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RESUMO 
 
O Estágio Profissional surgiu como uma excelente oportunidade de unir o 

conhecimento adquirido no meu percurso académico com o conhecimento da 

prática efetiva numa escola em contexto real. Está inserido como uma etapa 

fundamental no 2º ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário. É aqui que o estagiário sente necessidade de recorrer aos seus 

conhecimentos académicos de forma a saber estar e saber ser no mundo 

educativo. Esta etapa foi realizada numa escola em Arcozelo, acompanhado 

por dois estagiários, um do sexo masculino e outra do sexo feminino. Fui 

supervisionado por uma Professora Orientadora e por uma Professora 

Cooperante. A convivência e partilha de experiências fez-me desenvolver 

capacidades fundamentais para exercer a tarefa da docência. Este documento 

tem como objetivo ser um suporte reflexivo das experiências pelas quais 

passei, procurando articular as minhas decisões e atuação prática com a teoria. 

O documento estará organizado em 5 grandes capítulos, de forma a ser o mais 

organizado e percetível possível. O primeiro capítulo é referente à introdução 

do Estágio Profissional e do que dele advém. O segundo capítulo é relativo ao 

meu enquadramento pessoal, ao que procuro atingir e o que eu represento. O 

terceiro capítulo é relativo ao enquadramento profissional, ou seja, o que a 

instituição escolar significa, e onde e com quem vou interagir neste percurso. O 

capítulo quatro assenta sobre a realização da prática profissional e tudo o que 

fiz do ponto de vista prático. No capítulo final teço algumas considerações 

finais, clarifico as minhas expetativas futuras e demonstro em que medida este 

ano me fez crescer. 

 

PALAVRAS–CHAVE: PROFESSOR, ESTÁGIO PROFISSIONAL, REFLEXÃO, 
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ABSTRACT 
 

The Professional Practice emerged as an excellent opportunity to join the 

knowledge gained in my academic journey with the knowledge of effective 

practice in a real school context. Is inserted as a key step in the 2nd cycle in 

Teaching Physical Education in Primary and Secondary Education. It is here 

that the trainee feels the need to use their academic knowledge in order to 

know and know to be living in the educational world. This step was performed in 

a school in Arcozelo, accompanied by two interns, one male and one female. 

Was supervised by a teaching professor and a Cooperating Teacher. The 

coexistence and sharing of experiences made me develop core capabilities to 

perform the task of teaching. This document aims to be a reflexive support of 

the experiences through which I passed, trying to articulate my decisions and 

performance practice with theory. The document is organized into five main 

chapters, of being the most organized and noticeable as possible. The first 

chapter is related to the introduction of the Professional Stage and what comes 

of it. The second chapter is related to my personal environment, I seek to 

achieve and what I represent. The third chapter is on the professional 

framework, what the school means, and where and with whom I interact on this 

route. Chapter four is based on the achievement of professional practice and all 

I did the practical point of view. In the final chapter I raise some final 

considerations, clarify my future expectations and demonstrate the extent to 

which this year made me grow. 

 

 

KEY WORDS: TEACHER, PROFESSIONAL PRACTICE, REFLECTION, 

OBSERVATION.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

Realizado no âmbito da disciplina Estágio Profissional (EP), integrada no plano 

de estudos do 2º Ciclo em Ensino da Educação Física nos Básico e 

Secundário, este documento tem por base uma reflexão pessoal baseada nas 

experiências vivenciadas durante um ano letivo, em contexto educativo. O 

relato e reflexão dos momentos marcantes deste desafio formativo deve ser 

confronto com a literatura existente, para a justificação da própria prática 

pedagógica.  

O EP, é o culminar de um processo de formação académica, tornando-se 

crucial para a formação de professores, seja através do contato com o 

processo educativo, assim como da proximidade que tem com o “planear, 

executar e refletir” na competência docente. Estas características assumem um 

poder ainda maior na formação de um professor estagiário. 

Se encararmos este processo de EP como um momento diferenciado de todo o 

processo académico, podemos estar a colocar em causa toda a base de 

formação percorrida. Todo conhecimento teórico e prático adquirido na 

formação académica prévia (Licenciatura e 1º ano deste 2º ciclo de Estudos) 

contribuiu de forma implícita nesta jornada. Em simbiose com este pressuposto 

académico, incluem-se também as vivências e experiências vividas ao longo da 

vida, incluindo a vida desportiva. 

