de formar pessoas; ou luta todos os dias, tentando formar 

pessoas, sacrificando tempo que não é pago, ultrapassando cortes financeiros, 

lutando por um sonho inicial e remando contra a maré.” (Diário de Bordo, 23 de 

Outubro de 2013) 

Apesar de tudo, devo reconhecer que a escola apresentava excelentes 

condições para o ensino, uma vez que a instituição foi incluída no programa de 

modernização e requalificação do parque escolar.  

No meu entendimento, este processo é importante para o 

desenvolvimento do sistema educativo da escola, pois como refere Nóvoa 

(1992a), o sistema educativo passa pela sua descentralização e por um 

investimento das escolas como lugares de formação. O mesmo autor 

acrescenta ainda que as escolas têm de adquirir uma grande mobilidade e 

flexibilidade, incompatível com a inércia burocrática e administrativa que as tem 

caraterizado. De facto, o poder de decisão deve estar mais próximo dos 

centros de intervenção, responsabilizando diretamente os atores educativos. 

No que diz respeito aos espaços físicos disponíveis para a disciplina de 

EF, a escola possui um espaço exterior (destinado à pratica de Andebol/Futsal 

e Basquetebol) e três espaços interiores, sendo eles: o ginásio central 

(destinado principalmente à prática de Voleibol e Badminton); o ginásio 
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pequeno (destinado principalmente à prática de Ginástica); e o pavilhão 

polidesportivo (destinado à prática de desportos coletivos e de Badminton). 

Relativamente ao material disponível para a abordagem das várias 

modalidades desportivas, importa referir que existe material de boa qualidade, 

mas também algum material já deteriorado. 

3.2. O grupo de Educação Física 
O grupo de EF é uma família diferente dos outros professores. Numa 

sala de professores situada perto das instalações desportivas e distante da 

sala de professores comum aos restantes docentes, sobrevivem numa luta de 

continuar a ensinar sem as condições de outrora. Aqui, unidos, tentam manter 

viva a esperança de que a situação económica do país irá melhorar, 

melhorando também o sistema educativo das escolas, e procuram transmitir 

aos alunos princípios e valores que permitam cuidar o futuro da nossa 

sociedade.   

Ouvir opiniões, participar nas reuniões de grupo e conversar nos 

corredores com outros professores, tornou-me mais capacitada para pensar na 

escola, enquanto espaço educativo. Viver na escola ajudou-me a construir e 

argumentar opiniões sobre como lidar com os alunos, como lidar com as 

diferenças dos alunos e como lidar com situações particulares da escola em 

situações mais complexas que me colocavam em confronto com as minhas 

crenças.   

Além do ganho pessoal, os professores do grupo de EF foram bons 

companheiros de profissão. Pois, sempre se mostraram disponíveis a ajudar, 

tanto na organização e preparação dos materiais para as atividades (no caso 

da preparação de medalhas, e de fitas para o corta-mato), como na 

disponibilidade de troca de instalações, cada vez que precisávamos de ajustar 

o roulement às modalidades que pretendíamos lecionar. 

Destas afirmações revejo um pouco a minha experiência dentro do 

grupo de educação física, na qual valorizo o diálogo e a partilha de 

experiências.  
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3.4. Núcleo de Estágio, Professora Cooperante e Orientadora de Estágio 

 O EP foi partilhado com um núcleo de três elementos, que 

testemunharam as minhas vivências e dificuldades além de terem prestado 

apoio sempre que foi necessário.  

Jogando com a falta de tempo e com a grande responsabilidade que 

tínhamos em mãos, conseguimos em conjunto realizar todas as atividades que 

nos eram propostas. Com o tempo, os meus colegas de núcleo de estágio 

tornaram-se amigos, e bons ouvintes. Isto, porque o núcleo de estágio torna-

se, inevitavelmente no grupo de pessoas com quem partilhamos o nosso dia 

quando estamos na escola.  

Adicionalmente, todo o trabalho desenvolvido pelo grupo era mediado 

por dois agentes formativos fundamentais neste processo, a PC e PO. 

Segundo Batista e Queirós (2013) os PCs são os principais facilitadores para a 

entrada na profissão. De facto, a A PC revelou sempre habilidade e mestria no 

acompanhamento dos três EEs. Desta forma, particularizando as nossas 

necessidades, proporcionou bons momentos de aprendizagem, ora com 

críticas construtivas, aconselhando melhores opções, ora com elogios, 

mantendo-nos sempre incentivados para o trabalho. Com exigência, a PC 

ensinou-me a ser mais organizada, a reconhecer os meus defeitos e a 

minimiza-los, sempre sem afetar o processo de ensino da minha turma. Com 

sensibilidade e coerência, a PC soube como gerir conflitos, dar a mão quando 

nos sentíamos mais frustrados e orientar quando nos sentíamos mais perdidos.  

Aprender a conviver com a PC foi como encontrar luz num túnel escuro, pois 

quando estávamos desorientados, ela iluminava o nosso caminho sem nunca 

nos dar soluções.  

Por esta razão, Rolim (2013, p. 59) refere que “o estagiário deve olhar os 

PC e PO como profissionais que estão ali, não em atitudes esfíngicas, mas 

apenas e só para o ajudar”.  

A PO teve também um papel bastante influente no meu caminho, 

principalmente na orientação para a elaboração de documentos inerentes ao 

processo de estágio. Com exigência e abertura, ajudou-me a alcançar os meus 

objetivos, prestando-me auxílio tanto na redação desses documentos, como 
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nas sugestões e apreciações, decorrentes do meu processo formativo na 

escola. 

3.4. A minha turma de 11º ano 

Conhecer os alunos é uma das primeiras tarefas do EE, considerada 

fundamental para o processo ensino-aprendizgem.  Zabala (1998, p. 34) 

aponta que “as aprendizagens dependem das características singulares de 

cada um dos aprendizes, correspondem, em grande parte, às experiências que 

cada um viveu desde o nascimento; a forma como se aprende e o ritmo da 

aprendizagem variam segundo as capacidades, motivações e interesses de 

cada um dos meninos e meninas, enfim, a maneira e a forma como se 

produzem as aprendizagens são os resultados de processos que sempre são 

singulares e pessoais.”  

De facto, no processo de ensino-aprendizagem, conhecer os alunos é 

fundamental, mas importa também criar uma boa relação com os alunos. O 

professor deve ter a capacidade de ouvir, refletir e discutir o nível de 

compreensão dos seus alunos, criando pontes entre o seu conhecimento e o 

conhecimento deles. Esta relação foi uma das maiores aprendizagens do meu 

estágio.  

A turma do 11º ano era constituída por alunos que integravam duas 

turmas distintas no ano anterior e, talvez por essa razão, se mostrou, desde 

logo, pouco unida. Com alunos de contextos sociais bastante diferentes, este 

foi um grupo sensível a conflitos internos, gerando-me algumas dificuldades no 

domínio da turma. Além disso, era constituída por um número elevado de 

alunos com pouca predisposição para a prática desportiva. Todos estes 

desafios tornaram o meu estágio ainda mais rico em formas de aprendizagens 

e foi na relação com os alunos que encontrei a minha maior luta durante todo 

este processo formativo.  

Como refere Silva (s.d.), importa criar um vínculo entre o EE e os alunos, 

de forma a gerar um ambiente de equilíbrio, onde o aluno respeita o professor 

como autoridade da sala de aula e o professor respeita o aluno como ser 

humano em fase de formação de conhecimentos e valores.  
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Para mim, lutar pelo alcance deste vínculo foi uma batalha constante. 

Assim, tendo em conta o intervalo de idades (dos 16 aos 18 anos) dos alunos 

da minha turma, percebi que era importante saber um pouco mais da fase da 

adolescência.  

3.4.1. Lidar com a adolescência - os ensinamentos que faltaram na 
formação da faculdade 

 Rocha (2009, p. 9) assegura que “o profissional de EF, deveria 

preocupar-se não somente com a parte física das pessoas, mas também com o 

aspecto psíquico, pois muitas vezes estes aspectos são determinantes para o 

desenvolvimento das práticas desportivas, principalmente em crianças e 

adolescentes (…).” Por esta razão, entendo que descobrir a fase da 

adolescência foi algo fundamental para a minha turma. 

Frente a uma turma de adolescentes que encaravam a disciplina de EF 

como uma imposição e uma obrigação, percebi que conquistar os meus alunos 

não ia ser tarefa fácil. Mais do que aprender a ensinar, precisei de aprender a 

falar com os alunos e a transmitir a minha mensagem. Esta dificuldade é 

bastante evidente no excerto seguinte: “Tento parar o jogo para dizer o que 

está a acontecer, no entanto penso que eles entendem as correções como um 

“sermão”. Assim, para conseguir desfazer esta tensão criada no diálogo, vou 

experimentar questiona-los mais ao invés de dizer como deveriam ter atuado” 

(Diário de Bordo, dia 7 de Março de 2014). 

Contudo, nem sempre foi fácil ultrapassar esta dificuldade, tal como 

evidencia o excerto: “Numa tentativa de fazer o discurso mais coerente e 

pacífico acabei por perder o controlo e dizer, já em elevado estado de 

nervosismo, que eles estavam claramente a querer prejudicar-me, e que as 

suas atitudes eram mal intencionadas. Nesse momento as minhas lágrimas 

caíram e vi-me obrigada a acabar a aula de imediato antes de perder mais a 

postura, que já tinha perdido.” (Diário de Bordo, 13 de Março de 2014) 

Este excerto é exemplificativo de situações onde não conseguia exercer 

uma boa comunicação com os alunos. Além disso, por vezes, os alunos não 

queriam realizar as aulas ou queria contrariar as minhas orientações. Nesta 

relação professor-aluno, eles mostravam uma constante rebeldia e existia uma 
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enorme vontade de se fazerem ouvir. Não através da voz, mas através de 

comportamentos inapropriados. 

Esta foi, na realidade, uma grande batalha que me levou a questionar: 

Como conseguir que os alunos confiem em mim e que realizem as aulas de EF 

com empenho e motivação? Se conseguisse as respostas para estas questões, 

conseguiria manter uma boa comunicação com os alunos e proporcionar-lhes 

um ensino mais eficaz. Entendi, assim, que por trás da rebeldia dos alunos, 

poderiam estar outros fatores, na qual seria importante identificar, ao 

compreender o mundo dos adolescentes.  

A maior parte dos adolescentes não sabem distinguir o que gostam, do 

que não gostam, estando longe de saber o que, efetivamente, desejam para o 

seu futuro. Nestas condições, torna-se difícil entender o propósito de estar na 

escola e de atribuir significado às suas aprendizagens.  

Como refere Rocha (2009, p. 20), “Neste período os conflitos afloram-se; 

essa busca de identidade gera uma confusão de identidade”. Assim, na 

descoberta de si mesmo e no tédio frustrante que o aluno sente, ao ter que 

fazer sempre o que lhe dizem, o adolescente vai tentando quebrar as barreiras 

que parecem exclui-lo do mundo normal e da liberdade de tomar decisões. 

Com efeito, nesta fase de desenvolvimento, os alunos parecem sentir prazer 

nos atos rebeldes, visto que a rebeldia concede-lhes uma sensação de poder e 

destaque. 

Nesta minha perceção, relativamente à postura dos meus alunos 

privilegiar um diálogo afetuoso, tentei ouvi-los mais e fazer mais vezes as suas 

vontades mesmo que contrariasse o meu planeamento. A pouco e pouco a 

aproximação entre nós foi se tornando maior e os alunos conseguiam perceber 

que eram recompensados ao terem boas atitudes. Se viessem alegres para a 

aula, a aula seria alegre também. O excerto seguinte comprova os primeiros 

sinais de melhoria da nossa relação: “Noto que quando falo, existem cada vez 

mais alunos a prestar atenção, noto mais interesse em corrigir as dificuldades. 

Tudo isto me faz refletir que os alunos estão progressivamente mais 

interessados em melhorar os resultados, e o empenho na aula tem vindo a 

aumentar.” (Diário de Bordo 26 de Março de 2014) 
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 Após esta análise, percebi que conhecer os alunos é tão importante para 

atender aos níveis de ensino na fase de planeamento, como para fortalecer a 

relação professor-aluno. Desta forma, entendi que existem aprendizagens que 

só a experiência nos proporciona. Para ensinar não existem receitas nem 

prescrições, esta é a beleza do ensino - o desafio de DESCOBRIR! 
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4. Realização da prática profissional 

“Quando formulamos as questões: que competências, que qualidades, 

que conhecimentos são essenciais para futuros professores? E quais devem 

ser desenvolvidos na sua formação? Exige-se o claro equacionamento da 

essência da profissão. Por outro lado, é no exercício do “levar à prática” do 

passar para o lado dos profissionais que se começa a demonstrar que tipo de 

profissionais se pretende” (Batista e Queirós, 2013, p. 42). Tal como as autoras 

equacionam, também eu procurava encontrar o perfil enquanto professora. Que 

características é que deveria adicionar ao meu perfil pessoal e quais as 

competências que teria que desenvolver para desempenhar o papel de boa 

docente? Por mais que procurasse nos livros as respostas para estas questões 

iniciais do EP, sabia que apenas no confronto com a prática conseguiria 

encontrar o meu próprio perfil profissional.  

Na descoberta deste perfil, foi importante atender às quatro áreas de 

desempenho: 1) Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem; 2) 

Participação na Escola; 3) Relação com a comunidade; 4) Desenvolvimento 

profissional. Este capítulo centrar-se-á apenas na área 1.  

Segundo Matos (2012-2013) 2, esta área objetiva a construção de uma 

estratégia de intervenção, por parte do EE, orientada por objetivos 

pedagógicos, que respeite o conhecimento válido no ensino da EF e conduza 

com eficácia pedagógica o processo de educação e formação do aluno na aula 

de EF.  Matos (2012-2013) refere ainda que, a conceção desta área passa pela 

projeção da atividade de ensino no quadro de uma conceção pedagógica, 

referenciada às condições gerais e locais da educação, às condições imediatas 

da relação educativa, à especificidade da Educação Física no currículo do 

aluno e às caraterísticas dos alunos.  

                                            
2 Matos, Z. (2012-2013). Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos 

conducente ao grau de mestre em ensino de educação física nos ensinos básicos e secundário 

da FADEUP. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 
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A condução do processo ensino-aprendizagem na área 1 engloba todas 

as tarefas de conceção, planeamento, realização e avaliação, que são 

seguidamente apresentadas, tendo em conta algumas dificuldades, as 

estratégias implementadas para as superar e alguns momentos marcantes. 

4.1. Conceção e planeamento do ensino de Educação Física 

 Segundo Jacinto et al. (2001)3, a conceção da EF centra-se no valor 

educativo da atividade física eclética, pedagogicamente orientada para o 

desenvolvimento multilateral e harmonioso do aluno. Os mesmos autores 

referem que, esta conceção concretiza-se na apropriação das habilidades e 

conhecimentos, na elevação das capacidades do aluno e na formação das 

aptidões e valores, proporcionadas pela exploração das suas possibilidades de 

atividade física adequada, intensa, saudável, gratificante e culturalmente 

significativa.   

No entanto, Graça (2012, p. 93) refere que, atualmente, a EF é 

caracterizada “como uma área de alta necessidade (nos discursos) mas de 

baixa exigência (na prática) e argumentamos que a ecologia da escola tende a 

favorecer um tipo de orientação curricular de participação ordeira, sem pressão 

de rendimento.”. Apesar desta realidade que a disciplina atravessa, a EF é, 

essencialmente, “um terreno partilhado e disputado por tradições, comunidades 

de prática, retóricas de legitimação e, clinicamente, atravessado por 

movimentos de renovação de discursos e de práticas que procuram redefinir e 

recontextualizar as formas e os conteúdos preconizados para a área da 

educação física”.  

 Neste seguimento, como EE, foi minha responsabilidade concetualizar a 

EF na minha prática de ensino com toda a exigência que ela merece. Para a 

concretização deste compromisso, foi essencial proceder a um planeamento 

rigoroso. 

Planear é habitualmente definido nos dicionários de língua portuguesa 

como "definir ou arranjar à priori". Isto significa que, o planeamento implica 

                                            
3 Jacinto, J., Carvalho, L., Comédias, J., & Mira, J. (2001). Programa de educação física 10º,11º 
e 12º anos: cursos científico-humanísticos e cursos tecnológicos: Ministério da Educação: 
departamento do ensino secundário. 
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antever acontecimentos para que possamos ter uma influência no momento 

real dos factos, permitindo assumir um controlo de forma a estar preparado 

para a ação. 

Para planear o processo de ensino-aprendizagem o EE edifica-se tanto 

no plano teórico, como no prático. Ou seja, para planear, o EE sente a 

necessidade de estudar e completar cada vez mais o seu conhecimento, para 

antever constrangimentos da prática. De igual modo, será o conhecimento 

advindo da prática que o fará questionar-se, refletir sobre a ação e procurar 

soluções, informando-o para as planificações seguintes. Esta fusão de 

conhecimentos edificam-se nos vários documentos que avaliam a ação do 

professor.  