Dessa forma, a elaboração deste documento foi realizada considerando as 

diferentes fases. Na abordagem à primeira fase, abordo temas relativos às 

minhas vivências pessoais, fazendo referência às razões que me levaram a 

escolher este curso, o meu percurso desportivo, as dificuldades pessoais que 

se atravessaram neste percurso. Relato também das minhas expetativas e se 

foram concretizadas, e descrevo a importância do EP na formação dos 

professores. Na segunda fase abordo a escola em que estive inserido, e a sua 

importância a nível social, o núcleo de estágio e a minha turma. Senti 

necessidade de refletir um pouco sobre o impacto da Escola em termos sociais, 

pois sem isso seria impossível entender o meio em que estive inserido e as 

suas implicações. Na terceira fase, direcionada à Realização da Prática 

Profissional, considero que seja a mais importante deste documento. As 

reflexões acerca do EP e deste ensino supervisionado são confrontadas com a 



	  
	  

	   14	  

literatura. As experiências pelas quais passei e cresci, assim como as 

estratégias pensadas e utilizadas, serão aqui alvo de reflexão novamente. É 

fundamental perceber onde posso crescer enquanto docente, que caminhos 

aprimorar e que portas abrir, onde errei e o que mudei. Uma mente aberta 

permite-nos definir melhor o que ensinar, que comportamentos ter em aula, em 

que momentos refletir, e ter mais hipótese de escolha e de identificação de 

performance enquanto professores. Na fase final do documento, faço uma 

súmula do que abordei durante este ano, pondero que caminhos percorrer no 

futuro, e se o Ensino será a via a seguir. 

Como cresci e onde melhorar! Esse é o foco, esse é o compromisso, e esse 

balanço é fundamental. A execução deste relatório de estágio é um percurso 

crítico e reflexivo fazendo-me entender que, em todas as situações, existe um 

momento de aprendizagem. 
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2. ENQUADRAMENTO PESSOAL 

 2.1 Quem sou eu? 
 
Aos 23 anos defino-me como um apaixonado pelo Desporto e isso teve uma 

influência enorme nas minhas decisões sobre o meu futuro. Considero-me um 

fanático pelo exercício físico. Por mais incrível que possa parecer, preciso do 

exercício para me sentir equilibrado emocionalmente, o que faz com que ele  

assuma um papel de extrema importância. Pratico futebol federado desde os 7 

anos e neste momento também sou treinador de escalões jovens. 

Por estes motivos, sempre soube o que queria para mim e para o meu futuro. 

Devido a alguns problemas familiares tive de tomar decisões mais complicadas 

desde a minha entrada para o 10º ano. Nessa altura da minha vida, foi 

diagnosticado ao meu pai um problema renal. Teve de fazer hemodiálise e 

poderia ficar incapacitado de trabalhar. Como se isso não fosse já preocupante, 

semanas após esta notícia a minha mãe ficou desempregada. Foi nesse 

momento que percebi que a minha entrada na Universidade estava em risco. 

Não podia sobrecarregar os meus pais com essa situação. Assim sendo, nesse 

10º ano, decidi ingressar num curso Tecnológico de Desporto. Esse curso 

comtemplava um estágio em alguma entidade desportiva e no final do 12º ano 

podia ir para o mundo do trabalho. E claro, por muito complicado que fosse, 

também me dava a possibilidade de concorrer para a Faculdade. 

No final do 12º ano, estagiei num ginásio de referência local. Gostaram da 

minha dedicação e apostaram em mim. Foi uma solução fantástica para que 

conseguisse seguir para o curso que sempre quis. Consegui ajudar os meus 

pais a pagarem os estudos, aliviando um pouco os custos que tinham comigo. 

Hoje, estou prestes a terminar o 2º ciclo em Mestrado de Ensino da Educação 

Física no Ensino Básico e Secundário. Continuo a ter cada vez mais 

oportunidades de trabalho na área do fitness e health clubs, continuo ligado ao 

futebol (como jogador e treinador), e tenho o meu pai recuperado. Foi 

transplantado há poucos meses e as coisas parecem começar a fazer sentido. 

Isso motivou-me ainda mais em todo este processo de aprendizagem e 

evolução. 

No que diz respeito às minhas capacidades destacaria o facto de lidar com 

crianças e adolescentes há algum tempo, o que me trás alguns benefícios na 
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forma de lidar com os alunos. Considero que consigo instruir com qualidade e 

tenho uma postura nas aulas muito interventiva.  

 

2.2 Expetativas Iniciais vs Concretização 
 
Em detrimento do enquadramento pessoal e da minha autobiografia, as minhas 

expetativas foram sempre em torno da minha evolução enquanto Professor, e 

claro, no crescimento interpessoal com os alunos. 

Coloquei desde cedo a expetativa de criar com os alunos uma relação próxima 

e equilibrada. Consegui que os alunos percebessem onde os conseguia ajudar 

e de que forma eles me podiam ajudar a evoluir. A criação de uma ambiente 

favorável na turma foi conseguido e a cada dia que passa a relação melhora. 

Por incrível que pareça, as aulas ainda não terminaram e já sinto uma nostalgia 

no ar. Levarei comigo bastantes lembranças deste ano, e de momentos que 

passei com os alunos. Neste capítulo, as minhas expetativas foram 

alcançadas. 

O momento de entrada na escola foi alvo de receio. Sentir que estava a 

desempenhar as funções de professor em detrimento das funções de aluno era 

algo que não sabia como lidar. São papéis e funções distintas, e por muita 

formação que tenhamos, nunca sabemos como vamos reagir e como vamos 

atuar perante a comunidade escolar. Após conversar com a PC percebi que 

esta passagem de testemunho de que seria alvo, era um processo natural, e 

que com as vivências que o EP me iria proporcionar, esse sentimento acabaria 

por desaparecer. Esse medo terminou, e a confiança aumentou a cada dia que 

passava. A envolvência com a comunidade escolar não foi em abundância pela 

minha limitação de tempo, mas a que tive foi produtiva. 