Assim, partindo de uma perspetiva macro do planeamento (plano anual), 

e das unidades didáticas, foi utilizado o Modelo de Estrutura de Conhecimento 

(MEC) de Vickers (1990). 

O Modelo de Estrutura do Conhecimento (MEC), elaborado por Joan 

Vickers em 1989, consiste num documento que proporciona uma base de 

conhecimentos para os professores.  

Este modelo advém no sentido de permitir um ensino eficaz, onde a 

ação de qualquer professor de EF deve ser refletida e orientada. Esta estrutura 

divide-se em três grandes fases: fase de análise, fase das decisões e fase de 

aplicação. O MEC é constituído por sete módulos: Módulo 1 (análise da 

modalidade desportiva): consiste na elaboração de um esquema que simplifica 

todos os conceitos que o professor planeia lecionar para determinada 

modalidade; Módulo 2 (análise do envolvimento): têm como base a análise das 

condições de aprendizagem para que o professor conheça o contexto sobre o 

qual vai ensinar; Módulo 3 (análise dos alunos): contém a análise dos alunos, 

para o professor conhecer o nível de aprendizagem de cada um e as suas 

principais caraterísticas; Módulo 4 (extensão e sequência dos conteúdos): 

consiste na distribuição de todos os conteúdos de forma sequencial, regular e 

coerente; Módulo 5 (Definição dos objetivos): é a definição dos objetivos, 

possíveis de serem alcançados pelos alunos; Módulo 6 (avaliação): são 

definidas as modalidades de análise ao desempenho dos alunos, tendo em 
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conta os critérios e percentagens estipuladas nos vários domínios (psicomotor, 

socio afetivo e cognitivo); Módulo 7 (progressões de ensino): integra uma linha 

didático-metodológica progressiva e orientadora para o ensino das habilidades 

motoras; finalmente, o Módulo 8, compreende a aplicação propriamente dita da 

planificação (PAs) (Vickers, 1990). 

Desta forma, o planeamento anual permitiu pensar nas modalidades que 

seriam lecionadas ao longo do ano letivo. Este nível de planeamento foi 

elaborado em reunião com o núcleo de estágio e com a PC, tendo em 

consideração o programa nacional de EF, o projeto curricular elaborado pelo 

grupo de EF e o roulement.4 

Assim, no 1º período foram lecionadas as modalidades de: ginástica de 

solo, voleibol e atletismo; No 2º período optamos por lecionar: Andebol, 

ginástica acrobática, futebol e atletismo; Para o 3º período ficaram as 

modalidades de: Basquetebol e ginástica acrobática. Além disso, foram 

planeadas 3 aulas para uma modalidade alternativa para o primeiro período, e 

duas para o segundo período (em ambos os períodos foi lecionada a dança).   

Após a configuração do planeamento anual, conseguimos orientar o 

processo de ensino-aprendizagem de acordo com uma sequência lógica e 

progressiva de conteúdos para cada modalidade, elaborando para isso, as 

unidades didáticas. 

Na fase de planeamento das aulas procurei, desde sempre, proporcionar 

as melhores condições para os alunos aprenderem e estas condições foram 

melhorando através dos momentos de reflexão, que me permitiram fazer os 

reajustes necessários. No entanto, atingir esta capacidade de ajuste e 

adaptação não foi tarefa fácil. A maior parte das alterações sofridas no plano 

de aula (PA) centravam-se na adequação das situações de aprendizagem às 

instalações disponíveis para o ensino das várias modalidades, quando surgiam 

alguns imprevistos, pois, embora este aspeto estivesse contemplado aquando 

na elaboração do PA, por vezes, as condições meteorológicas condicionavam 

a utilização do espaço. 

                                            
4 Documento de rotação de instalações 
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Para conseguir superar estes constrangimentos tive o cuidado de 

preparar PAs secundários (ou planos B), principalmente, quando as condições 

meteorológicas ditavam a alteração do espaço exterior para interior, ou quando 

o espaço de 1/2 de pavilhão podia passar para 1/3 (caso o professor do espaço 

exterior necessitasse de utilizar o espaço exterior). Para esta constante 

necessidade de adaptação foi importante atender à sequência de exercícios 

propostos para a aula, face ao espaço disponível ao número de alunos. Apesar 

das dificuldades inerentes a esta necessidade foi o confronto com estas 

dificuldades que me tornou capaz de pensar na ação, e melhorar a qualidade 

dos planeamentos, tornando-os mais adequados. 

Estas imprevisibilidades foram bastante frequentes na unidade didática 

de Andebol. O facto de ter uma turma numerosa fez com que, por vezes, 

precisa-se de adaptar uma aula destinada a ½ de pavilhão para o espaço de 

1/3, o que implicou muitas vezes uma gestão diferente dos conteúdos a 

exercitar. Tal condição, exigia que fizesse uma gestão adequada dos 

exercícios para que os alunos ocupassem apropriadamente todo espaço da 

aula, reajustasse as linhas de jogo e áreas de baliza, e privilegiasse o trabalho 

em equipa para que os alunos conseguissem gerir autonomamente as 

substituições, reduzindo os tempos de espera. Aliás, potencializar o tempo de 

exercitação dos alunos foi sempre uma das preocupações que tive na gestão 

de tarefas durante as aulas.  

De facto, era muito difícil conseguir ter acesso ao campo inteiro do 

pavilhão para lecionar uma aula de EF e tive essa sorte somente uma vez. 

Quando lecionei esta aula consegui apreciar um silêncio invulgar, devido ao 

facto de não ter outras turmas a ter aula ao mesmo tempo. Esta condição 

facilitou bastante a minha intervenção ao longo da aula. Além disso, o facto de 

ter um grande espaço para organizar os exercícios alterou bastante as 

aprendizagens dos alunos, tal como podemos verificar no excerto seguinte: “a 

resposta dos exercícios perante os alunos é mais dinâmica. Os alunos 

conseguem organizar-se melhor no espaço, e serem mais autónomos nas suas 

ações. Estes fatores facilitaram, por sua vez, o meu controlo pela turma. Além 

disso, existe muito mais silêncio, pois nunca tive tão pouca necessidade de 
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elevar a voz. Por outro lado, o facto de os alunos estarem mais espalhados no 

espaço causa muito menos oportunidade de divagarem, conseguindo centrar 

melhor a atenção de mim”( Diário de Bordo, 19 de março de 2014) 

Assim, ao longo do EP, percebi que na aula (realização) são vários os fatores 

que interferem na qualidade do processo de ensino-aprendizagem. No 

subcapítulo seguinte, centrando-me na instrução pedagógica procuro 

evidenciar algumas dificuldades e estratégias implementadas 

4.2 Realização do processo ensino-aprendizagem 

4.2.1. Instrução 

 Relativamente à instrução, Rosado e Mesquita (2011, p. 69) afirmam 

que “dela fazem parte todos os comportamentos, verbais (e.g., exposição, 

explicação, demonstração, feedback, entre outras formas de comunicação, 

nomeadamente não-verbal) que estão intimamente ligados aos objetivos da 

aprendizagem.”  

Na verdade, diminuir o tempo de instrução e centrar a informação no 

essencial de forma convicta foi uma das minhas principais dificuldades. Um dos 

principais motivos pela qual não conseguia rentabilizar o tempo de instrução, 

devia-se ao facto de, inicialmente, ter que repetir várias vezes a mesma 

mensagem, pois não conseguia captar a atenção dos alunos. Esta falta de 

atenção dos alunos, foi também um “quebra-cabeças” para mim e foi 

necessário testar e experimentar várias estratégias até descobrir que melhor se 

adequava à minha turma. 

Ao lecionar a primeira modalidade coletiva, verifiquei que perguntar aos 

alunos - “perceberam?” - no final da instrução não era suficiente para garantir 

que conseguiriam organizar-se e iniciar a tarefa. Comecei a perceber este 

facto, quando ouvia a frase mais irritante que um professor pode ouvir dos 

alunos após ter instruído o exercício - “afinal o que é que é para fazer?”. Para 

lidar com estas situações foi necessário manter a calma e rapidamente 

procurar soluções, para que os alunos percebessem efetivamente o que 

pretendia deles. 



29 
 

Deste modo, lembro-me que, numa fase inicial, implementei a contagem 

decrescente dos 5 segundos, para que os alunos reunissem rapidamente após 

um exercício e ouvissem as novas instruções com atenção. Esta foi, desde 

logo, uma das estratégias que senti muita necessidade de aplicar, pois os 

alunos tinham pouca predisposição para a aula e aproveitavam aquele tempo 

de transição para descansar ou dispersar da aula. Na luta contra este 

comportamento, a aplicação de sanções após a contagem decrescente, foi algo 

que tive de aplicar durante todo o primeiro período. Claro que, sancionar os 

alunos é desagradável para o professor, porque tem de assumir uma postura 

autoritária. É, igualmente, desagradável para o aluno, que realiza a tarefa 

contrariado, e é desagradável para a restante turma, porque o clima da aula 

fica negativo. Ao adotar esta estratégia, tinha a espetativa de ver resultados 

positivos logo nas primeiras aulas. No entanto, a rebeldia dos meus alunos 

nunca deixou que esta estratégia fosse suficiente para solucionar os meus 

problemas, afetando o clima da aula e a minha intervenção: “tive um conflito 

com uma aluna que virou costas a um comando meu (…) noto, que a 

desconsideração aos meus acatos está a crescer e sinto que tenho que acabar 

com este abuso, imprimindo mais autoridade. Assim que o conflito se resolveu, 

por ter castigado a aluna a sentar-se no banco, a minha instrução tornou-se 

deficitária, os objetivos dos exercícios ficaram confusos e, como uma atriz que 

se esqueceu do texto, tentei os malabarismos da improvisação” (Diário de 

Bordo, 25 de outubro de 2013). Através destas situações, aprendi que 

estabelecer um clima positivo era essencial para as minhas aulas. 

Nesta fase, entendi que, embora as regras e rotinas fossem importantes 

para reunir e captar a atenção da turma, o respeito por parte dos alunos e a 

sua perceção da matéria só dependeriam da qualidade da minha instrução. 

Uma das razões para a ineficácia da minha instrução resultava da minha 

insegurança relativamente às modalidades que lecionava e, 

consequentemente, à pouca assertividade na instrução: “Sinto que me falham 

as palavras, apesar de ser muito comunicativa, perco o conteúdo que quero 

transmitir, falta-me o encadeamento certo. Isto por várias coisas: primeiro 

porque não estou acostumada a dar aulas, e, durante o mestrado, são raros os 
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professores que corrigiram ou me deram algum tipo de feedback pela 

instrução. Depois porque como não estou habituada com treinos e situações de 

jogo, falta-me alguma destreza nessa matéria.” (Diário de Bordo, 13 de 

novembro de 2014) 

Assim, na tentativa de superar esta dificuldade, comecei a preparar melhor 

estes momentos na fase de planeamento da aula. Preocupei-me em pensar 

nas palavras-chave, face aos erros mais comuns na execução dos alunos; 

antever a reação dos alunos à minha instrução (principalmente quando ficavam 

mais confusos), projetando diferentes estratégias capazes de tornar a instrução 

mais clara e objetiva; e estudar a matéria de modo a tornar a instrução mais 

assertiva. Foi neste processo, vivenciado entre o medo e preocupação, que me 

revi nas palavras de Freire (1996, p. 60): “saber que não posso passar 

despercebido pelos alunos, e que a maneira como me percebem me ajuda ou 

desajuda no cumprimento de minha tarefa de professor, aumenta em mim os 

cuidados com meu desempenho”.  

Apresento de seguida alguns procedimentos e estratégias, que foram 

importantes para que este medo e esta preocupação fosse me tornando mais 

confiante:  

1) Conhecer bem as regras e a modalidade; 

2) Ver mais jogos das modalidades coletivas na internet; 

3) Definir claramente os objetivos das aulas; 

4) Planear os exercícios de forma mais cuidada e simples; 

5) Desenhar os exercícios no espaço da aula, prevendo a deslocação dos 

alunos; 

6) Antecipar os comportamentos dos alunos durante as tarefas; 

7) Colocar todas as palavras-chave que eram essenciais para os 

cumprimentos dos objetivos em cada exercício. 

 

A qualidade da minha instrução melhorou, efetivamente, mas ainda 

sentia que os alunos não me prestavam atenção. Desde então, a minha tarefa 

passou a ser mover a atenção dos alunos para mim. Para isso, tentei 

complementar a minha instrução com outras formas de comunicação, como por 



31 
 

exemplo, o desenho dos exercícios e a apresentação da movimentação dos 

alunos pelo espaço, num quadro com a turma sentada. Com esta estratégia, 

esperava ter os alunos sossegados e concentrados, porque estavam sentados 

e tinham como foco o quadro expositivo onde estava o desenho. Contudo, o 

resultado foi completamente desfavorável. Os alunos sentados tinham 

tendência a conversar uns com os outros, juntando-se logo com os amigos. 

Além disso, como estavam sentados, tinham tendência a relaxar distraindo-se 

com facilidade. Ou seja, era preciso imprimir neles uma vontade de ouvir. 

Nesta altura, aumentar o tom de voz era a estratégia mais eficaz que 

conhecia. Pois, a vontade de estabelecer uma ligação afetuosa com os alunos, 

rapidamente se transformou numa comunicação impaciente, ansiando 

ultrapassar todos estes obstáculos.  

No segundo período, na modalidade de andebol, surgiu a ideia da PC 

me dispensar o seu pequeno quadro magnético, que apesar de não ter tanta 

visibilidade, foi o suficiente para exigir aos alunos que se acomodassem a fim 

de conseguirem visualizar as imagens. Colocando-me de joelhos para 

desenhar e explicar o exercício, conseguia ter todos os alunos curiosos e 

concentrados, observando-me de cima para baixo. Ao contrário do que estava 

à espera, tinha acabado de descobrir a estratégia mais eficaz para efetuar a 

instrução na minha turma. Como falava mais baixo, os alunos sentiam-se 

obrigados a aproximar-se e, mantendo todos à minha frente, conseguia 

facilmente perceber quem se desviava daquele semicírculo.  

 Ao longo do tempo fui adicionando cada vez mais estratégias para 

aumentar a atenção dos alunos e tornar a instrução mais clara e eficaz para a 

turma (e.g. questionar sobre o exercício após explicar, pedir a demonstração 

dos alunos mais aptos, entre outras estratégias). Para o efeito, tive sempre o 

cuidado de expor o objetivo do exercício, a sua organização e, muito 

brevemente, as componentes críticas. Muito brevemente, porque também 

percebi que os alunos prestavam mais atenção quando dava ênfase às 

componentes críticas durante a realização do exercício comparativamente ao 

momento da instrução. 
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Neste processo contínuo e constante, de procura de soluções para os 

problemas encontrados, a experimentação de diferentes estratégias foi sempre 

muito frequente. Principalmente, porque pretendia rentabilizar o tempo de aula, 

aumentando o tempo potencial de aprendizagem. Com efeito, outra das 

estratégias adotadas foi a organização dos exercícios na elaboração do PA, em 

que pretendia reduzir o tempo de transição entre tarefas, atendendo, 

particularmente, à organização dos alunos e ao tempo nos momentos de 

instrução.  

  Estas preocupações originaram algumas questões, nomeadamente 

sobre o momento ideal para instruir os exercícios, a localização ideal para o 

fazer e a melhor estratégia.  

Inicialmente optava por instruir dois alunos (de maior habilidade), para 

posteriormente realizarem a demonstração à turma, enquanto explicava a 

tarefa e indicava as componentes críticas, dando também resposta a algumas 

considerações pertinentes. Como referem Rosado e Mesquita (2011, p. 96), 

“aconselha-se que a demonstração seja, sempre que possível, feita pelos 

praticantes (…) liberta o professor para a focalização da atenção dos alunos 

nos aspetos relevantes a atender, através do complemento da informação 

verbal”. No entanto, esta estratégia não surtiu o efeito esperado e, embora 

torna-se o exercício claro para os alunos, rapidamente esqueciam as 

componentes críticas objetivas ou a dinâmica organizacional.  

Assim, após várias aulas, descobri que a melhor estratégia era utilizar a 

instrução individual ou dirigida a pequenos grupos, particularmente, quando 

pretendia atender às progressões ou às variantes dos exercícios. Ou seja, 

reduzir à a instrução parcelar. Esta estratégia levou-me, por vezes, a um maior 

desgaste, tanto em termos de intervenção e controlo da turma, como no tempo 

despendido para a instrução, porque tinha de repetir a informação nos vários 

grupos de trabalho. No entanto, percebia que com a instrução parcelar 

conseguia aumentar a atenção dos alunos e dar-lhes mais espaço para 

retirarem as suas dúvidas. 

Além disso, esta estratégia proporcionou uma maior proximidade entre 

nós (professor-aluno), colocando-os mais à vontade para me questionarem - 
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“professora, é assim?”. Estas ideias estão claramente plasmadas no excerto 

seguinte, que aconteceu numa aula de dança: “dei-lhes a liberdade de falarem 

e ajustarem os passos (…) a alguns pares fui dando a instrução para darem 

rodas (de forma a avançar no conteúdo), noutros pares disse somente para 

continuarem no passo-base tentando ouvir a cadência musical” (Diário de 

bordo, 26 de março de 2014). 

Investir na instrução e nas várias estratégias de organização, ajudou-me 

a alcançar o meu grande objetivo – aumentar o rendimento da aula.  

Outro dos fatores que contribuiu para a diminuição do tempo de 

instrução foi a pré organização de equipas e grupos de trabalho.  

4.2.2. O impacto do trabalho em grupo na dinâmica das aulas 

A minha turma era um grupo muito heterogéneo, tendencialmente 

constituído por raparigas, bastante conflituoso, com baixo desempenho motor 

e, salvo raras exceções, com pouca motivação para as aulas de EF.  

Esta heterogeneidade levou-me à necessidade de organizar os alunos 

em grupos de trabalho mistos e equilibrados. Ou seja, cada grupo tinha alunos 

mais e menos aptos, procurando assim, desenvolver na turma o espírito de 

equipa e de cooperação. 

Esta organização dos alunos foi implementada na unidade didática de 

Voleibol, na qual pretendia que todos os alunos tivessem uma participação 

ativa e equitativa nas atividades propostas, mantendo um equilíbrio entre a 

inclusão, a cooperação, e a competição. Pois, tal como afirmam Rosado e 

Mesquita (2011, p. 31) afirmam, “a harmonia e o equilíbrio necessários entre 

inclusão e competição, bem como oportunidade de participação, são balizados 

pela participação equitativa de todos os alunos, lutando por evitar que esta se 

reduza ao desempenho de papéis menores por parte dos alunos mais fracos e 

das raparigas” No entanto, a dinamização desta estratégia não foi fácil. 

O primeiro cuidado a ter foi a realização de um planeamento prévio das 

equipas para a aula, assim conseguiria pensar estrategicamente nas 

potencialidades de cada aluno e prevenir situações de desequilíbrio nas 

situações de jogo. Tive a preocupação de atender à aceitação dos alunos nos 
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grupos e rentabilizar a possível ajuda dos alunos com mais potencialidades, 

pois como refere Cadima (1977, p. 14), “a aceitação da diversidade e 

pluralismo exige, naturalmente, o desenvolvimento de uma pedagogia 

diferenciada que valorize o sentido social das aprendizagens, que permita ferir 

as diferenças de um grupo, no seio do próprio grupo e, através das 

capacidades que cada membro desse grupo tem”. Exaltando essas diferenças, 

quer a nível motor, quer a nível comportamental, pretendia que os alunos 

desenvolvessem a aprendizagem dos conteúdos programáticos, aplicando-os 

ao jogo, e, simultaneamente, que se relacionassem cooperativamente, de 

forma a desenvolver conceitos psicossociais, que tanto precisavam de ser 

trabalhados. 

Este trabalho cooperativo entre os alunos trouxe bastantes 

adversidades, uma delas foi o facto de, em quase todas as aulas, ter que 

reajustar as equipas por falta de presença dos alunos. Outro constrangimento 

foi que, muitas vezes, não conseguir realizar equipas equilibradas, porque 

existiam menos alunos com maior habilidade, do que com menor habilidade, 

capazes de equilibrar as equipas. Com efeito, mais uma vez tive necessidade 

de encontrar novas estratégias. Uma delas foi diferenciar os alunos por cor no 

planeamento, consoante a sua maior ou menor habilidade. Pois, desta forma, a 

reestruturação das equipas no momento da aula seria mais rápida. Outra 

estratégia, foi a exposição das equipas num quadro grande, durante o decorrer 

da aula. Assim, os alunos conseguiam ver previamente as equipas e poderiam 

verificar a impossibilidade de, por vezes, reunir esse equilíbrio. Ao verificarem 

algumas impossibilidades, também alteravam o seu comportamento de 

resistência e se conformassem com o equilíbrio possível das equipas. 

 Todo este trabalho de criar oportunidades de aprendizagens ao alunos 

menos capazes vai de encontro às ideias de Rosado e Mesquita (2011, p. 31), 

quando referem que “a inclusão de alunos menos dotados, com piores níveis 

de prestação motora, por exemplo, exige a criação de condições que permitam 

prática acrescida”. Ao verificar que os alunos mostravam alguma rejeição a um 

aluno com muitas dificuldades, procurei desenvolver estratégias de aceitação 

desse membro, colocando regras simples: quando o aluno tem posse de bola, 
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ninguém a pode retirar (em contexto de jogo); ou a aplicação de um elemento 

extra (joker) para ajudar ao equilíbrio da equipa. Além destas adaptações, o 

facto de ter colocado esse aluno em equipas diferentes, de aula para aula, fez 

com que a turma aceitasse melhor o aluno, incentivando-o a jogar sem se 

sentirem prejudicados pela sua presença.  

 Todo este processo ajudou-me no controlo da turma, pois embora 

trabalhassem por grupos, precisavam de um comando e de um gestor de 

conflitos. Ou seja, precisavam de me reconhecer como uma autoridade, mas 

obter este reconhecimento foi mais uma luta para mim.  

4.2.3. A descoberta da autoridade sem ter autoritarismo 

“Num ato de raiva, coloquei a opção dos alunos sentarem na bancada 

ou de realizarem condição física: esta atitude aumentou o conflito. Neste tempo 

de decisão mandei as alunas correrem à volta do meio campo enquanto me 

tentava concentrar no jogo. No entanto não me conseguia concentrar, o meu 

pensamento era o de me impor, para que as alunas respeitassem o meu papel 

e o meu conhecimento. Por outro lado, compreendia que elas queriam jogar 

com os rapazes e que talvez tivesse a ser muito severa com elas. Por fim tive 

que dar o braço a torcer, engoli em seco, juntei todos os alunos e comuniquei 

que lhes ia fazer a vontade. Expliquei também que eu é que era a professora, e 

que não poderia permitir birras.” (Diário de Bordo dia 14 de março de 2014).  

No final desta aula, tive consciência que tinha perdido a postura, mas 

ainda não sabia bem qual devia ser a minha postura na aula, enquanto 

professora: será que  os alunos me veem como uma autoridade? Será que 

estou a ser demasiado autoritária? No final da aula decidi fazer a vontade e, 

dando um passo atrás, esperava conseguir dar dois à frente, tal como 

aconteceu.  

Ao longo das aulas, aconteceram várias situações semelhantes, que 

geravam sempre pequenos conflitos. Estas situações despertavam-me várias 

vezes estados elevados de ansiedade. Fernandes e Ferraz (2011) referem que 

os primeiros confrontos com a prática permitem, frequentemente, ao estagiário 

vivenciar um estado elevado de ansiedade, antecipando eventuais problemas 

de adaptação a uma nova etapa da sua vida e da sua formação profissional. O 
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mesmo autor adianta que, perante inúmeras tarefas, aprendizagens e 

experiências socioprofissionais complexas, é natural que neste período de 

formação se instale um mal-estar sob forma de stress, ansiedade e 

nervosismo.  

Na tentativa de resolver estes conflitos e aliviar o meu estado de 

ansiedade, decidi fazer a vontade dos alunos, e mesmo contrariando o que 

pensava ser melhor para a aprendizagem deles, percebi que tinham dado 

muito valor ao facto de serem ouvidos. Apesar dos alunos terem obedecido ao 

meu comando, aquele momento de humildade e afetividade aproximou-me 

mais deles, porque sentiram que finalmente eram ouvidos. Naquele momento 

aprendi que era impossível mandar sem escutar, e, por isso, percebi que 

embora tivesse perdido a postura, tinha conquistado os corações dos meus 

alunos, e, na aula seguinte, eles conseguiram ganhar o meu, revelando um 

bom comportamento e muita autonomia na execução dos exercícios. Este 

momento tornou-se ainda mais significativo quando li as palavras de uma 

aluna, num email enviado nesse mesmo dia: “simbolizou um voto de confiança 

da professora nos seus alunos; abdicou do seu método previamente definido, 

daquilo que tinha programado, como resposta ao nosso apelo e sinto que essa 

ação é louvável e provavelmente marcante para ambas as partes. Foi esta 

troca que se verificou entre a professora Margarida e a nossa turma!” (Email 

recebido dia 19 de março de 2014) 

Ao longo deste percurso, aprendi que ter autoridade não é apenas 

assumir e exercer as minhas vontades, pois para ter autoridade é preciso saber 

construi-la e não impo-la. Para isso, as ações do professor devem fazer sentido 

para os alunos, de modo a conseguir envolve-los nas atividades propostas e 

ganhar o seu respeito. Trata-se de sobrevalorizar os bons comportamentos, 

saber controlar com rigor o castigo a cada aluno, saber controlar a nossa 

paciência e seguir com o objetivo da aula, mas é também saber dar-lhes voz 

quando é necessário e dar-lhes opções, sendo para isso, importante conhecê-

los. Sobre este assunto, Meireles et al. (2013) assegura que a é fundamental 

conhecermos a perceção dos alunos como forma de evoluirmos nas nossas 

práticas e, dessa forma, facilitar a aprendizagem. O autor afirma também que 
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ao adotar os comportamentos mais valorizados pelos alunos, pode ser 

promovida uma relação próspera e de confiança entre o professor e os alunos.  

A turma tinha muita dificuldade em aceitar as ordens do professor e ser 

um professor autoritário era algo que só aumentaria o conflito na relação 

professor-aluno. Aqui entendi que autoridade é diferente de autoritarismo 

(mandar, impor). Freire (1996) refere que a reação negativa ao comando e à 

imposição, é incompatível com o desempenho da autoridade. Nesta procura da 

autoridade sem autoritarismo, percebi que era importante encontrar uma ponte, 

entre o meu comando e a autonomia concedida aos alunos. Como refere Freire 

(1996) o educando que sente mais liberdade é o que mais vai assumindo 

eticamente a responsabilidade das suas ações.  

Assim, um dos meus objetivos era dar mais autonomia aos alunos, 

responsabilizando-os pelas suas ações. Para isso, a minha postura foi-se 

adaptando e moldando às necessidades dos alunos. Passei, assim, a tomar 

decisões e a explicar-lhes sempre a razão, dando-lhes espaço para se 

manifestarem quando os questionava acerca das suas opiniões. Estas 

estratégias foram bem aceites pelos alunos, porque finalmente sentiam-se 

parte integrante do processo. Ao cumprirem as tarefas, os alunos foram 

percebendo que era agradável envolverem-se na aula e cooperarem. Com esta 

conquista, constatei a mesma visão de Freire (1996, p. 68) quando refere que 

“posição mais difícil, indiscutivelmente correta, é a democrata, coerente com 

seu sonho solidário e igualitário, para quem não é possível autoridade sem 

liberdade e esta sem aquela.”  

Este processo de autoridade (no meu entendimento, de autoridade 

democrática) tornou-se muito difícil de gerir, pois é algo que não se aprende na 

formação, nem se aprende com todo o tipo de turmas. 

Trabalhar com a minha de 11º ano permitiu-me crescer muito como 

professora, pois, graças a ela, nunca me foi possível separar o momento de 

educar do momento de ensinar. Ou seja, o EP dotou-me de competências que 

transcendem a disciplina de EF. Sinto-me mais enriquecida enquanto 

professora e enquanto educadora. Por isso, concordo com Freire (1996) 

quando declara que a beleza da prática docente compõe-se do anseio vivo da 
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competência do docente e do seu sonho ético, pois nesta composição, só há 

lugar para pureza. 

Foi neste processo de dar voz, de “dar o braço a torcer” e deixar os 

alunos tomarem decisões, que consegui incutir nos meus alunos uma maior 

responsabilidade e autonomia. Freire (1996, p. 67) afirma que “Ninguém é 

autônomo primeiro para depois decidir. A autonomia vai-se constituindo na 

experiência de várias, inúmeras decisões, que vão sendo tomadas.” Assim, 

percebi que para dar autonomia precisava de lhes dar liberdade e para lhes dar 

liberdade não podia ter medo de ser criticada ou ser julgada. Penso que todos 

os EE devem sentir esse risco, por um lado, uma enorme vontade de agradar 

os alunos e, por outro, o medo de perder o controlo da turma ou de colocar a 

autoridade em risco.  

Apesar de ser uma turma difícil, hoje reconheço o quanto aprendi com 

os desafios e dificuldades que a minha turma me colocou, por isso, hoje, 

agradeço à minha turma. 

Lamento não ter vivenciado estas aprendizagens mais cedo para ter 

tempo de modificar os meus comportamentos. Agora penso que poderia ter 

investido mais na recompensa dos alunos, que poderia ter utilizado o final da 

aula para premiar os alunos mais disciplinados. No entanto, hoje, sinto 

tranquilidade, pois sempre pedi desculpa quando errava, sempre salientei os 

bons comportamentos de forma espontânea e sempre tentei ser correta e justa 

com todos os alunos. Pois, se não formos o espelho do que queremos que eles 

sejam, não teremos resultados. Tal como Freire (1996, p. 19) refere, também 

não acredito no velho provérbio de “faz o que eu digo, não faças o que eu faço” 

e, partilhando o seu pensamento, considero que “Quem pensa certo está 

cansado de saber que as palavras a que falta corporeidade do exemplo pouco 

ou quase nada valem. Pensar certo é fazer certo.”  

A conquista da autoridade rentabilizou bastante o tempo de aula, porque 

elevou a qualidade da mesma e aproximou os alunos de mim. No entanto, foi 

na experiência da unidade didática de ginástica acrobática que esta 

proximidade foi mais notória, e foi nesta modalidade que senti os alunos 

verdadeiramente envolvidos com a aprendizagem. 
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4.2.4 Um ponto de viragem: o Modelo de Educação Desportiva no ensino 
da ginástica acrobática 

Após ter experienciado o Modelo de Educação Desportiva (MED), 

proposto por Siedentop (citado por Graça e Mesquita, 2007) em algumas 

didáticas do primeiro ano de mestrado, senti a necessidade de colocar este 

modelo de ensino em prática na minha turma.  

Segundo Graça e Mesquita (2007), o MED promove resultados 

autênticos que demonstram uma clara aprendizagem, reveladora da 

capacidade de executar uma tarefa até ao fim, com significado contextual em 

que estão incluídos os conteúdos, os processos e os meios. Porém, numa 

turma numerosa e conflituosa, pensei que a aplicação do MED seria uma tarefa 

difícil. Mesmo assim, avancei com a proposta porque pretendia experienciar, 

gerir e verificar com a minha própria experiência os propósitos deste modelo de 

aprendizagem que, segundo Graça e Mesquita (2007, p. 410) são: “(…)formar 

a pessoa desportivamente competente, desportivamente culta e 

desportivamente entusiasta”. Como entraves, surgia, mais uma vez a grande 

dificuldade em realizar equipas equilibradas, principalmente pela elevada 

diferença de níveis de habilidade dos alunos. Além disso, a turma demonstrava 

muito pouca motivação para a prática e pouca envolvência nas atividades, e, 

visto que o MED exige essa envolvência e comprometimento, pensava que o 

modelo não seria bem aceite pelos alunos.  

A implementação do MED na modalidade de Ginástica Acrobática 

adveio da ótima reação dos alunos aquando da introdução desta UD. Uma vez 

que a turma era constituída por alunos pouco cooperantes e de baixa 

predisposição para a prática, frente a esta reação, pensei que talvez fosse 

enriquecedor aproveitar este entusiasmo inicial da turma para aplicar o MED. 

Assim, atendendo aos pressupostos deste modelo, com aplicação do MED 

esperava conseguir desenvolver a responsabilidade e a autonomia dos meus 

alunos (caraterísticas fundamentais para a sua formação integral), bem como 

garantir a motivação e envolvimento nas atividades propostas.  

 Graça e Mesquita (2007) referem que no sentido de garantir a 

autenticidade das experiências desportivas, o modelo integra seis 
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características do desporto institucionalizado: a época desportiva, a filiação, a 

competição formal, o registo estatístico, a festividade e os eventos culminantes. 

No entanto, como a unidade didática era constituída por 14 aulas destinadas 

para à modalidade e como havia necessidade de reservar várias aulas para a 

construção e treino do esquema acrobático (objetivo final da UD), houve 

necessidade de adaptar a estrutura do MED às condições que existiam. Desta 

forma, o MED teve apenas uma época desportiva com um evento culminante 

celebrando o desfecho da unidade didática.  

 Acerca da filiação, Graça e Mesquita (2007, p. 410) afirmam que “(…) 

promove a integração, no imediato, dos alunos em equipas e, 

consequentemente, o desenvolvimento do sentimento de pertença ao grupo.” 