Dentro da própria aula, o controlo da turma e a qualidade e o tempo da 

instrução, eram fatores que me faziam refletir e tentar superar. Considero que 

neste momento isso foi conseguido. A área onde encontrei maior dificuldade foi 

no planeamento das matérias a serem selecionadas e na carteira de exercícios 

que possuía para a aplicação de diferentes exercícios nas aulas, consoante as 

necessidades e os imprevistos que me apareciam nas aulas. Desse ponto de 
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vista, este EP teve um impacto significativo na evolução destas componentes 

menos boas na minhas aptidões enquanto Professor. 

No que toca ao núcleo de estágio, esperava construir uma relação que nos 

permitisse ter uma proximidade e uma partilha de estratégias e conhecimentos 

que nos fizessem crescer a cada aula. O companheirismo era uma meta e isso 

sempre existiu de uma forma saudável. A partilha de conhecimento aconteceu 

em torno das reuniões e de conversas pós-aula. Erros detetados nos restantes 

membros, fez-me corrigir e ter preocupações diferentes na aula. O trabalho de 

grupo sempre foi um objetivo traçado mas algo difícil de se concretizar devido 

às minhas responsabilidades profissionais. Aqui sinto que podia ter dado mais 

e abdicado de alguns momentos profissionais em prol do Estágio. 

Em relação às minhas expetativas com a Professora Cooperante (PC) e com a 

Professora Orientadora, esperava uma absorção de conhecimento sobre o 

processo de ensino-aprendizagem e tudo que do mesmo derivava. Como agir 

perante um comportamento desviante? Como saber o que ensinar e quando? 

Estas questões faziam parte daquilo que eu pretendia aprender e esclarecer. 

Estas expetativas foram, em grande parte, alcançadas mas o resultado final 

poderia ser mais proveitoso. Se com a Professora Cooperante existiram 

contatos e esclarecimento de dúvidas recorrentemente, a minha procura de 

ajuda com a Professora Orientadora devia ter sido mais acentuada. Teria 

aprendido mais se o tivesse feito e se tivesse adotado essa postura desde o 

início. 

Com o grupo de Educação Física, esperava ter uma relação de partilha e de 

análise. Acredito que com grandes exemplos, a minha evolução seria mais 

acentuada. A minha expetativa seria perceber o que fazer e o que não fazer, 

criando a minha própria forma de ensinar e de estar no ensino. Com este grupo 

sempre tive uma relação estável. Quando alguma necessidade surgia e eu 

procurava ajuda, o grupo sempre esteve disponível para me ajudar. 

Senti que não dei o que tinha para dar ao EP. Devido ao meu trabalho e à 

ocupação de tempo no meu dia a dia, sinto que não consigo dar o meu melhor. 

Numa questão de prioridades, não pude abdicar ou negligenciar o meu trabalho 

no ginásio. Durante todo o EP, isso revoltou-me e inquietou-me. Gerir esta 

dificuldade foi muito complicado. Estou imensamente grato à Professora 

Cooperante (PC). Foi sempre incansável, teve a capacidade de me ouvir e de 
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me ajudar. Alertou-me para o valor da classificação final no mestrado para o 

meu futuro profissional no ensino e para a importância deste ano letivo. Se em  

momentos consegui superar alguns obstáculos, deveu-se em grande parte a 

esse suporte. Tal como disse anteriormente, gosto de ter a minha vida 

organizada mas, neste ano letivo, foi difícil dar o máximo em tudo. 

 

2.3 Significado do Estágio Profissional na Formação de um Professor 
 

Encaro o EP como uma passagem de testemunho. É provavelmente um duplo 

momento, em que me sinto em muitos momentos na pele de um estudante e 

em outros momentos na pele de um docente. É considerado um “choque da 

realidade”. O EP tem uma importância enorme na formação de um professor, 

uma vez que é o primeiro momento em que o professor estagiário se depara 

com a realidade. Ele cria a sua própria visão e forma de estar dentro do 

processo de ensino-aprendizagem. De acordo com as Normas Orientadoras do 

EP o estágio “entende-se como um projeto de formação do estudante com a 

integração do conhecimento proposicional e prático necessário ao professor, 

numa interpretação atual da relação teoria prática e contextualizando o 

conhecimento no espaço escolar”. Trata-se assim, de um ponto culminante em 

toda a formação do estudante, cultivando nele a capacidade de aferir 

comportamentos, valores e crenças em consonância com a teoria e a prática. É 

neste preciso momento que tudo começa e nada parece terminar, tal como 

referem Alonso e Roldão (2005, p.36) ao afirmarem que “… é no terreno que o 

professor tem a oportunidade única, e de grande utilidade para a sua formação, 

de se confrontar com o real, de refletir sobre essa realidade, de comunicar 

experiências e, sobretudo saber que a aprendizagem de um professor nunca 

termina”. 

A aprendizagem no contexto teórico advém de todo o processo teórico, mas a 

capacidade do professor agir em contexto real de aula apenas começa a ser 

aferida neste EP. Devemos assim “Valorizar a experiência prática, como forma 

de conhecimento útil, no confronto da relação teoria-prática em que a 

experiência é fonte de formação e de aquisição de competência” (Matos, 1989, 

p.75-76). 
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Associado a esta aprendizagem vem a inevitável capacidade de reflexão de um 

professor. Considero esta ferramenta algo de excecional na formação dos 

professores e que contribui para o desenvolvimento das suas competências e 

para a aferição de estratégias utilizadas. Esta prática reflexiva é considerada 

segundo Oliveira e Serrazina (2002)	  como um modo possível dos professores 

interrogarem as suas práticas de ensino. 

É com base nestes pressupostos que verificamos a necessidade, a importância 

e o significado do EP. Se o EP faz a ponte para a realidade, e se coloca em 

prática mecanismos teóricos, é fundamental que todos os professores passem 

por esta fase e que reflitam sobre a mesma. 

  



	  
	  

	   20	  

  



	  
	  

	   21	  

3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

3.1 A Escola como instituição social educativa 
 

Ao longo dos tempos a escola tem assumido perante as sociedades um papel 

cada vez mais importante e completo. Grande parte da transmissão de valores 

e das culturas, é realizado nos jovens dentro desta instituição social. Segundo 

Sales (2009), a Educação nas comunidades primitivas era um ensino informal e 

visava um ensino das coisas práticas da vida coletiva, focado na sobrevivência 

e perpetuação de padrões culturais, ou seja, não era conferida ou associada 

uma instituição específica para a transmissão dos valores e das tradições 

educativas de cada sociedade. Hoje em dia, temos a oportunidade de afunilar 

este procedimento e associar a educação a instituições específicas, como a 

Escola, como em tempos foi associada à Igreja.  

Com esta modernização que a escola tem sofrido, os pais não conseguem 

transmitir em casa parte dos valores que na escola são incutidos, tornando-se 

a escola num local de partilha, mas também de confronto e de conflito de 

ideias. Lidar com pessoas de diferentes personalidades e de diferentes 

contextos sociais, faz com que os jovens, cada vez mais, saibam conhecer e 

lidar com essas diferenças que o meio escolar lhes proporciona. Dessa forma, 

o papel do professor tem sido associado cada vez mais a essa transmissão de 

valores e crenças de cada sociedade. O processo educativo em simbiose com 

a educação fornecida pelos pais em casa, é portanto uma arma poderosa que 

temos em nossas “mãos”. 

Não nos compete moldar ninguém, nem tão pouco decidir por ninguém. A 

Escola proporciona que os seus agentes analisem e decidam que escolhas 

tomar, por que caminhos enveredar e perceber o que podem acrescentar à sua 

sociedade. Agostinho da Silva (1989) referia que “educar não é levar ninguém 

a ser isto ou aquilo; não é tentar influir de qualquer modo na sua orientação 

futura; mas dar meios de expressão à sua capacidade criadora e de 

comunicação.”. 

É neste conceito e partilha que todos os agentes, sejam eles professores, 

alunos, pais, funcionários, entre outros, crescem e evoluem de forma 

significativa. É dessa forma de Freire (1996) justifica essa partilha, referindo 

que “Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina a aprender”. 
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A Escola assume também uma tarefa fulcral para os jovens, a capacidade de 

inclusão dos alunos menos “sociáveis”. A exclusão é cada vez mais evidente 

na sociedade e a Escola tem a particularidade de conseguir contrariar essa 

tendência. A diversidade de alunos que as Escolas possuem, é enorme. É uma 

panóplia de valores e de diferentes formas de estar. Por todos estes fatores, a 

inclusão dos alunos é crucial. Segundo Sanchez (2005), as causas 

fundamentais que têm promovido o aparecimento da inclusão são de dois tipos: 

por um lado, o reconhecimento da educação como um direito; por outro, a 

consideração da diversidade como um valor educativo essencial para a 

transformação das Escolas. 

Compete-nos acrescentar estas mais valias e sentirmo-nos agentes integrantes 

da sociedade e da transmissão da cultura. A Escola possui essa capacidade e 

essa diversidade. Compete-nos dar seguimento a esse processo. 

 

3.2 A Escola 
 

A Escola onde estagiei fica situada em Arcozelo, no Concelho de Vila Nova de 

Gaia, embora alunos de freguesias vizinhas utilizem também esta escola. A 

escola fica situada a 5 Km de Espinho e a 10 Km de Gaia (Centro). As 

atividades sócio-económicas desta região são a pesca e industria. Em termos 

económicos, a escola está situada num contexto médio-baixo, sendo evidentes 

estas dificuldades em alguns os alunos. 

Do ponto de vista pessoal, a minha colocação neste escola foi um aspeto 

positivo, ao permitir-me conciliar o EP com o meu trabalho, dada a proximidade 

de casa e dos locais onde trabalho. 