Para atender a este princípio, foi importante planear equipas equilibradas, 

embora fosse difícil distribuir equilibradamente os alunos pelas funções de 

volantes e bases. Apesar desta dificuldade, a filiação foi bem conseguida, pois 

todos os alunos pareciam ajustar-se a uma função no grupo.  

Quanto às restantes características, Graça e Mesquita (2007, p. 410) 

afirmam que “As equipas têm nomes, símbolos, cores, capitão, treinador, uma 

área própria para treinar.” Assim, após a primeira aula, os alunos foram 

divididos em equipas de trabalho e instruídos para se identificarem enquanto 

grupo/equipa, escolherem uma cor, um grito e um nome da equipa.  

Ao longo deste processo, fui percebendo que os alunos tinham uma boa 

adesão ao modelo ,e, ao verificar que os alunos cumpriam com agrado os 

papéis e funções implementados pelos MED percebi que estava a conseguir 

promover a responsabilização e a autonomia que a turma tanto precisava. 

Ao longo das aulas era notório um elevado entusiasmo nas aulas dos 

alunos, como evidenciam os excertos apresentados respetivamente, “o 

entusiasmo dos alunos é tão maior quanto maior é a dificuldade das figuras 

que conseguem cumprir” (Diário de Bordo, 7 de fevereiro de 2014); uma maior 

proximidade entre os alunos—“Tenho observado também que, todos os 

membros se uniram bastante e o seu entusiasmo nas aulas tem criado um 

clima com bastante humor e proporcionaram sempre um bom ambiente para 

trabalhar o esquema acrobático.” (Diário de Bordo, 30 de maio de 2014); uma 
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maior intimidade entre todos—: “os alunos pretendem alcançar a figura e 

desmistificam o toque corporal, não mostram nenhum podismo com o corpo, ou 

seja, priorizam o objetivo do exercício e o sucesso do grupo aos complexos 

individuais que, por vezes, servia de argumento para não realizarem outros 

exercícios em outras modalidades” (Diário de Bordo, 7 de fevereiro de 2014); 

uma maior procura e interesse pelo professor, principalmente para testemunhar 

o sucesso alcançado—: “assim que os alunos fazem uma figura têm urgência 

em gritar para eu ver, esta procura de aprovação e admiração é algo que 

nunca tinha tido, e pessoalmente agrada-me e aproxima-me deles.” (Diário de 

Bordo, 7 de fevereiro de 2014); e um aumento exponencial da autonomia dos 

alunos—: “Noto que o meu papel é cada vez menos necessário, e que o 

trabalho de autonomia está a ser bem-sucedido, porque os grupos têm cada 

vez mais noção do que querem fazer e sabem como fazer.” (Diário de Bordo, 2 

de maio de 2014). 

Nesta unidade de ensino, as aulas assumiam regularmente uma 

estrutura pré-determinada. Ou seja, primeiramente os alunos realizavam a fase 

de aquecimento e flexibilidade para, posteriormente, se dividirem nos 

grupos/equipas e em cooperação recriarem e exercitarem as figuras, com o 

objetivo de estruturar um esquema de ginástica acrobática. Relativamente à 

estrutura da aula, Gallardo e Azevedo (2007) advogam que, de forma geral, 

uma prática de ginástica acrobática possui os seguintes passos: aquecimento 

geral do corpo, trabalho de flexibilidade geral e de alongamento das principais 

massas musculares, início do trabalho técnico dos exercícios individuais e 

início do trabalho técnico das figuras acrobáticas. 

Embora o envolvimento dos alunos fosse positivo, ao longo da unidade 

didática foi necessário atender a algumas necessidades da turma e fazer certos 

reajustes. Após a terceira aula, comecei a perceber que os alunos revelavam 

alguns problemas de organização e autogestão, comecei a observar que as 

aulas estavam a ser pouco rentáveis, e que o dinamismo que observava nas 

primeiras aulas estava a cair. Precisava de estimular novamente a turma e, por 

esta razão, decidi criar apresentações de grupo no final de cada aula. Ao 

visualizar as apresentações de outros grupos, os alunos rapidamente sentiram-
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se desafiados. Esta estratégia permitiu que os alunos voltassem ao entusiasmo 

inicial. Além disso, as apresentações permitiram-me perceber melhor a 

evolução dos alunos ao longo das aulas, assim como auxilia-los nas principais 

dificuldades do esquema, tal como evidenciado no excerto seguinte: “vi alguma 

progressão na execução de todos os grupos, o que mostra que a apresentação 

do esquema no fim da aula foi uma ótima estratégia para os fazer desenvolver 

o trabalho. Alunos pressionados, alunos preocupados!” (Diário de Bordo, 2 de 

maio de 2014). 

A vivência do MED foi, de facto, um momento marcante no meu EP, pois 

pela primeira vez observei que os alunos estavam totalmente envolvidos na 

atividade. Nesta experiência revi-me nas palavras de Graça e Mesquita (2007, 

p. 412): “Através de uma prática desportiva, na qual é conferida ao aluno 

iniciativa e valorização do seu desempenho, independentemente do seu nível 

de habilidade, são criados os pressupostos para que o aluno se sinta confiante, 

o que, consequentemente, se reflecte no gosto pela prática.” 

 Além do MED, foram vários os momentos marcantes e os desafios que 

atravessaram o meu EP, mas cada obstáculo ultrapassado era um pequeno 

momento de glória.  

4.3. Tipos e modalidades de avaliação 

As primeiras reflexões acerca da avaliação aconteceram na modalidade 

de ginástica de solo, quando percebi que avaliar é uma grande 

responsabilidade do professor, que nem sempre consegue ser justo.  

Nestes momentos pensava: se tivesse dois alunos numa turma, um 

aluno que sempre praticou a modalidade lecionada e outro que somente a 

vivenciou na disciplina de EF, como poderia ser justa com ambos no momento 

da avaliação? De facto, frente a estas condições, saberíamos à partida que o 

primeiro teria mais vantagem na avaliação sobre o segundo.  

Assim, foi no confronto destas ideias, que percebi a necessidade de 

atender às diferentes modalidades de avaliação— normativa e criterial.  

Segundo Gonçalves et al. (2010, p. 43), na avaliação normativa, “a 

execução das respostas é comparada com a dos colegas, organizando-as 

hierarquicamente do mais para o menos capaz (apto).” Entendi que, este tipo 
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de avaliação não seria o mais adequado, principalmente na minha turma, uma 

vez que era um grupo muito heterogéneo.  

Já a avaliação criterial é regulada por um critério de avaliação e não uma 

norma. Invés da comparação entre indivíduos, o tipo de avaliação criterial é, 

segundo Gonçalves et al. (2010), “aquela onde se comparam os resultados 

alcançados com os previamente estabelecidos”, podendo ainda ser avaliada 

segundo critérios de competência. 

Segundo Gonçalves et al. (2010, p. 44), a avaliação criterial “é feita 

comparando as prestações dos alunos com anteriores prestações do mesmo 

sujeito.”. Nestes casos devemos ter consciência que o facto das unidades 

didáticas terem pouca duração, condiciona a possibilidade do aluno demonstrar 

uma evolução: “Claro que os professores, tendo um programa a cumprir e 

poucas aulas para dedicar a cada modalidade têm que conseguir rentabilizar o 

máximo as aulas, para que os alunos tenham uma evolução, que por final será 

sujeita a avaliação. Porém, se queremos avaliar um rolamento à frente e o 

aluno começou as aulas a não conseguir realizá-lo, torna-se muito improvável 

que o consiga realizar em apenas 6 aulas.” (Diário de Bordo, dia 27 de 

novembro de 2013).  

Por esta razão, ao realizar a avaliação diagnóstica, fazia uma avaliação 

da performance de cada aluno, para depois ter em conta a sua evolução, 

comparando, se necessário, os alunos entre si de forma a obter uma 

classificação justa.  

Mesmo assim, frente a estes condicionalismos, optei por realizar sempre 

uma avaliação criterial, tanto nas avaliações diagnósticas como nas avaliações 

sumativas. Embora, por vezes, necessitasse de comparar a classificação de 

um aluno com outro, porque nem sempre o 16 do aluno X era igual ao 16 do 

aluno Y. Todas estes aspetos prendem-se à subjetividade da avaliação, que é 

influenciada por diferentes fatores (e.g. olhar avaliador do professor e/ou ponto 

de partida do aluno (avaliação diagnóstica)). Na verdade, considero que o 

ponto de partida de cada aluno, percecionado na avaliação diagnóstica, é 

importante para atender a uma avaliação justa. 
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Neste aspeto, a avaliação diagnóstica, assumiu, de facto, um papel 

fundamental em todo o processo de ensino. Como refere Gonçalves et al. 

(2010, p. 47) a avaliação diagnóstica “Permite identificar as competências dos 

alunos no início de uma fase de trabalho e colocar o aluno num grupo ou nível 

de aprendizagem ajustado às suas capacidades.” Tal como o autor afirma, foi 

através desta avaliação que foi possível pensar e planear os grupos de 

trabalho, segundo o nível de aprendizagem dos alunos. Além de identificar as 

competências dos alunos e coloca-los num nível de aprendizagem, a avaliação 

diagnóstica forneceu-me informações para prever o que seria possível ensinar. 

 Para o efeito, foi sempre utilizado o registo de observação direta, tendo 

por base uma grelha com critérios bem definidos. Foi através destas 

informações que estipulei toda a metodologia e as progressões didáticas a 

desenvolver com a turma, tendo em vista a consecução dos objetivos 

preconizados pelo Grupo Disciplinar de Educação Física da Escola. 

No caso das modalidades coletivas, o registo da avaliação diagnóstica 

englobou três dimensões transdisciplinares: a cultura desportiva, as habilidades 

motoras e os conceitos psicossociais. Quanto à cultura desportiva, pretendia 

saber se os alunos tinham conhecimento das regras e da sinalética da 

modalidade. Relativamente às habilidades motoras, pretendia identificar em 

que forma de jogo os alunos se encontravam. Já nos conceitos psicossociais, 

procurava identificar os comportamentos sociais que os alunos mais tinham 

carência, para poder promover atividades ou estratégias que os 

desenvolvessem.  

Também foi realizada a avaliação diagnóstica da dimensão de fisiologia 

de treino e condição física, mas apenas no início do ano letivo, (através do 

Fitnessgram) uma vez que, ao longo do EP era realizado um trabalho de 

condição física progressivo, avaliado novamente no final do ano. 

No início do EP, nas primeiras avaliações diagnósticas, utilizava uma 

escalas de 0 a 5 valores, para observar o comportamento tático dos alunos em 

contexto de jogo, e a qualidade dos gestos técnicos em contexto de exercícios 

técnicos. No entanto, com o tempo, percebi que a escala encaminhava-me 

para valores muito medianos, e portanto, um quanto vagos. 
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De forma a ter uma observação diagnóstica mais fiável, optei por alargar 

a escala de observação de 0 a 20 valores. Ao ter realizado uma grande escala 

de apreciação concluí que, quanto mais valores de escala existentes, maior a 

minha sensibilidade à análise do comportamento observado. Esta estratégia 

ajudou-me a realizar o processo de avaliação de forma mais assertiva, pois 

garantia uma ideia mais clara das capacidades iniciais do aluno, além de ter 

permitido ter uma base de comparação mais fiável para a classificação final do 

aluno.  

Além desta modalidade de avaliação (Gonçalves et al., 2010), a 

avaliação formativa e sumativa também foram utilizadas no processo de 

avaliação. 

A avaliação formativa foi essencial para ajudar os alunos evoluírem no 

seu desempenho, pois, tal como afirma Aranha (citado por Gonçalves et al., 

2010, p. 49) “Na avaliação formativa, o professor procede a uma observação 

cuidada e sistemática das tarefas que o aluno leva a cabo ao longo do ano. 

Esta observação permite ao professor a recolha de informações vitais sobre o 

desempenho do aluno, verificando os seus erros com o objetivo de melhorar o 

seu desempenho com vista ao êxito.” 

Desta forma, a avaliação formativa foi realizada durante todas as aulas, 

através da reflexão. Esta avaliação permitiu-me adaptar as tarefas de 

aprendizagem, introduzindo, por vezes, alterações que possibilitassem uma 

maior adequação das mesmas.  

Já a avaliação sumativa apresentava o encerramento da unidade 

didática. Com esta avaliação foi possível verificar a progressão nos alunos, 

traduzindo-se esta avaliação numa classificação. 

Segundo Aranha (citado por Gonçalves et al., 2010), a avaliação 

sumativa permite comparar os resultados iniciais com os finais, permitindo 

assim fazer a súmula do que aconteceu ao longo do processo, verificando o 

grau de sucesso do aluno.  

Para realizar o momento de avaliação sumativa foi utilizado o registo de 

observação direta, em que, tal como na avaliação diagnóstica, foi adotada uma 

escala de 0 a 20 para classificar os vários conteúdos técnicos e táticos das 
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modalidades. Estes conteúdos eram avaliados tendo em conta os critérios 

definidos e de importância relativa, conforme a enfase atribuída a cada 

conteúdo.  

Quanto ao processo de avaliação em geral, revejo que esta deve 

sobretudo respeitar os alunos e o seu crescimento na EF, pois é uma 

responsabilidade bastante grande por parte do professor. Sobre este tema, 

Freire (1996) refere que não é possível ter respeito aos educandos, à sua 

dignidade, ao seu ser em desenvolvimento e à sua identidade, se os 

professores não tiveram em consideração os conhecimentos práticos, com que 

os alunos chegam à escola.  

 Pais e Monteiro (2002) afirmam que a avaliação é um meio e não um 

fim. Nestas palavras, revejo o meu entendimento acerca da avaliação, por isso 

tentei sempre premiar mais o esforço, do que,ndo que por vezes a própria 

execução no momento avaliativo. 
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5. Participação na escola e relações com a comunidade 

5.1. Atividades do Grupo de Educação Física: aprender a dinamizar 

Ao longo deste ano, o núcleo de estágio teve a oportunidade de 

desenvolver várias atividades que permitiram dinamizar a escola e colocar em 

prática ações de complemento curricular. 

A organização destes eventos não só permitiu desenvolver as nossas 

capacidades de gestão e organização de atividades desportivas na escola, 

como nos despertou para a forma como estas atividades podem ter efeitos 

positivos para os alunos (e.g. concedem a promoção da atividade física, 

permitem o desenvolvimento da autonomia, responsabilidade, fair-play, espírito 

de equipa; aquisição de estilos de vida saudáveis e ativos).  

A oportunidade de desenvolver atividades desportivas na escola também 

nos concedeu ocasiões de convívio com os nossos alunos e professores da 

escola, que sempre nos proporcionaram grandes momentos de boa 

camaradagem. Além disso, estas vivências permitiram-nos observar de perto a 

intervenção educativa por parte de todos os professores. 

Deste modo, seguidamente serão apresentadas algumas experiências 

que experienciei ao participar na organização de algumas atividades realizadas 

na escola. 

5.1.1 O Corta- Mato e o Compal-air com um abraço gratuito à comunidade 
educativa 

O “Corta-mato” é uma atividade, habitualmente, realizada nesta escola. 

Esta foi a primeira atividade pela qual o núcleo de estágio ficou responsável por 

organizar e, por isso, vivemos intensamente cada momento de preparação e 

trabalho conjunto. Queríamos mostrar que conseguíamos dinamizar com 

sucesso a atividade e começamos, desde logo, por preparar o material, tratar 

da distribuição de funções e ainda preparar os vários momentos inerentes ao 

evento.  

Esta atividade decorreu em simultâneo com o torneio de basquetebol 

3x3 Compal-Air, dinamizada pelo outro núcleo de estágio de educação física do 

Instituto Superior da Maia (ISMAI).  
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O “Corta-mato” decorreu ao mesmo tempo que o “Compal-air”. Foi uma 

ótima estratégia para a escola, pois permitiu que os alunos apenas perdessem 

as aulas num dos turnos e permitiu que estivessem presentes nas duas 

atividades. É evidente que a gestão dos horários dos jogos/provas do corta- 

mato foi mais difícil, mas com a colaboração de todos, foi possível. 

Com esta coincidência de eventos, também tivemos a rara oportunidade 

de contactar com o núcleo de estágio do ISMAI, onde podemos perceber a 

abertura e interesse de querer agilizar outras atividades que a escola poderia 

usufruir. No entanto, embora houvesse este interesse, a diferença de horários 

escolares impossibilitou esta parceria.   

Este evento começou a ser preparado com algumas semanas de 

antecedência, pois havia vários aspetos que precisavam ser planeados com 

algum cuidado e rigor, nomeadamente os dorsais, o percurso, a organização 

de escalões, a entrega das medalhas e fitas. Além disso, era importante a 

preparação de um sistema informático que facilitasse o registo das 

classificações e fizesse o apuramento dos vencedores. 

Uma das primeiras tarefas realizadas para o “Corta-mato”, foi a 

elaboração de um cartaz para promover o evento. Este foi fixado em vários 

pontos da escola para que todos os alunos tivessem conhecimento.  

 

Figura 1- Preparação de material para o corta-mato 

Seguidamente, de tudo o que foi preparado previamente, a tarefa mais 

exaustiva foi a resultante da reunião, em que se procedeu às inscrições com a 

ajuda de um professor, num sistema informático criado, exclusivamente para o 

corta-mato. 
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Outra das tarefas realizadas, foi a elaboração das pulseiras coloridas 

com o objetivo de diferenciar os escalões e o número de voltas percorridas 

pelos alunos. Cada escalão teve uma fita com uma cor específica e a cada 

volta cumprida no percurso, correspondia a uma pulseira. Com a ajuda de 

alguns professores, rapidamente ficaram elaboradas as pulseiras, para que 

outras tarefas fossem realizadas, como por exemplo, as medalhas.  

O evento correu bastante bem. Os alunos estavam entusiasmados à 

chegada, mostrando no rosto adrenalina, exaustão e alegria por terem 

chegado, depois de terem feito o seu percurso com o máximo empenho. 

A organização do “corta-mato” foi bastante exequível e o facto de todos 

os professores de EF colaborarem, tornou a organização bastante fácil. Além 

dos participantes, o público assistente estava divertido: fazia-se sentir a 

festividade e desportivismo, nos gritos de apoio vindos da bancada. À medida 

que as provas iam terminando, a entrega das medalhas foi sendo feita, para 

que não existisse qualquer tipo de confusão na atribuição de prémios por 

escalão. 

Neste evento, houve a oportunidade de ter como convidada especial, a 

atleta Rosa Mota. Ela teve um papel especial durante este dia, pois teve a 

oportunidade de dar sinal para algumas “partidas”, de entregar medalhas e 

ainda de correr com 

um aluno com NEE. 

A associação 

de estudantes 

também colaborou 

para o evento. Os 

seus elementos 

estavam presentes 

durante todo o dia e 

estiveram distribuídos 

numa parte do percurso, assegurando que os alunos que participavam na 

prova cumpriam com o percurso.  

Figura 2 - Corta-mato na escola 
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Penso que o produto final foi bastante bom, sem qualquer tipo de incidente 

perturbador do bom ambiente, ou algum tipo de problemas com alunos.  

Além do “corta-mato” e do “compal-air”, tive o prazer de colaborar na 

organização do torneio de voleibol. 

O torneio de Voleibol aconteceu no âmbito celebrativo do dia do patrono 

da escola. Neste mesmo evento, graças a um colega do núcleo de estágio, foi 

possível a realização da atividade “Free-Hugs”5, esta ação integrava o projeto 

educativo de escola (PES) e tinha como objetivo animar os alunos espetadores 

do torneio com a oferta de um abraço. Esta iniciativa teve de muita recetividade 

entre os membros do público e jogadores. Foi uma ótima ideia para entreter o 

público e estimular a realização deste exemplo em mais momentos de 

bondade, pois o abraço é algo muito humanitário e deve fazer as pessoas se 

sentirem melhores.  

5.1.2. Torneio de Andebol: A reflexão acerca do papel do professor na 
escola frente aos conflitos dos alunos 

 
Figura 3 - Torneio de Andebol 

Às oito e meia quase todos os professores estavam no pavilhão 

desportivo para ultimar os preparativos do torneio de andebol. Era importante 

atender à divisão de responsabilidades e à distribuição dos professores pelos 

jogos dos torneios, pois além do torneio de andebol dirigido para o secundário, 

iria decorrer o torneio de badminton no ginásio central dirigido ao 3º ciclo. 

                                            
5 Abraços grátis 
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Depois de reunir as mesas, bancos, coletes e boletins de jogo, os alunos 

entraram e o torneio começou.  

Os jogos tiveram a duração de 10 minutos e a arbitragem foi realizada 

pelos alunos, com o apoio dos professores de EF. O controlo da classificação, 

ficou a cargo dos professores, que se mostraram bastante colaborativos. Além 

dos professores, duas alunas também tiveram papel bastante ativo na mesa, 

colaborando no preenchimento das fichas de jogo.  

Durante todo o torneio, graças à boa disposição do grupo de educação 

física, as oito horas passadas no pavilhão marcaram um tempo bem passado. 

Entre ânimos, os professores contavam algumas histórias e experiências de 

alunos acerca de certas situações escolares. Foi com admiração que ouvi e 

aprendi mais sobre a maneira dos professores pensarem. Na realidade, a 

vivência na escola foi como explorar um novo mundo. Conviver com os 

professores, funcionários, alunos entre outros agentes da comunidade 

educativa, permitiu-me entrar a pouco a pouco neste mundo, aprendendo a 

pensar como uma professora.  

Apesar de tudo, da exigência colocada aos professores, do trabalho 

após o horário de serviço, e do tratamento do governo para com a classe de 

professores, esta é uma profissão muito rica e muito motivante. Nesta 

profissão, cada ano é um ano de aprendizagem, e todos os anos há histórias 

para contar, porque trabalhar como educador é isso, é lidar com a 

imprevisibilidade destas idades tenras, é surpreender-se com a sua criatividade 

e ter o privilégio de ver o resultado da nossa atuação. Ser professor é ter o 

desafio de formar integralmente cada aluno. Qual é a profissão que tem este 

privilégio?  

Estar presente nesta atividade, ajudou-me não só a angariar novas 

competências e aprendizagens profissionais, como também me incentivou a 

refletir sobre várias situações vivenciadas, designadamente uma situação de 

conflito entre um aluno e um professor na parte final do evento: Após um aluno 

ter agredido verbalmente um professor e o professor ter respondido ao aluno, 

deparei-me com a falta de defesa do professor perante o aluno. Neste 

momento, vi que o professor tinha razões para ter mais medo do que o aluno, 
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porque enquanto que um aluno tem como consequência uma suspensão ou um 

processo educativo, o professor poderia sofrer graves consequências, 

colocando em risco a própria profissão. Ou seja, tem muito mais a perder do 

que o aluno.  

Os professores são humanos e apesar do seu estatuto na escola e da 

sua responsabilidade, por vezes temos que pensar: até que ponto temos que 

ouvir e aceitar agressões verbais dos alunos? até que ponto é da 

responsabilidade do professor ter paciência para graves atitudes de 

comportamento dos alunos?  

Num correio eletrónico dirigido aos colegas, o professor esclareceu que 

tinha acontecido, agradecendo a compreensão: “Preferia mil vezes que isto não 

tivesse acontecido, podia ter ignorado e estava tudo mal, mas estes jovens são 

o nosso futuro e o que tenho visto não me agrada nada.”  

Considero que, são estes pequenos exemplos reais, que educam 

verdadeiramente os alunos. Acerca do tema, Pereira (2002, p. 11) advoga que 

“A educação deveria valorizar e promover o intercâmbio de ideias, a cedência 

de ambas as partes na procura da justiça no direito à igualdade de 

oportunidades para todos e no direito à diferença á de cada um.” Tal como o 

autor afirma, a escola deveria promover estas situações de discussão entre os 

alunos, e aproveitar os conflitos escolares para que os alunos tenham poder de 

decisão sobre eles. No meu entendimento, só assim se educa para viver em 

comunidade, participando ativamente na resolução de conflitos.  

 Além das atividades aqui relatadas, outra grande fonte de aquisição de 

conhecimentos foi o DE.  

5.2. Desporto Escolar e a Dança: O motor da motivação 

O Programa de DE (2003, p. 4)6 menciona que “o Desporto Escolar é a 

actividade de complemento curricular, voluntária, que permite aos alunos a 

prática de actividades desportivas, em ambiente educativo, sob a orientação de 

professores, podendo-se configurar como a principal possibilidade para a 

                                            
6 Educação, M. d. (2003). Jogar pelo futuro: Medidas e metas para a época. Documento 
orientador do desenvolvimento do desporto escolar. 
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maioria dos nossos jovens poderem participar em quadros competitivos, de 

forma regular”.  

 Para mim, este programa de atividades, permitiu colocar em prática o 

conhecimento o específico que possuo na área de dança. Esta participação no 

DE  de dança, ensinou-me a aplicar este conhecimento na escola à disposição 

dos alunos, pois na verdade nunca tinha ensinado esta modalidade de dança. 

Este grupo de DE surgiu como resposta à pouca adesão nas atividades 

desportivas por parte dos alunos da escola, principalmente de alunos do sexo 

feminino. 

Ao ouvir a proposta da diretora, considerei esta iniciativa da escola como 

um bom presságio para iniciar o ano letivo. Pois, além das minhas aulas, teria 

aqui a oportunidade de colocar em prática os meus conhecimentos nesta 

modalidade, e de explorar uma das minhas paixões: a dança.  

Após ter conhecido a professora responsável pelo grupo de DE, esta 

concedeu-me a responsabilidade de criar as coreografias para as competições. 

Desde então, comecei com o processo de criação e de desenvolvimento de 

competências necessárias para levar adiante o meu trabalho.  

Com todo o entusiasmo, esperei pelas primeiras inscrições, pois 

ambicionava a constituição de um grupo desde cedo. No entanto, foi nesta fase 

inicial que me deparei com o primeiro obstáculo deste processo: os alunos nas 

sessões de DE nunca eram os mesmos e havia sempre muitas ausências, por 

isso, foi muito difícil o ensino das coreografias.  

Logo após a primeira competição, aprendi que criar um espírito de grupo 

não nasce de um dia para o outro. No meu entendimento, este grupo de DE 

deveria ter surgido, primeiro internamente e quando tivesse consistência, 

poderia ser levado para as competições de DE. O facto de ser o primeiro ano 

de DE de dança na escola, da professora ter sido colocada apenas em fins de 

Outubro, e da primeira coreografia ser preparada sem haver um grupo de 

alunos fixo, originou alguns constrangimentos nas competições (insegurança e 

falta de alunos). Além disso, não havia uma presença regular dos alunos nas 

sessões, porque esta atividade servia aos olhos dos encarregados de 

educação, como meio de punição à falta de sucesso escolar. 
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A falta de tempo para a consistência de um grupo, a falta de 

responsabilidade dos alunos, e a pouca divulgação do grupo pela escola foram 

alguns dos entraves deste projeto. No final do ano, tínhamos somente cerca de 

cinco alunas, mas eram cinco alunas fortemente motivadas, que lutavam para 

conseguir a melhor prestação e que acabaram o ano com enorme 

agradecimento, êxtase e alegria. Apesar de tudo, dei a oportunidade de 

conhecerem a dança, de explorarem os limites dos seus corpos, de saberem 

ouvir a música e de expressarem sentimentos. 

Embora pequeno, mas confiante, este grupo ensinou-me muito: 

renovaram o meu conhecimento na dança, porque me obrigaram a procurar 

novos ritmos, ensinaram-me a criar coreografias com passos coreográficos que 

não eram do meu conhecimento; ensinaram-me a dar discursos de motivação 

quando estavam desmotivadas; e ensinaram-me, acima de tudo, que eu 

também tinha valor como professora. Nada me vai tirar da memória os olhos 

brilhantes das alunas após apresentar uma coreografia. O brilho dos seus 

olhos era o meu motor para trabalhar cada vez mais, por elas, e cada evento 

partilhado com elas era uma vitória: “O melhor das competições é sentir o 

abraço final, ainda nervoso das alunas a saírem do palco, o melhor é chegar à 

professora responsável e dar aquele abraço de sucesso partilhado, de trabalho 

em equipa. Gostei bastante deste dia.” (Diário de Bordo, dia 29 de Março) 

Além da coesão de grupo e de alguma dificuldade em criar e adaptar as 

coreografias aos gostos musicais das alunas, tive a dificuldade em divulgar à 

escola o nosso trabalho, alargando o grupo a mais alunos(as). 

A escola não tem nenhum meio de divulgação, e, por isso, foi necessário criar 

um cartaz de divulgação do trabalho deste grupo nas atividades da escola. No 

entanto, estas idades são sensíveis à exposição do corpo, e por sentirem 

vergonha nunca consegui convencer as 5 alunas a fazerem demonstrações 

para a comunidade escolar.  

O grupo manteve-se sempre com os 5 elementos, mas como era 

obrigatório a presença de 10 elementos, a escola levava sempre uma falta 

administrativa nas competições. Ou seja, o grupo apresentava a coreografia 

mas nunca pontuava. O facto do grupo ir às competições para não pontuar, 
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desmotivava as alunas, tal como o excerto refere: “Levantando mais uma falta, 

eu e a professora responsável continuaremos a seguir a coreografia e 

tentaremos reunir mais elementos para o desporto escolar, tentando não 

desmotivar as alunas que têm lutado com estas frustrações junto connosco. Na 

minha cabeça sei que tenho dado de mim, tal como a professora Lídia, sei que 

as alunas gostam e empenham-se bastante, agora é só querer agregar cada 

vez mais membros.” (Diário de Bordo, 22 de Janeiro de 2014) 

No final do ano, olho para trás sem mágoas e sinto-me feliz por ter tido 5 

alunas corajosas que gostaram do que fizeram e sentiram-se orgulhosas do 

seu progresso.  

O DE foi realmente o motor motivacional para acreditar (nos momentos 

iniciais do estágio) que realmente gostava de estar na escola. Permitiu-me 

perceber que com alunos empenhados, o ensino é completamente diferente 

pois senti-me muito mais motivada, sentia que trabalhava sem esforço. 

Agradeço a este grupo a força e motivação que despertaram em mim para lutar 

contra as minhas frustrações. Confesso que ensinar a quem quer aprender é a 

maior alegria que um professor pode ter. 
  

 

Figura 4 - Cartaz de divulgação do DE 

Além do DE, eu e restante núcleo de estágio, consideramos que a dança 

deveria ter um papel mais importante na escola e na EF. Desta forma, o 

capítulo seguinte relata a atividade que organizamos para o efeito.   
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5.3. Ação de formação: Ensinar a dançar é ler o interior dos nossos 
alunos 

Na primeira reunião geral da escola, como referido anteriormente, 

ouvimos a diretora dizer que apesar de todas as modalidades de DE, nenhuma 

tinha adesão do sexo feminino e que a dança seria uma sugestão para que as 

alunas se envolvessem no desporto tanto no DE da escola como na EF. Assim, 

ao verificar que havia uma necessidade de se estender o conhecimento da 

dança aos professores de EF, porque esta continua a ser uma área pouco 

desenvolvida, o núcleo de estágio considerou este tema pertinente para 

realizar uma ação de formação da escola.  

A escolha do formador foi bastante fácil, pois no mestrado todos 

conhecemos uma professora da área de dança e todos gostamos do método 

de ensino desenvolvido por ela—a dança criativa. Por considerar este método 

uma das melhores abordagens à dança na escola, optamos por contactar a 

professora, que por sua vez aceitou de imediato. 

Na preparação da ação de formação, tivemos como principais tarefas de 

planeamento o cartaz de divulgação e a carta-convite aos colegas e restantes 

escolas com núcleos de estágio da FADEUP, enviando os convites através do 

e-mail dos professores cooperantes. Além disso, combinamos entre nós a 

realização de um pequeno lanche de forma a fechar a ação e agradecer a 

todos os presentes. 

Depois de fazer a mesa de lanche e de colocar o projetor e colunas de 

som no ginásio central, a professora convidada chegou, e, posteriormente, os 

restantes convidados. Felizmente tivemos cerca de 15 presenças, sendo a 

maior parte elementos exteriores à escola, o que nos deu a entender da 

existência de professores interessados em combater esta fragilidade na 

formação.  

A sessão teve início pouco depois da hora estipulada. Na componente 

teórica a professora começou por falar sobre a dança criativa, as suas 

componentes e conceitos e as formas mais originais de compor coreografias 

simples, capazes de motivar e estimular os alunos a alcançar os movimentos 

de acordo com os conceitos da dança criativa.  



57 
 

Durante a componente teórica, a professora conseguiu estimular a 

atenção de todos apoiando o seu discurso sempre com exemplos simples, com 

vídeos e com experiências pessoais. Explicou claramente o que era a dança 

criativa e deixou assente que não precisamos de ser profissionais da área para 

ensinar a dança na escola.  

Na componente prática a professora executou alguns exemplos de 

exercícios de aquecimento e, posteriormente, exercícios simples que têm 

muitos ganhos a nível de composição coreográfica. Graças à componente 

prática, a professora conseguiu provar essencialmente que através de 

exercícios simples, a montagem de uma coreografia é possível para pessoas 

com menos vocação abordar esta modalidade. Todos os exercícios sugeridos 

pela professora vieram ao alcance desta realidade. Na minha opinião, todos os 

participantes ficaram surpreendidos pelo que conseguiram alcançar com 

movimentos e indicações simples. Neste seguimento, Marques (2003) refere 

que a dança é uma forma de conhecimento, de experiência estética e de 

expressão do ser humano, podendo ser um elemento de educação social do 

indivíduo. 