No que toca a aspetos desportivos, a freguesia conta com um clube, o Sporting 

Clube de Arcozelo, onde se encontra um estádio de futebol e um pavilhão 

polidesportivo em excelentes condições. Já a Escola possui um pavilhão 

polidesportivo de apoio com boas condições que serve de apoio ao Andebol do 

S.F. da Marinha. Em suma, em termos desportivos a freguesia proporciona 

boas condições aos jovens e aos adultos com passeios pedestres novos, 

ginásios, piscinas municipais, entre outros. 
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Em relação à escola enquanto espaço físico, esta é constituída por 5 pavilhões 

(A,B,C,D,E); possui um espaço polivalente onde se situam o bufete, a cantina, 

a papelaria, a sala do pessoal não docente e a associação de estudantes; um 

pavilhão gimnodesportivo; e finalmente, um campo exterior de jogos com 

balneários.  

Em relação aos espaços relacionados com a disciplina de educação física, o 

pavilhão tem muito boas condições para a prática de todas as modalidades 

presentes no programa, no entanto o facto de este estar sempre dividido em 3 

áreas condiciona espaço de aula. Essa programação é feita através de um 

roulement que agrega ainda aulas de outra escola vizinha. O espaço exterior 

tem 1 campo de andebol, 3 campos de basquetebol, 1 campo de voleibol, uma 

pista de atletismo e uma caixa de areia para saltos.  

É de referir que no presente ano letivo os campos não possuíam marcações 

completamente visíveis. Como este espaço não é coberto, nos dias em que as 

condições climatéricas são desfavoráveis, as turmas com aulas neste espaço 

são obrigadas a ter aulas alternativas numa sala de aula, ou no refeitório da 

cantina da escola, o que influencia o cumprimento do planeamento.  

Relativamente ao material, devia existir um investimento maior. Nem sempre é 

fácil ter 2 ou 3 turmas a abordar a mesma modalidade, pois o material não 

chega para todos os alunos, como por exemplo no badminton. Apesar de a 

quantidade de material ser insuficiente está, de uma forma geral, num estado 

razoável/bom. 

Esta falta de material tornou-se um desafio, exigindo que planeasse com maior 

pormenor as aulas e procurasse rentabilizar ao máximo os materiais para que o 

processo de ensino-aprendizagem não fosse prejudicado. 

O grupo de educação física, constituído por 7 docentes (5 do sexo feminino e 2 

do sexo masculino) foi bastante acessível desde cedo, e tenho pena que o meu 

tempo disponível não fosse o que desejaria para aumentar mais esta partilha. 

Várias atividades foram organizadas pelo grupo, tendo um impacto positivo no 

meio escolar.  

A Diretora de Turma da minha turma foi bastante acessível e clara para 

esclarecimentos sobre determinados assuntos da turma, assim como 

disponível para me ouvir e ajudar em alguma complicação de horário detetada 

para alguma atividade relacionada com a educação física. Por exemplo,  



	  
	  

	   24	  

precisei de ajuda na minha atividade (Torneio de futebol), onde os horários dos 

jogos poderiam ter colisão com os horários de aulas de apoio ao estudo. Com o 

aviso da professora, reformulei horários de forma a serem mais compatíveis 

com as sessões de apoio ao estudo nestes alunos de 9º ano de escolaridade.  

 

3.3 O Núcleo de Estágio 
 

Desde cedo que procuramos unir esforços, até porque consideramos desde 

início o trabalho de grupo uma ferramenta essencial. Senti nessa altura a 

necessidade e responsabilidade de explicar a minha situação pessoal e 

profissional, e do que teria de abdicar em prol desse motivo. Sentir que poderia 

comprometer-me com eles e mais tarde não corresponder seria igualmente 

prejudicial. Teria algum tempo para cooperar mas não na extensão que o grupo 

precisava. Talvez fosse uma questão de escolha, mas no meu caso, a escolha 

estava tomada logo de início, porque não poderia suspender ou simplesmente 

deixar o meu trabalho.  

Dentro do que fizemos em grupo, senti que foram os momentos em que mais 

partilhei e mais evoluí enquanto professor estagiário. Erros que individualmente 

poderíamos cometer, ao fazê-lo em grupo (por exemplo, na fase de 

planeamento) esses erros eram dissipados em discussão. Isto é fantástico!  

Sentir esse sentimento de partilha e pertença a algo que liga pessoas simples e 

com valores bem assumidos, faz-me pensar na “sorte” que tivemos de partilhar 

esta experiência do EP em núcleo de estágio. Até a simples personalidade de 

cada um, fez com que o outro evoluísse e percebesse formas distintas de estar 

dentro da própria aula ou, por exemplo, do controlo da turma.  

Fica o sentimento que algo mais poderia ter sido feito, caso a minha e a 

“nossa” disponibilidade fosse maior. 

Momentos pré-aula e pós-aula eram os momentos em que eu mais sentia essa 

necessidade de estar ali e de partilhar, com os meus colegas e com a PC. A 

PC teve um papel fundamental no nosso núcleo, e em mim especialmente. Foi 

um autêntico pilar de suporte a todos os níveis, no meu desenvolvimento 

profissional e também pessoal. Atrevo-me a dizer que se não fosse o apoio da 

PC em certos momentos, hoje não estava a terminar o curso. Demonstrou 
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capacidade de apoiar, de alertar e de corrigir sempre que necessário. E 

essencialmente, tentou sempre criar situações para resolvermos “sozinhos”. 