Se o nosso grande dever é educar para as várias capacidades do corpo 

humano e se os desportos coletivos abraçam geralmente mesmas as 

capacidades condicionais e coordenativas, cabe à dança vem formar o 

indivíduo na dimensão estética. Pois como referem, Lacerda e Gonçalves 

(2009, p. 110), “a par do desenvolvimento das capacidades específicas da 

disciplina, é necessário abrir tempos e espaços para o tratamento das 

dimensões éticas e estéticas de forma a garantir o desenvolvimento global da 

personalidade do aluno”. Para isso, Lacerda e Gonçalves (2009, p. 107) afirma 

que “tanto a dança como o desporto podem constituir domínios 

qualitativamente significativos para o desenvolvimento da educação estética.”  

Ensinar a dançar, aplicando o método da dança criativa, é dar liberdade 

ao aluno de explorar livremente movimentos providos de sensações e é 

chamar o interior do aluno a revelar-se em gestos. O professor consegue assim 

ler e orientar os seus alunos a explorarem a sensibilidade da música e da 

dança. 
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 Na minha perspetiva, partilhada com o núcleo de estágio, consideramos 

que a maioria dos presentes na ação de formação achou a sessão muito 

enriquecedora, pois descobriram um método aplicável de dança na escola, 

mesmo para quem não tem experiência na área. 

Para concluir, depois dos aplausos e da sessão terminada, o lanche tornou-se 

indispensável para trocar comentários, experiências e pontos de vista. 

 
Figura 5 - Ação de formação 

5.4. O papel do diretor de turma (DT) 

 Matos (2012-2013)7 afirma que o EE deve demonstrar a capacidade de 

compreender o papel do DT sob o ponto de vista administrativo, da gestão 

pedagógica da turma e de gestão das relações humanas, nomeadamente a 

relação com a família e com os alunos em grupo e individualmente. 

 Na tentativa de cumprir com este propósito, decidi acompanhar a DT no 

seu trabalho com a turma, nomeadamente nas reuniões de avaliação e em 

algumas intervenções que a DT teve com a turma ao longo do ano. Foi nas 

reuniões que tive uma maior perceção do meio familiar de cada aluno, e após a 

primeira reunião, consegui olhar com outros olhos cada elemento da minha 

turma, pois percebi a exigência que alguns casos familiares tinham. Este 

constrangimento ajudou-me, assim, a entender alguns comportamentos dos 

alunos na aula e ajudou-me a lidar melhor com cada um deles.  

                                            
7  Matos, Z. (2012-2013). Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de 
estudos conducente ao grau de mestre em ensino de educação física nos ensinos 
básicos e secundário da FADEUP. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do 
Porto. 
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 Centrando-se no papel de DT, Silva (2007) afirma que este elemento é 

apresentado como a figura de um verdadeiro líder, pois lidera um conjunto de 

docentes e alunos (turma), dando simultaneamente resposta a um acréscimo 

de tarefas. No entanto, o mesmo autor acrescenta que, na realidade estes 

papéis encontram-se reduzidos a uma função quase que estritamente 

administrativa e burocrata, minimizando as restantes funções pedagógicas. A 

minha experiência com a DT confirmou esta realidade, pois consegui 

testemunhar que, devido ao elevado trabalho burocrático que tinha sob sua 

responsabilidade, a DT era obrigada a estar menos tempo com a turma.  

  



60 
 

 

  



61 
 

6. Desenvolvimento Profissional 

Segundo o regulamento de estágio profissional, a área 4 

(Desenvolvimento Profissional) engloba as atividades e vivências importantes 

na construção da competência profissional, na qual se promove o sentido de 

pertença e de identidade profissional, bem como a colaboração e a abertura à 

inovação. Esta área incorpora a investigação-ação, que todos os professores 

de EF devem assumir, porquanto investigar a própria prática se revela um 

procedimento indispensável à melhoria das práticas exercidas no processo de 

ensino-aprendizagem. 

Neste quadro, Nóvoa (1992b) afirma que a dinamização de dispositivos 

de investigação-ação e de investigação-formação pode dar corpo à apropriação 

de saberes, que são chamados a mobilizar no exercício da sua profissão. 

Batista e Queirós (2013, p. 40) afirmam que, “é necessária uma iniciação à 

investigação que prepare os professores para serem pesquisadores no 

contexto do exercício da sua profissão”.  

Neste processo, a reflexão do professor assume-se também como uma 

ação indispensável ao desenvolvimento das suas práticas, sendo o portefólio 

reflexivo, elaborado ao longo do processo de EP, uma tarefa que permite 

autentificar a práticas do EE. Neste seguimento, Sá-Chaves (2005) refere que 

a elaboração de um portfólio de matriz reflexiva e coerente com a racionalidade 

subjacente ao paradigma crítico-reflexivo, capacita os EEs a responderem às 

situações de incerteza e de imprevisibilidade que caraterizam os contextos de 

trabalho e de vida. Com efeito, o EE é estimulado a analisar os efeitos das 

suas práticas num ato refletivo, que provoca a capacidade de voltar ao lugar da 

ação e refazer as suas atitudes. Tal como adianta Schön (1992, p. 36), 

“podemos refletir sobre a ação, retomando o nosso pensamento sobre o que 

fizemos para descobrir como o nosso conhecimento na ação pode ter 

contribuído a um resultado inesperado. Esta capacidade provoca um novo 

questionamento, que, por sua vez, o leva ao confronto entre a teoria e a 

prática”. Ou seja, o EE confronta os seus novos ensinamentos, advindos da 

prática, com os conhecimentos teóricos, por vezes, provenientes da sua 

formação.  
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A dificuldade desta articulação entre a teoria e a prática geram uma 

necessidade de investigar, em que o EE procura respostas às suas dúvidas, 

explorando e refletindo sobre o resultado das suas decisões e procurando 

suporte bibliográfico que o ajude nas situações vivenciadas durante o EP. Este 

“modelo reflexivo na formação inicial, pretende ser um espaço onde se 

confrontam práticas e situações educativas, à luz de teorias que promovem a 

participação crítica, o questionamento e o compromisso perante a resolução de 

problemas, que tornam possível uma aprendizagem colaborativa e a inovação 

no modo de pensar e de agir do futuro professor.” Machado (2010, p. 61) 

 Na investigação das próprias práticas, espera-se que os professores 

encontrem respostas para entender os resultados das suas ações e tomadas 

de decisão. Por esta razão, Batista e Queirós (2013, p. 40) advogam que “a 

formação passa por processos de investigação diretamente articulados com as 

práticas educativas, que permitam aos professores apropriar saberes que 

depois mobilizarão no exercício da sua profissão”. A teoria e a prática fundem-

se na atuação do professor, e, segundo Batista e Queirós (2013), ambos são 

indispensáveis à ação do mesmo, pois ganham significado na sua coexistência 

e na harmonização. 

É, portanto, o confronto com as práticas educativas que levará o EE a 

questionar as suas ações, utilizando o método da reflexão, e a investigar e 

reconstruir novos conhecimentos. Este foi, de facto, o processo que me levou a 

investigar as experiências de fluxo na dança (estudo de investigação-ação).  

6.1. Estudo Investigação-ação: Experiências de fluxo na dança 

Enquanto espaço de expressão humana, a dança permite a 

manifestação da singularidade de cada um constituindo-se, simultaneamente, 

como um catalisador e um meio da criatividade humana (Lacerda e Gonçalves, 

2009). Thon e Volpi (2013, p. 1) acrescentam ainda que “Dançar é traduzir-se 

em movimentos. É a expressão particular do ser”. Assim, sendo esta uma 

modalidade ótima de expressão, de criatividade e de descoberta de si mesmo, 

entende-se que a dança foi conquistando um lugar de destaque dentro do 

quadro educativo (Correia, 2008). Marques (2003), entende a dança como uma 



63 
 

forma de conhecimento, considerando-a também um elemento essencial para a 

educação do ser social.  

A dança na escola tem por objetivo dotar os alunos de conteúdos 

particulares e proporcionar-lhes “um contato mais afetivo e intimista com a 

possibilidade de se expressar criativamente através do movimento, dando a 

possibilidade de uma humanização frente aos problemas enfrentados na 

sociedade.” (Shimizu et al., 2004, p. 8). Este objetivo pode ser alcançado tanto 

nas aulas de EF, como nas sessões de DE. 

Assim, centrando-me no DE da escola onde realizei o EP, embora 

houvesse a oferta desportiva de modalidades como o futsal, o voleibol, o 

andebol, o ténis de mesa, goalball e o desporto adaptado, a dança ainda era 

uma modalidade inexistente. No entanto, no início do ano letivo, devido à fraca 

adesão do público feminino ao DE, a diretora da escola mencionou a 

possibilidade de haver uma modalidade desportiva que aliciasse mais os 

alunos do sexo feminino. Com efeito, a direção da escola decidiu abrir o grupo 

de atividades rítmicas e expressivas, uma vez que esta parece ser uma 

modalidade que habitualmente cativa as raparigas. Ao criar este grupo, a 

escola pretendia, não apenas integrar as alunas num ambiente desportivo de 

forma motivante e inspiradora, como também, proporcionar-lhes uma vida mais 

ativa através da prática da modalidade. Adicionalmente, atendendo que a 

dança é a minha grande paixão, como EE da escola, senti que podia oferecer o 

meu contributo nesta tarefa.  

Neste seguimento, atendendo que é fundamental envolver os alunos nas 

atividades propostas, considerei pertinente testar diferentes metodologias de 

ensino, de modo a analisar o envolvimento das alunas nas atividades 

propostas, através das “experiências de fluxo”. O fluxo ou flow é caracterizado 

por Csikszentmihalyi (1975), como a experimentação de um total envolvimento 

na ação e a criação de um estado de espírito onde pode ocorrer a performance 

máxima. Quando fazemos aquilo que gostamos há um estado mental a que 

Jackson e Csikszentmihalyi (1963) designam de flow. Jackson e 

Csikszentmihalyi (1963, p. 5) afirmam que “Flow is a harmonious experience 

where mind and body are working together effortlessly, leaving the person 
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feeling that something speacial has just occurred”. Jackson e Csikszentmihalyi, 

(1963) advogam que quando os indivíduos atingem este fluxo, as experiências, 

consideradas agradáveis, ficam gravadas na memória potenciando a vontade 

de voltar a vivenciar esses estados de fluxo. Estes momentos de profunda 

alegria e prazer, exprimem uma sensação de ação sem esforço (Campeiz e 

Volp, 2004). 

Cunha (2012), com base numa investigação-ação na área de música/ 

pedagogia musical, estudou que as atividades baseadas no movimento e na 

dança assumem relevância na ocorrência de “estados de fluxo / flow states”. 

Assim, ao propor atividades que permitam os alunos vivenciar estas 

experiências, o professor pode providenciar verdadeiras experiências de fluxo, 

motivando os alunos para a aprendizagem. Tal como afirmam Jackson e 

Csikszentmihalyi (1963, p. 35) “if a teenager succeds in experiencing flow when 

involved in a domain of a talent, he or she will not keep on learning and 

improving, but will enjoy doing so.”  

No entanto, importa compreender quais as metodologias de ensino que 

mais podem potenciar essas experiências de fluxo. Na tentativa de dar 

resposta a esta questão para o presente estudo, pretende-se testar dois 

modelos, o modelo de ensino de Instrução Direta (ID) e o modelo de ensino da 

Descoberta Guiada através da metodologia da Dança Criativa (DC), que serão 

seguidamente apresentados. 

Metodologia de dança criativa (DC) 

Segundo Mosston e Ashworth (1966), o modelo da Descoberta Guiada 

tem como principais objetivos: envolver o aprendiz numa processo particular de 

ensino, desenvolver uma relação precisa entre a descoberta do aluno e o 

estímulo do professor, desenvolver uma descoberta sequencial que conduza a 

um conceito lógico de descoberta e desenvolve a paciência necessária em 

ambos os agentes (aluno e professor) para o processo de descoberta. No 

seguimento deste modelo, surge a DC, uma vez que, também valoriza o 

processo de o processo da descoberta no processo de aprendizagem. 

Segundo Ávila-Carvalho e Lebre (2011), a DC é regida pela exploração de 
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movimentos ao longo dos exercícios propostos. Ou seja, através da DC, o 

aluno aprende a dançar passando por diferentes fases - fazer e interpretar, 

criar e compor e, finalmente, apreciar e analisar. Segundo Arce e Dácio (2007), 

referem na DC existe uma preocupação especial no modo como os elementos 

da dança devem ser explorados. Pois, a DC valoriza o processo criativo, 

através da liberdade e da descoberta, estimulando o aluno à exploração de 

novos movimentos. Este método é caracterizado por um estilo de ensino 

informal (Santos, 2009) embora o professor continue a ser sempre a 

autoridade, pois como afirma Mainwaring e Krasnow (2010, p. 9), “regardless of 

teaching style, the teacher is perceived as a role model.”  

Modelo de Instrução Direta (ID) 

A origem do ID parece estar associada a uma tendência pedagógica que 

influenciou o ensino da dança, a pedagogia liberal-tecnicista (Santos, 2009). A 

ID assemelha-se às formas de ensino que se caracterizam por práticas 

mecanicistas, em que impera a Pedagogia Tradicional (Santos, 2009) 

Como refere Rosado e Mesquita (2011, p. 46), a ID é um modelo 

“recorrentemente utilizado na Educação Física e no Treino Desportivo”, sendo 

considerado um modelo tradicional de ensino da EF. Os mesmos autores, 

caracterizam o ID pela ênfase que é colocada no modo como o professor 

estrutura o ensino, onde a monotorização e o controlo estreito das atividades 

dos alunos é dominante. Recorrendo a este modelo, Mainwaring e Krasnow 

(2010, p. 17) advogam “in the traditional class model, teachers represent 

authority. In the current environment of expanding pedagogy, teachers may 

choose a more authoritarian or a student-directed style”.  

Na implementação deste modelo, Rosado e Mesquita (2011, p. 49) 

afirmam que cada “nova habilidade é explicada e demonstrada aos alunos pelo 

professor antes da prática motora, tendo em vista a reprodução de um modelo 

correto de execução”. Ou seja, a transmissão dos passos coreográficos implica 

primeiro a visualização do gesto, depois a imitação do mesmo até haver a 

compreensão do todo da coreografia e, posteriormente, a repetição constante 

da mesma (acompanhada pela música) até à memorização. A ID implica, 
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assim, a transmissão dos passos coreográficos pré-definidos, na qual os 

alunos reproduzem constantemente, até chegar à coreografia final. 

Objetivos 

Objetivo geral 
Verificar de que modo o recurso ao modelo de ensino de Instrução 

Direta (ID) e ao modelo de ensino da Descoberta Guiada, pela metodologia da 

Dança Criativa (DC), potencia as “experiências de fluxo”.  

Objetivos específicos 

-Verificar em qual dos métodos de ensino os alunos conseguem 

vivenciar mais experiências de fluxo; 

Metodologia  

Procedimento de recolha 

O estudo foi realizado durante as sessões de DE, com cinco alunas 

inscritas do grupo de atividades rítmicas e expressivas. Os participantes tinham 

idades compreendidas entre os 14 e 16 anos, pertencentes do 9º até ao 11º 

ano de escolaridade.  

Cada sessão teve lugar em dois dias por semana, com a duração de 90 

minutos cada, inteirando o total de 180 minutos por semana. Para o estudo 

foram utilizadas três sessões para a exploração da DC e três sessões para o 

ID, perfazendo o total de seis sessões. Para cada proposta foi lecionada uma 

coreografia distinta (total de duas coreografias). 

Para a recolha de dados foi utilizada a filmagem audiovisual, que 

permitiu fazer a observação e análise específica de cada sessão. Para o efeito, 

recorreu-se aos indicadores de fluxo apresentados no instrumento de análise 

FIMA - Flow Indicators in Musical Activities (anexo 1), adaptado por Cunha 

(2012). No FIMA, os indicadores de fluxo foram identificados através da 

observação de movimentos e ações corporais que os alunos realizaram ao 

longo das sessões. Estes movimentos e ações foram categorizados por Cunha 

(2012), segundo os seguintes indicadores de fluxo: Autoconhecimento, 
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Autocorreção, Gestos deliberados, Antecipação e a Consciencialização dos 

adultos e dos pares. 

 Segundo Custodero (2005), o indicador “auto conhecimento” é definido 

como um movimento intencional que é iniciado pelo aluno em vez do professor. 

Como refere Cunha (2012), o aluno cria voluntariamente o seu movimento num 

momento de pausa de todo o grupo (“momento morto” da aula). 

O indicador “autocorreção” é definido como um reconhecimento do erro 

e ajuste em conformidade com as ''regras'' estabelecidas para uma atividade 

(Cunha, 2012). O mesmo autor refere que, nestes momentos, o aluno 

reconhece o “erro” cometido no movimento/dança e concentra-se para o 

corrigir, de forma a estar em conformidade com o grupo, mesmo sem o 

feedback do professor. 