Confesso que esse foi um dos maiores desafios do EP, mas agora entendo que 

foi o mais produtivo, porque potenciou em mim, uma capacidade de analisar e 

de resolver problemas no imediato. A capacidade de antecipação e de 

resolução foram quanto a mim, aprimoradas e desenvolvidas. Acredito que 

aprender a errar, torna o processo mais pessoal, porque após reflexão 

entendemos que aprendemos com conhecimento de causa. Se apenas 

seguirmos orientações, não erramos e com isso, não aprendemos ou não 

aprendemos tanto. 

Em suma, o núcleo de estágio foi essencial neste processo. Reconheço-lhe 

valor agora desta forma, e muito mais lhe daria se o tempo tivesse permitido a 

maior partilha. 

 

3.4 A minha Turma 
 

Para que a minha performance enquanto professor fosse o mais completa 

possível, defendi sempre que a minha relação com os alunos tinha de ser a 

mais aproximada possível. Assim, preparei uma ficha individual para os alunos 

no meu primeiro contacto com eles (anexo 1), para através dela perceber e 

conhecer um pouco os alunos com os quais ia lidar. Tal como lhes disse no 

primeiro dia “seja uma boa experiência ou seja uma má experiência, vocês 

serão para sempre a minha primeira turma.”  

A minha turma era do 9º ano de escolaridade e era composta por 30 alunos 

com idades compreendidas entre os 14 e os 17 anos de idade. Desde cedo, 

que percebi que a turma era desordeira, e que o aproveitamento geral da 

turma, nas restantes disciplinas, era muito mau. Por outro lado, a Educação 

Física era a disciplina preferida da maioria da turma e isso deixou-me algo 

entusiasmado ao que poderia encontrar. Tentei sempre tornar-me um amigo e 

alguém que lhes pudesse acrescentar valor e dar exemplos/ referências 

positivas. Acredito que esta seja a melhor forma recorrendo ao meu passado e 

aos professores que mais me marcaram pela positiva. Essa proximidade 

sempre me deixou tranquilo nas aulas e com uma ligação mais forte ao 
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professor. Para isso, tentei criar um ambiente positivo em todas as aulas e 

abordar os alunos de forma individual sempre que era possível. Estas 

abordagens eram realizadas durante a instrução dos exercícios e até mesmo 

no final das aulas, com conversas descontextualizadas do conteúdo específico 

da disciplina. Senti que os alunos percebiam que os meus interesses iam além 

das aulas, e que o que eles são e o que eles vivem e essencialmente o que 

eles sentem, era igualmente importante para mim.  

Uma das alunas tinha problemas de saúde (insuficiência renal) que a impedia, 

por ordem médica, de realizar qualquer tipo de exercício físico. Ao longo do 

primeiro e segundo período procurei definir ações dentro do contexto da aula 

para que a aluna fosse incorporada na aula e claro, na turma. Tarefas como 

observação, arbitragem e pesquisa de erros comuns em determinada 

modalidade e/ou gesto técnico, são exemplos disso mesmo. Não foi fácil lidar 

com esta situação, mas com a ajuda da PC procurei ajudar a aluna da melhor 

forma possível.  No terceiro período já se sentiu capaz de realizar as aulas e de 

se sentir parte integrante da turma. 

Os alunos possuíam diferentes níveis de desempenho o que tornou a turma 

algo díspar em termos de competências motoras. Isso serviu para eu ajustar 

estratégias e planear as aulas e os conteúdos de uma forma mais cuidada. 

A relação com a turma é uma das situações que vou guardar para sempre 

comigo. Consegui que fossem responsáveis nas minhas aulas, que criássemos 

empatia, e o momento culminante foi o Sarau Desportivo, onde cerca de 25 

alunos participaram. A delegação de tarefas nas aulas, as chamadas de 

atenção perante o resto da turma e algumas questões colocadas aos alunos 

nos momentos de distração, fez com que ganhassem e adquirissem mais 

comportamentos de responsabilidade na aula. Sempre procurei passar a 

mensagem que havia tempo para todos os momentos. Dentro dos jogos de 

aquecimento, os alunos percebiam que um clima positivo estava presente. 

Dentro de cada modalidade, incuti os festejos quer fosse por um golo, ou por 

um ponto, ou por um cesto. E isso acrescentou entrega e cumplicidade dos 

alunos para as aulas. Os momentos de despedida e as surpresas que eles 

organizaram para mim, foi algo único e que me fez entender que a partilha e o 

incentivo ao desporto foi conseguido. 
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4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

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

Nesta área irei refletir sobre quatro grandes temas de todo este processo de 

ensino-aprendizagem: a conceção, o planeamento, a realização e a avaliação. 

Estas quatro vertentes seguem padrões definidos pela literatura e relacionam-

se entre si de uma forma lógica e sequencial. Caso uma delas não seja 

realizada, estaremos a comprometer seriamente o processo de ensino-

aprendizagem dos alunos.  

 

4.1.1. Conceção e Planeamento do Ensino 
	  

Estes dois conceitos possuem uma relação bastante estreita. Para que o meu 

planeamento fosse o melhor possível, eu sabia que a minha conceção do 

ensino teria de ser trabalhada anteriormente. Para tal, toda a evolução 

académica ao qual estive sujeito contribuiu imenso. Mas, como não poderia 

deixar de ser, o ambiente em que estaria inserido, o meio social, o tipo de 

alunos, e o contexto social da escola, fez-me conceber numa fase inicial, uma 

conceção precoce do ensino. Seria um autêntico levantamento de recursos e 

necessidades, ferramentas puras de trabalho e que me iriam permitir realizar o 

EP com sucesso. Estar em sintonia com as metodologias utilizadas pela 

escola, as tradições, o projeto curricular, o plano anual de atividades, o 

programa nacional e as matérias a abordar na escola. Tudo isto permitiu-me 

perceber e entender onde atuar e traçar uma linha orientadora da minha 

prestação neste EP. Sabendo, por exemplo, que a Escola proporciona aos 

alunos a modalidade de Corfebol em contexto de Desporto Escolar (DE), foi um 

fator motivacional para eu abordar a modalidade nas aulas. Se cedo percebi 

que no plano anual de atividades não estaria contemplado nenhum torneio de 

futebol (sendo a modalidade mais forte da escola do ponto de vista 

motivacional), isso levou-me a preparar uma atividade da mesma modalidade 

de uma forma nunca antes vista. Estes são exemplos práticos da minha 

atuação enquanto professor estagiário, indo de encontro às tradições e 

planeamento escolar. 
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Dizer que esta conceção e opinião do ensino se manteve igual, seria um erro. 

Com a experiência que ia vivendo, fui-me apercebendo de erros e de formas de 

estar distintas, que me poderiam ajudar em situações reais do EP, 

nomeadamente no planeamento. Ao analisar comportamentos de outros 

docentes e percebendo a postura deles perante as aulas e os alunos fez-me 

refletir no que o ensino significa para mim e que caminho seguir. Será que 

colocar um aluno a fazer flexões por chegar atrasado é o mais correto? 

Sabendo o aluno que está a ser castigado, e se o castigo é realizar flexões, 

então é porque as flexões são algo mau, pois servem de castigo. Este tipo de 

questões, inquietaram-me e permitiram-me construir a minha própria conceção 

e visão do processo de ensino.  

Percebi que o planeamento deveria ser de acordo com a minha visão sob o 

ensino, e sob todo o processo a ele inerente. Mas então e o que seria planear? 

Que importância teria nesta jornada? Foram estas questões que me fizeram 

crescer e perceber onde atuar e como. Segundo Bento (2003), o objetivo 

primordial do planeamento consiste na organização, controlo e racionalização 

do processo de ensino através da forma como o processo de aprendizagem é 

orientado, da aquisição de conhecimentos e habilidades, da formação e 

desenvolvimento de capacidades”.  

Ao planear, teria grande parte da realização organizada. Seria um guia a todo o 

processo de ensino-aprendizagem e pelo qual eu estaria orientado. O 

planeamento, segundo Bento (2003), procura garantir, sobretudo, a sequência 

lógico-especifica e metodológica da matéria, e organizar as atividades do 

professor e dos alunos por meio de regulação e orientação da ação 

pedagógica.  

É de realçar que todo o planeamento estaria sujeito a alterações regulares e 

atualizações de forma a ser o mais preciso e coerente possível. As condições 

climatéricas, as visitas de estudo da turma e as atividades escolares, 

comprometeram em grande parte, algumas aulas. Deparei-me com menos 

aulas para lecionar os mesmos conteúdos. Tentei retirar aulas a todas as 

modalidades do período em questão, para que nenhuma modalidade específica 

ficasse demasiado escassa. Além disto, o planeamento pode ser alterado em 

função das avaliações, como por exemplo a diagnóstica. Depois dos 
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indicadores visuais que os alunos nos transmitem, nós aferimos o que 

planeámos e com isso preparamos melhor a nossa linha orientadora de ensino. 

Tendo esta tarefa logo numa fase tão precoce, admito que me senti algo 

“perdido”. Acredito que tenha sido a primeira vez que criei um documento 

anual, e logo nesse momento, tivemos (núcleo) de decidir tanto de forma mais 

generalizada como ao mesmo tempo pormenorizada. Este processo atrai de 

imediato o planeamento das aulas e também das situações de aprendizagem 

(através das progressões pedagógicas). 

Durante a realização do planeamento anual, a maior dificuldade deparou-se 

com o número de aulas a atribuir a cada modalidade. No meu caso, atribuí 

mais aulas às modalidades com mais conteúdos a serem introduzidos. 

Na questão da realização das Unidades Temáticas, o maior desafio foi 

perceber quando introduzir um conteúdo e essencialmente perceber quando a 

sua consolidação estaria completa. A introdução dos conteúdos foi planeada 

segundo o impacto que possui na modalidade e na necessidade que surge em 

contexto formal, como no jogo, por exemplo. 