Já o indicador “gestos deliberados” traduz-se como uma qualidade de 

movimentos muito concentrados, que evidenciam uma energia muito focada. 

Estes movimentos revelam uma grande intensidade e são representados por 

gestos controlados, muitas vezes, exagerados (Csikszentmihalyi citado por 

Custodero, 2005). Acima de tudo são movimentos muito individuais, que advêm 

de uma criação própria.  

 Custodero (2005) define o indicador “antecipação” como tentativas 

verbais ou físicas para adivinhar ou “mostrar'' os movimentos subsequentes. 

Ou seja, por imersão na atividade, os alunos podem antecipar movimentos com 

o abandono da autoconsciência.   

O indicador “consciencialização dos adultos e dos pares” é definido por 

Custodero (2005) como uma tentativa de interação com outro aluno. Esta 

interação pode envolver olhares perlongados, um virar de cabeça ou qualquer 

movimento em direção a outra pessoa.   

Adicionalmente, foram utilizados dados provenientes de inquéritos 

aplicados a cada participante, no final de cada sessão de DE. O inquérito foi 

criado por Custodero (citado por Cunha, 2013) e por Araújo e Pickler (2008) 

sendo designado por AFIMA- Adapted Flow Indicators in Musical Ativities. A 

primeira parte do questionário compreende uma questão fechada de caráter 

comportamental e afetivo, através da qual os alunos registaram emoções e a 
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respetiva intensidade (nenhum, pouco, razoável, muito), vivenciadas ao longo 

das sessões de DE. A segunda parte do questionário constitui uma escala 

baseada na escala de Likert*, e está relacionada ao equilíbrio entre os desafios 

e as capacidades, segundo Csikzentmihalyi (citado por Cunha, 2013), refere 

esta escala como fundamental à ocorrência de “estados de fluxo”. A terceira 

parte foi acrescentada e adaptada de um questionário desenvolvido por Araújo 

e Pickler (2008), reportado também às experiências de fluxo.  

Procedimento de análise  

Para a análise dos dados foi utilizada a estatística descritiva e 

inferencial, utilizando o programa estatístico Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), versão 21.  

Relativamente à estatística descritiva são apresentados os valores da 

média (x̄) (frequência) e de desvio-padrão, assim como os valores mínimos e 

máximos de cada variável. No que diz respeito à estatística inferencial, dado o 

número reduzido da amostra, considerando que se trata de uma escala 

dicotómica nominal, utilizou-se o teste não paramétrico Mann-Whitney com um 

nível de significância de 0.05, para a comparação dos resultados entre os dois 

grupos da amostra (DC e ID).  

Apresentação e discussão dos Resultados  

Os dados serão apresentados em duas partes. Primeiramente, os 

resultados da utilização do instrumento FIMA e, posteriormente, os resultados 

do instrumento AFIMA. 

Instrumento FIMA 
Como exposto no quadro 2, as filmagens audiovisuais revelam a 

existência de indicadores de fluxo em ambos os modelos de ensino. 
Quadro 2 - Resultados do instrumento FIMA 

 Quadro 2    
Variáveis Dança Criativa   Instrução Direta  
  N Min Max x̄ D.P.*  N Min Max x̄ D.P. P-value*  
Auto 
conhecimento 

3 5 10 7,67 2,517 3 3 6 4,3 1,528 0,468 

Auto correção 3 0 5 2,67 2,517 3 0 6 3 3 0,866 
Gestos 
deliberados 

3 9 43 20,7 19,348 3 0 0 0 0     0,016 
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Antecipação 3 1 4 2,33 1,528 3 2 10 5,7 4,041 0,212 
Consciencialização 
dos adultos e dos 
pares 

3 0 15 8  3 0 2 0,7 1,155 0,113 

 

 *P ≤ 0.05 (Mann–Whitney test); D.P: Desvio Padrão; Min: Mínimo; Max: Máximo. 

Após a análise destes dados, verificamos que apenas o indicador 

“gestos deliberados” revela diferenças significativas, uma vez que P é menor 

que 0.05 (P=0.016).  

A prevalência do indicador “gestos deliberados” parece ser explicada 

pela própria natureza da DC, uma vez que propõe aos alunos a constante 

exploração de movimentos, recorrendo a exercícios criativos que antecedem à 

coreografia. Como afirma Dow (2010, p. 32) “ While participating in Creative 

movement activities, children learn to control their bodies.(…) because they 

love using a large, expansive movements, they enjoy practicing large motor 

skills”. Ou seja, nos exercícios criativos, os alunos conseguem explorar várias 

capacidades motoras, em que a execução de “gestos de liberados” se torna 

facilmente conseguido. A estimulação de “gestos deliberados”, advinda dos 

exercícios propostos, provoca uma grande liberdade de movimentos e, por sua 

vez, uma busca da individualidade. Desta forma, os alunos têm tendência a 

explorarem os movimentos de forma muito concentrada e com energias muito 

intensas, tal como refere Csikszentmihalyi (citado por Custodero, 2005). 

Dos restantes indicadores nenhum apresentou valores com diferenças 

significativas (P≤ 0.05), provavelmente devido a amostra ser bastante reduzida 

(n=5). No entanto, para efetuar uma análise mais específica, atendeu-se à 

relevância da frequência das variáveis (x̄).   

Desta forma, o quadro 2 mostra que a DC revela maior frequência nos 

indicadores de “auto conhecimento”, de “gestos deliberados” e de 

“consciencialização dos adultos e pares”, sendo que as principais diferenças 

recaiem nos “gestos deliberados” (x̄ = 7.67) e “consciencialização dos adultos e 

pares” (x̄ = 8). 

O “auto conhecimento” é o indicador de fluxo reconhecido pela 

existência de movimentos criados pelo aluno e não pelo professor. Esta 

variável parece ser favorecida pela DC, visto que esta metodologia estimula a 
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criatividade e a exploração de movimentos. Da mesma forma, a DC potencia a 

envolvência do indivíduo pelos movimentos criados, daí haver uma maior 

frequência de “gestos deliberados” (x̄ = 7.67).  

Quanto ao indicador “consciencialização dos adultos e pares”, o quadro 

2 indica as diferenças apresentadas que podem ser explicadas pelo facto da 

DC potenciar mais as situações de interação entre os alunos. 

A “auto correção” surge com uma frequência ligeiramente maior na ID (x̄ 

= 2.67) comparativamente à DC (x̄ = 3). Isto porque a ID implica a 

demonstração do professor e posterior reprodução dos movimentos 

coreográficos pelos alunos. Nesta situação, os alunos têm tendência a corrigir 

os seus movimentos quando percebem que não se assemelham aos 

movimentos do professor.  

A “antecipação” aparece com uma frequência maior na ID (x̄ = 5.7) do 

que na DC (x̄ =2.33), talvez porque a ID implica a reprodução constante pelos 

alunos de um modelo de execução (Rosado e Mesquita, 2011). Nesta situação, 

os alunos têm tendência a anteciparem o movimento na tentativa de 

memorizarem a coreografia.  

Instrumento AFIMA 

Através do AFIMA, foi também possível mostrar os resultados positivos 

na DC, sobre a existência de indicadores de fluxo. Como referido 

anteriormente, o AFIMA foi composto por 3 questões, de resposta rápida e 

opcional. Os resultados são apresentados seguidamente, atendendo às 

questões conforme os três quadros.  

a) Questão 1: No caso de teres vivido os “estados” apresentados, preenche em 

função da intensidade com que os viveste (Muito /Bastante /Razoável).  
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Quadro 3 - Resultados da questão 1 do AFIMA 

*P ≤ 0.05 (Mann–Whitney test); D.P: Desvio Padrão; Min: Mínimo; Max: Máximo. 

 

b) Questão 2: Assinada a resposta que mais se aplica a ti 

 
Quadro 4 – Resultados da questão 2 do AFIMA 

*P ≤ 0.05 (Mann–Whitney test); ; D.P: Desvio Padrão; Min: Mínimo; Max: Máximo. 

 

c) Questão 3: Assinala a opção que corresponde à pertinência de 

ocasionalidade de experiências sentidas durante a aula. 
Quadro 5 - Resultados da questão 3 do AFIMA 

 Dança Criativa Instrução Direta  
 Min. Max. x̄ D.P. Min. Max. x̄ D.P. P* 
Feliz 5.00 6.33 6.333 0.617 6.00 7.00 6.67 0.48 0.124 
Alegre 5.00 6.53 6.533 0.639 5.00 7.00 6.33 0.81 0.544 
Excitado 5.00 6.47 6.467 0.639 5.00 7.00 6.13 0.83 0.269 
Envolvido 5.00 5.93 5.933 0.961 3.00 7.00 5.87 1.24 0.930 
Alerta 4.00 6.00 6.000 0.925 4.00 7.00 5.80 1.01 0.600 
Satisfeito 6.00 6.46 6.467 0.516 6.00 7.00 6.47 0.51 1.000 
Bem 
Sucedido 

5.00 6.26 6.267 0.593 4.00 7.00 5.80 0.77 0.084 

 Dança Criativa Instrução Direta  
 Min. Max. x̄ D.P. Min

. 
Max. x̄ D.P

. 
P* 

A atividade foi um 
desafio? 

9.00 5.600 5.60 2.26 2.0
0 

9.00 5.5
3 

1.7
3 

0.9
33 

Consegui desenvolver 
bem a atividade? 

4.00 8.00 6.33 1.49 3.0
0 

9.00 5.7
3 

1.6
7 

0.2
72 

 Dança Criativa Instrução Direta  
 Min. Max. x̄ D.P. Min. Max. x̄ D.P. P* 
Perder a noção do 
tempo 

3.00 5.00 4.33 0.82 3.00 5.00 4.33 0.82 0.63 

Sensação de bem-
estar 

3.00 5.00 4.53 0.64 3.00 5.00 4.53 0.63 1.00 

Alegria 4.00 5.00 4.53 0.51 3.00 5.00 4.45 0.64 0.87 
Prazer 
momentâneo 

1.00 5.00 3.80 1.26 1.00 5.00 3.400 1.45 0.34 

Vontade de 
continuar a dançar 
no momento 

4.00 5.00 4.80 0.41 4.00 5.00 4.67 0.49 0.42 

Vontade de superar 
desafios 

4.00 5.00 4.60 0.51 4.00 5.00 4.26 0.46 0.70 

Satisfação com o 
resultado  

4.00 5.00 7.27 10.1
7 

5.00 3.00 4.33 0.61 0.09 

Sentimento de que 
a sua prática se 
torna melhor 

4.00 5.00 4.53 0.51 3.00 5.00 4.40 0.63 0.60 

Desligar-se de 3.00 5.00 4.23 0.70 3.00 5.00 4.20 0.86 0.91 
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*P ≤ 0.05 (Mann–Whitney test); ; D.P: Desvio Padrão; Min: Mínimo; Max: Máximo. 

Após a análise dos resultados do AFIMA, verifica-se que não existem 

diferenças significativas, entre os dois modelos. Mais uma vez, entende-se que 

este resultado pode dever-se ao facto de a amostra ser reduzida (n=5). Por 

esta razão, atendeu-se à análise das frequências das respostas (x̄). Através da 

análise dos quadros anteriores (quadro 3,quadro 4 e quadro 5), verificou-se 

que foi na questão 1 e na questão 3 que se encontraram diferenças relevantes 

quanto à frequência, principalmente nas categorias de “bem sucedido” da 

questão 1 e nas categorias de “satisfação com o resultado”, “perder a noção do 

tempo”, “sensação de bem-estar” e “prazer momentâneo” da questão 3. 

Seguidamente, é apresentada uma análise mais profunda destas categorias, 

recorrendo-se para o efeito à análise gráfica.   

O gráfico da figura 6 resulta relativo ao indicador “Bem Sucedido” da 

questão 1, tendo em conta a intensidade dos estados vividos durante a aula. 

Ao analisar o gráfico, verifica-se que a resposta “muito” surge mais 

frequentemente na metodologia DC do que na ID. Estes resultados podem 

significar que os alunos têm uma maior perceção de sucesso na DC do que na 

ID. 
 

 
Figura 6 - Gráfico da frequência do indicador “Bem Sucedido" 

Quando um indivíduo sente satisfação com o resultado após uma função 

ser desempenhada, há tendência a criar uma empatia com essa mesma 

função, estimulando nele um maior envolvimento. A perceção do bom 

desempenho é outra componente resultante do fluxo, que segundo Jackson e 

Csikszentmihalyi (1963), tem efeitos positivos no processo de  aprendizagem. 
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Por esta razão, é essencial que os alunos tenham a perceção de sucesso nas 

tarefas que são desafiados. Segundo Jackson e Csikszentmihalyi (1963, p. 31), 

“Flow provides a glimpse of perfection, wich is why we seek it again and again 

once we attain it.” Ou seja, a sensação de atingir a perfeição na tarefa cria uma 

vontade maior em atingir novamente essa sensação de prazer e satisfação. 

Como revelado nos resultados, a DC parece criar uma maior perceção de 

sucesso, podendo originar nos alunos uma maior vontade de aprender, 

portanto sentem prazer ao envolverem-se nas atividades. 

Tal como o indicador “Bem sucedido”, o gráfico da figura 7 revela que o 

indicador “Satisfação com o resultado” da questão 3 é também bastante 

valorizado pelos alunos na DC, porquanto incidem as suas respostas no 

“sempre”. 
 

 
Figura 7- Gráfico da frequência do indicador “Perceção de sucesso” 

Estes dados parecem reforçar os resultados do gráfico da figura 6, pois 

os alunos sentem sempre “satisfação com o resultado”, quando conseguem 

uma maior “perceção de sucesso” na DC. 

O gráfico da figura 8 é respetivo ao indicador “Perder a noção do tempo” 

da questão 3. Ao analisar o mesmo, verifica-se que a resposta “quase sempre” 

surge com mais frequência na DC do que na ID. 
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Figura 8- Gráfico da frequência do indicador “Perder a noção do tempo” 

Como Jackson e Csikszentmihalyi (1963) referem, a dependência do 

tempo é um encargo que nos impede de estarmos envolvidos totalmente na 

tarefa. Porém, quando estamos a vivenciar experiências de fluxo, conseguimos 

perder a nossa noção de tempo.  

Esta perda de noção do tempo infere também que o tempo pode passar 

muito rápido ou que temos imenso tempo para realizar a atividade que 

queremos, tal como declaram Jackson e Csikszentmihalyi (1963, p. 29), 

“Generally what is experienced in flow is a shortening of time, so that hours 

pass by like minutes, or minutes like seconds. The reverse can also ocur, with 

minutes seeming to strech into luxurious longer periods, providing the 

perception of having all the time in the world for actions to be performed”. 

Se os participantes confessam que perdem mais a noção do tempo na 

DC do que na ID, pode significar que os participantes sentem um prazer total 

na tarefa, que os envolve de tal forma que se esquecem do tempo. Este prazer 

resulta do sentimento de fluxo que vivenciam. Assim, a DC parece promover 

um maior envolvimento dos participantes na tarefa e um maior interesse e 

prazer nas suas ações, o que por sua vez, prevê uma aprendizagem eficaz, 

devido à grande concentração de fluxo.  

No indicador “Sensação de bem estar” da questão 3, também se verifica 

que a resposta “quase sempre” surge com mais frequência na DC do que na 

ID, tal como evidencia o gráfico da figura 9. 
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Figura 9- Gráfico da frequência do indicador “Sensação de Bem estar" 

Como se pode verificar nos resultados do gráfico da figura 9, os 

participantes têm “sempre” uma sensação de “bem estar”, ligeiramente 

superior, durante a DC comparativamente à ID. Esta sensação de “bem estar” 

está relacionada diretamente com o fluxo.  

Para finalizar, os resultados do indicador “prazer no momento”, são 

apresentados no quadro do gráfico da figura 10. 

 
Figura 10- Gráfico da frequência do indicador “Prazer no momento” 

Após a análise do gráfico da figura 10, verifica-se que a resposta “quase 

sempre” surge com mais frequencia na metodologia DC do que na ID. Ou seja, 

os alunos parecem sentir “quase sempre” prazer nos momentos 

proporcionados pela DC, comparativamente à ID. Segundo Arce e Dácio 

(2007), a DC provoca o prazer pelo movimento, que pela interação do corpo e 

da mente se torna evidente. 
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Conclusão 

 Atendendo aos dados resultantes da presente pesquisa, parece ser 

possível considerar a DC, uma metodologia capaz de potenciar um maior 

numero de experiências de fluxo, comparativamente ao modelo ID. Pois, ao 

utilizar o instrumento FIMA, embora o indicador “gestos deliberados” seja o 

único com diferenças significativas, a frequência elevada nos indicadores “auto 

conhecimento”, “consciencialização dos adultos e pares”, parecem reforçar o 

valor da metodologia DC no ensino da dança. Portanto, características como a 

criatividade, autonomia, envolvência (motivação) e gosto pela prática são 

fatores importantes para o sucesso de ensino-aprendizagem. 

Além disso, através do instrumento AFIMA, foi também possível verificar 

indicadores como “Bem sucedido”, “Satisfação com o resultado”, “Perder a 

noção do tempo”, “Sensação de bem estar” e “Prazer momentâneo”, que 

comprovam um elevado número de experiências de fluxo, vivenciados na DC e 

reconhecidos pelos alunos. 

Frente a estes resultados é possível observar que na metodologia DC há 

maior prevalência de indicadores de fluxo do que na ID. Por conseguinte, os 

participantes parecem sentir mais fluxo na DC do que na ID, mostrando que a 

aprendizagem da dança na DC é mais agradável, mais prazerosa e mais 

envolvente do que no modelo ID. Por conseguinte,  a aprendizagem da dança 

pela DC parece ser eficaz, sendo reconhecida pelas alunas como um processo 

sem situações de esforço, de aborrecimento ou de tristeza. 

No meu entendimento, os fatores limitativos ao estudo foram de caráter 

intrínseco às sessões de DE realizadas. O facto da DC ter antecedido à 

aplicação da ID parece ter influenciado as alunas, porquanto no ID as alunas 

mostravam também alguma espontaneidade na realização da coreografia, 

manifestando assim alguns dos indicadores de fluxo, que seriam pouco 

prováveis de surgir. Além disso, frente a duas coreografias distintas, algumas 

alunas expressavam maior afinidade com uma coreografia do que com outra 

(neste caso com a coreografia da ID), originando um aumento dos indicadores 

de fluxo por se sentirem mais motivados. A proximidade estabelecida entre a 
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professora e as alunas no 3º período também pode ter influenciado na 

liberdade e autonomia conquistada pelas alunas. 
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6.2. As adversidades ensinam-nos a ser professores 

 “Neste ponto de viagem do meu estágio sinto que estou muito mais 

dotada em várias coisas, e isto porque tive que me expor ao desconhecido. 

Deste ano levo a aprendizagem que devo continuar com este comportamento 

pela vida fora, expor-me às dificuldades, cair e sentir-me perdida, porque só 

assim vou em busca de novas praias e descubro novos mundos, e sou maior” 

(Diário de Bordo, 27 de março de 2014) 

Confesso que ter uma turma difícil e numerosa foi um obstáculo, uma 

“pedra no meu sapato”, uma dor de cabeça e uma injustiça para mim, porque 

mais nenhum colega do meu núcleo tinha que lidar com uma turma assim. O 

facto de ter a pior turma a nível de comportamento exigiu de mim um trabalho 

extra. Batista e Queirós (2013) referem que a dificuldade encontrada no 

contexto com a prática, torna o percurso de procurar vislumbrar o caminho a 

seguir mais aliciante. Tal como as autoras referem, as adversidades foram um 

estímulo para as minhas aprendizagens. Se no início do EP pensava que era 

uma pessoa com má sorte, hoje, percebo que fui uma pessoa com muita sorte, 

porque tive oportunidade de desenvolver caraterísticas especiais. Senti que 

aprendi e cresci bastante e que agora estou preparada, de alguma forma, para 

enfrentar no futuro turmas difíceis. 

Além disso, é o confronto com esta realidade e estas adversidades que 

nos permite reformular conceções e reconstruir conhecimentos. Devemos estar 

conscientes que no ensino não há receitas e o que funciona numa turma, pode 

não funcionar noutras. Precisamos sempre de nos ajustar aos contextos e aos 

alunos em particular. Por exemplo, no primeiro e segundo períodos, achava 

que conseguiria motivar a minha turma se aplicasse jogos mais lúdicos logo no 

início da aula. Esta era inclusive uma estratégia aconselhada na formação 

dentro da faculdade. No entanto, ao testar esta hipótese, refleti que alguns 

alunos não estavam predispostos a executar os jogos propostos, e por isso 

havia a necessidade de realizar constantes chamadas de atenção face a 

comportamentos desviantes. A falta de autonomia da turma obrigava-me a 

dispensar mais tempo da aula para o constante controlo da turma nas 

atividades para as várias repreensões. Assim, rapidamente percebi a 



79 
 

necessidade de voltar aos aquecimentos tradicionais, por exemplo, de corrida à 

volta do campo. Ou seja, estas adversidades quebraram as minhas conceções 

sobre a importância de um professor ser inovador na proposta de tarefas 

desafiantes e motivadoras, tal como nos foi transmitido na formação inicial 

(licenciatura). Além disso, propor aquecimentos semelhantes às minhas antigas 

aulas de EF era algo que não desejava, pois não queria ser igual aos meus 

antigos professores. Queria inovar! 

Contudo, a minha turma surpreendeu-me e, ao contrário do que estava à 

espera, o aquecimento tradicional revelou ser a melhor opção para as 

caraterísticas particulares dos meus alunos. Além de ser uma estratégia de 

fácil controlo, permitiu-me ter tempo para ajustar as equipas, uma vez que esta 

era uma constante necessidade nas minhas aulas (tinha muitos alunos com 

dispensa ou a faltar).  

Neste processo de descoberta foi ainda importante identificar algumas 

das minhas fragilidades e trabalhar para as superar. Por exemplo, o estudo 

sobre a matéria de ensino foi algo muito importante pois alargou os meu 

conhecimento de conteúdo e progressivamente o conhecimento pedagógico do 

conteúdo, permitindo-me ultrapassar outras dificuldades, designadamente na 

instrução. Tal como afirma Metzler (2000, p. 42), um “bom conhecimento do 

conteúdo permite a um professor ser mais organizado para a instrução, a 

articular melhor os objetivos de aprendizagem, proporcionar ambientes mais 

seguros, desenvolver melhores progressões de aprendizagem, e ter uma 

melhor discriminação quando observa e analisa os padrões de movimento e 

habilidades dos aprendizes na aula. Resumidamente, ele promove uma 

instrução mais eficaz e níveis mais elevados da confiança do professor quando 

planeia e implementa a instrução para Educação Física.”.  

Todas as adaptações que realizei fizeram-me moldar ao mundo bravo 

que foi a escola durante o primeiro período, por isso, reconheço que foram 

estas adversidades despertaram em mim a força de vencer. Com elas, adquiri 

estratégias de instrução, de gestão do espaço, de transições entre tarefas, de 

autoridade, de educação, de controlo emocional, e, sobretudo, adquiri 
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estratégias para ser persistente na busca de soluções e melhoria da prática 

pedagógica.  

Para vencer as adversidades também foi necessário observar as 

realidades de outros professores, em que a partilha de experiências também se 

tornou fulcral para o meu desenvolvimento enquanto professora. 

6.3. Partilhar Experiências é receber um conhecimento único e genuíno  

Considero que, para a formação EE é importante que a sua presença na 

escola vá além dos 90 minutos de aula lecionados. É na escola e na interação 

com a comunidade educativa que o EE tem oportunidade de conhecer mais  

sobre o que é a escola. A realidade atual é diferente daquela que vivemos 

enquanto alunos, por isso, considero que quanto mais tempo um professor 

contactar com a escola mais ensinamentos adquire.  

Entrar na escola como professor é muito diferente da realidade de aluno. 

O que se passa nos corredores, no gabinete EF ou nos encontros e conversas 

com outros professores permite-nos enriquecer os conhecimentos sobre a 

cultura da escola e particularmente, sobre os processos de ensino (e.g. 

metodologias de ensino).  

 Sobre o relacionamento do professor com o meio escolar, Pacheco e 

Flores (1999, p. 33) afirmam que “o professor faz parte de uma cultura de 

ensino, dando-lhe sentido e significado a partir do momento em que interioriza 

e expressa as suas crenças, atitudes e valores.” Revejo-me totalmente nas 

palavras destes autores, pois graças ao contacto com as restantes turmas dos 

EEs do núcleo de estágio, como no grupo de DE, do tempo despendido no 

gabinete de EF, nos corredores e no bar, dos momentos de convívio, nos 

almoços, eventos e atividades, tive oportunidade de ouvir muitas histórias de 

experiências que me fizeram refletir sobre a escola e o papel do professor. 

Todas estas histórias que ouvi sobre a escola, sobre os alunos, sobre casos 

específicos de atuação de um professor, proporcionaram-me aprendizagens. 

Tal como defende Pacheco e Flores (1999, p. 45) “um professor não nasce 

nem se vincula pela mística do sacerdócio ou pela ideia do artístico, daí que o 

seu percurso formativo inclua processos de aprendizagem contínua, de caráter 

formal e não formal.” 
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Cooperar com a professora responsável pelo grupo de DE permitiu-me 

compreender melhor o relacionamento com os alunos, tal como o excerto 

seguinte evidencia: “Felizmente, a cooperação da professora responsável torna 

o processo mais fácil, e nesta aula, disfarçadamente, conseguiu dar-me o sinal 

para me acalmar e deu um sermão muito mais assertivo e calmo do que os 

meus berros sucessivos de mandar calar. Por mais ansiosa que esteja para dar 

a matéria antes da campaínha tocar, às vezes tenho mais ganhos se parar, 

falar com elas calmamente, “perder” cinco minutos para elas voltarem à tarefa 

e recomeçar, do que estar a tentar avançar forçosamente com chamadas de 

atenção. (Diário de Bordo, dia 12 de Março de 2014) 

Ouvir as experiências sobre as turmas da PC mostrou-me outras 

perspetivas de como ensinar uma modalidade ou como ensinar certa 

habilidade, com outras propostas de atividades bem-sucedidas. Comparar a 

minha turma com as turmas dos meus colegas EEs ensinou-me a reajustar 

estratégias às particularidades dos alunos. De facto, foi através de toda esta 

partilha que consegui ser professora. 

Adicionalmente, verificar o trabalho, a dedicação, o esforço de alguns 

professores da escola, permitiu-me entender que a profissão docente 

conseguia ir além dos constrangimentos sociais e políticos da nossa profissão, 

principalmente quando se é professor pela paixão, pela satisfação de dar algo 

dos nossos alunos e pelo reconhecimento deles. 

Ao verificar o trabalho de umas professoras responsáveis pela 

inauguração de um museu da escola, percebi que, mesmo com um futuro 

profissional negro, tinha que dar o meu melhor, porque só assim sentiria prazer 

e satisfação em ser professora.   
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7. Considerações finais 

 Resende et al. (2014, p. 160) afirma que “(…) a construção de 

identidade profissional do professor de educação física se faz a partir de 

escolhas e envolvimentos profissionais, ao longo da sua trajetória de vida e do 

aprofundamento e reconstrução do conhecimento com vista à melhoria prática.” 

Efetivamente, ao terminar a redação deste documento, revejo a minha 

identidade profissional como uma identidade mais consolidada. Isto é, a 

composição deste documento ajudou-me a reviver as minhas vivências, a 

reconstruir o meu conhecimento e a refletir sobre as práticas realizadas durante 

a componente prática do EP. Sem este documento, as minhas experiências 

acabariam por se esvanecer no tempo, porém, graças ao relatório de estágio, 

poderei visitar futuramente as minhas dúvidas, aprofundar a minha identidade e 

voltar a reconstruir conhecimentos.  

O relatório de estágio foi elaborado através do conhecimento adquirido 

ao longo da prática pedagógica, no contexto real de ensino. Neste campo, o 

ato reflexivo foi primordial, porque percebi o seu papel no desenvolvimento 

profissional do professor e das suas práticas. Como afirma Zeichner (1993, p. 

21) “uma maneira de pensar na prática reflexiva é encará-la como a vinda à 

superfície das teorias práticas do professor, para análise crítica e discussão. 

Expondo e examinando as suas teorias práticas, para si próprio e para os seus 

colegas, o professor tem mais hipóteses de se aperceber das suas falhas.”  

De facto, as reflexões permitiram a análise das dificuldades encontradas 

no EP e a permanente busca de conhecimento para lhes dar resposta. Das 

aprendizagens adquiridas, saliento as que mais marcaram o meu EP: a procura 

por uma instrução eficaz, recorrendo para o efeito, à experimentação de várias 

estratégias; a adaptação da minha postura na conquista da minha autoridade; o 

relacionamento com uma turma problemática e heterogénea; o laço afetivo 

celebrado com um grupo de DE de dança, e, finalmente, a aquisição de todo o 

conhecimento que obtive através da experiência com alunos NEE. 
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Desta forma, considero que foi, sobretudo, a luta pela superação de 

dificuldades, que permitiu a renovação de conhecimentos. Este foi um 

investimento que, (Resende et al. (2014)) concretiza como um processo de 

aprendizagem constante, que exige grande investimento pessoal, vontade 

própria, esforço e comprometimento com a profissão. 

No final, olho com nostalgia para trás, pois além da partilha de vivências 

e de conhecimentos com a PC e o núcleo de estágio, olho para os 25 alunos 

com satisfação, pelo crescimento que despertaram em mim e por serem 

testemunhas da minha passagem pela escola. Sinto-me premiada pela 

oportunidade de ter experienciado esta condição de ensinar e, de alguma 

forma, ter influenciado o mundo de cada um dos meus alunos (ou seja, em 25 

mundos). 

No final, relembro também os momentos menos agradáveis e os 

sentimentos frustrantes, por saber que o mercado de trabalho está fechado. 

Nestes momentos, tentei concentrar-me somente no que tinha para fazer, 

tendo sempre em conta as frases: “Dar o meu melhor! Viver a Escola! É uma 

oportunidade única!”. Porém, por vezes, pensava que seria apenas mais um 

produto de uma máquina, “a Máquina-De-Fazer-Professores”, na qual temia 

sair, porque o nosso destino nas escolas não existe, por isso seria colocada 

numa prateleira de stock, até passar da validade e nunca integrar a prateleira 

de vendas. Contudo, agora, olho positivamente para a frente. Afinal toda a 

formação dotou-me de várias capacidades para enfrentar o mercado de 

trabalho. No meu ponto de vista, basta coragem e algum humor. 

 Nas palavras de Bento (2013, pp. 9, 10), acerca da profissão, ser 

professor “(…) requer força e vontade contagiantes, ânimo e coragem 

transbordantes, a toda a hora em estado de abertura à mobilização e 

renovação. Exige que sejamos portadores de alegrias para nós e para os 

outros. Cultivemos, portanto o humor como uma ironia ao desalento, o 

desespero e a desconsideração de que somos alvo! É a essência da 

profissão!” 
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9. Anexos 

Anexo 1: 
Questionário de Aferição de Indicadores de Fluxo nas atividades Rítmicas 

Expressivas -(Versão adaptada do AFIMA – Adapted Flow Indicators in Musical 

Activity, e versão adaptada de um questionário de Araújo, R., & Pickler, L., 2008) 

Nota: O presente questionário serve para verificar como te sentes em relação a 

determinas atividades desenvolvidas nas aulas de Educação Musical. Presta atenção às 

indicações escritas e àquelas que o teu professor te vai dar. 

Nome:________________________________________________________________ ; 

Ano/Turma: _____ 

Data:_________________ 

Parte a) Em cada um das linhas, assinala, com uma cruz, a coluna que melhor 

mostra o que sentiste durante a atividade.  

Repara que a coluna do centro (Nenhum) é o “ponto zero”, ou seja, caso não 

tenhas vivido nenhum dos “estados” apresentados no início e final de cada uma das 

linhas, deves colocar a tua cruz na coluna “Nenhum”. No caso de teres vivido os 

“estados” apresentados, preenche em função da intensidade com que os viveste 

(Muito/Bastante/Razoável). 

 

 Muito Bastante Razoável Nenhum Razoável Bastante Muito  

Feliz    -    Triste 

Alegre    -    Irritado 

Excitado    -    Aborrecido 

Envolvido    -    Distraído 

Alerta    -    Sonolento 

Satisfeito    -    Frustrado 

Bem 

sucedido 

   -    Mal sucedido 

 

Parte b) Sabendo que o numero zero é o mínimo e o nove o máximo, assinala, com 

uma cruz, a resposta que mais se aplica a ti 
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Parte c) Assinala com uma cruz, a opção que corresponde à pertinência de 

ocasionalidade de experiências sentidas durante a aula.  

 Sempre Quase 

sempre 

De vez em 

quando 

Raramente Nunca 

1. Perder a noção do tempo      

2. Sensação de bem-estar      

3. Alegria      

4. Prazer momentâneo      

5. Vontade de continuar a 

dançar no momento 

     

6. Vontade de superar desafios      

7. Satisfação com o resultado      

8. Sentimento de que a sua 

Prática se torna melhor 

     

9. Desligar-se de situações 

exteriores 

     

10. Vontade de dançar 

cada vez mais 

     

 

Comentários sobre a atividade desenvolvida: 

______________________________________________________________________ 

 

Muito obrigado pela colaboração. 

Mª Margarida Pires. 

 Nada de 

forma 

alguma 

(+/-) Razoável Bastante Muito 

A atividade foi um 

desafio? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Consegui 

desenvolver bem a 

atividade? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 



XX 
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