A nível do plano de aula, a maior dificuldade foi planear de acordo com os 

objetivos. Manter os conteúdos, os objetivos e as situações de aprendizagem 

em sintonia não foi fácil numa fase inicial. Mas a PC ajudou-me bastante neste 

processo. Foi incansável nesta correção. A criação de situações de 

aprendizagem nem sempre foi fácil, mas a pesquisa e o tempo dedicado (na 

fase final do estágio) a esse contexto, permitiu-me que no terceiro período a 

bagagem e a carteira de exercícios que possuo fosse maior, tendo sempre um 

“plano B” em minha posse. 

Diversas questões se colocaram, desde a ordem das modalidades, o número 

de aulas a lecionar por modalidade e sobretudo, que obedecesse ao roulement. 

Esta situação trouxe alguma dificuldade de gestão, uma vez que estava 

sempre dependente do local da aula. Assim o planeamento seria sempre 

sujeito a alteração. Isso torna-se complexo, mas ao mesmo tempo desafiante. 

De acordo com as normas orientadoras1 o EP visa a integração no exercício da 

vida profissional de forma progressiva e orientada, em contexto real, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Normas orientadoras do Estágio Profissional é um documento interno do 2º ciclo de estudos 
em Ensino de Educação Física nos ensinos Básico e Secundário da FADEUP, elaborado 
originalmente por Zélia Matos e adaptado para o ano letivo 2013-2014.	  
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desenvolvendo as competências profissionais que promovam nos futuros 

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

e exigências da profissão. Esta perspetiva prova que a capacidade de 

improviso e superação, estão também presentes na vida docente. 

O planeamento acerca das modalidades a abordar foi algo facilitado numa 

primeira fase. A Escola já tinha definidas as modalidades a abordar em cada 

período do respetivo ano letivo. Cabia ao professor decidir como lecionar e qual 

a ordem das modalidades. No primeiro período tive uma abordagem mais 

segura e simples. Abordei cada disciplina de início ao fim. Em primeiro lugar 

dei Voleibol, depois Basquetebol e no final do período Ginástica Artística. Ao 

planear desta forma, senti que era mais fácil recordar as necessidades 

anteriores dos alunos. Após conversas com os restantes professores 

estagiários e com a PC, percebi que do ponto de vista motivacional, esta 

estratégia não seria a melhor para os alunos. Foi então que apareceu o desafio 

de intercalar as modalidades e por vezes dentro da própria aula (de 90 

minutos). 

Foi assim que no segundo período a abordagem ao Badminton, ao Corfebol e 

ao Atletismo foi alternada. Formei duas modalidades base, o Badminton e o 

Corfebol, e coloquei o Atletismo durante todo o período entre as duas 

modalidades base. Senti desde cedo que os alunos não se sentiam 

propriamente à vontade na modalidade, e colocá-la ao longo do período 

atenuou o impacto. 

No terceiro período lecionei Futsal e Dança. Se por um lado me sentia 

extremamente bem no Futsal, na Dança foi o oposto. A Dança estava prevista 

ser abordada nos três períodos. Se no primeiro tudo era novidade e a gestão 

do tempo e o planeamento estavam a ser aprimorados, no terceiro senti que 

por ser acompanhado pelo Futsal, e por ter mais experiência e controlo da 

turma, a abordagem à Dança seria melhor. Tinha receio que os alunos não me 

atribuíssem competência nesta modalidade. Para combater isso, comecei a 

frequentar aulas de Dança no meu local de trabalho. Penso que resultou 

porque a minha forma de estar na Dança e nos movimentos corporais tornou-

se mais fluída e tranquila. 

Apesar de o planeamento ser alterado por diversos fatores, como referi 

anteriormente, foi também alterado por dois grandes motivos: o nível de 
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desempenho dos alunos, e associado a isso, a criação de novas estratégias de 

ensino. Não fosse este planeamento, uma previsão do que iria acontecer. 

Falhas foram aparecendo como seriam de esperar. Planeamento de 

demasiados conteúdos por aula, demasiadas introduções na mesma aula e 

neste momento a PC foi fundamental. Deixou-me cometer o erro, para que 

mais tarde eu conseguisse entender onde errei e onde deveria mudar. 

No que aos planos de aula e situações de aprendizagem diz respeito, senti 

dificuldades. Senti que em determinados momentos, as situações de 

aprendizagem simplesmente não surtiam o efeito desejado, e eu não os 

conseguia adaptar. Como estratégia, comecei a planear exercícios de backup, 

alguns planos B. Isso permitiu-me reestruturar exercícios e mudar de imediato 

algumas situações de aprendizagem.  

Com o passar das aulas e do conhecimento dos alunos e de todo o processo 

de ensino-aprendizagem, consegui detetar futuras situações “perigosas” e com 

isso estar mais preparado para as resolver. Por exemplo, na modalidade de 

Futsal percebi que os alunos iam ter dificuldades em assimilar o processo de 

contra-ataque, precavendo-me dessa situação, procurei duas situações de 

aprendizagem com o mesmo objetivo, mas com exigências comportamentais 

diferentes. O professor deve ter a capacidade de atuar e mudar a situação de 

aprendizagem se a mesma não estiver a dar “os frutos” que pretende. 

 

4.1.1.1 Níveis de Desempenho 
	  

Quando falamos em níveis de desempenho, falamos de ensino especializado e 

o mais individualizado possível. Senti que tinha de chegar a todos os alunos, e 

com isso, a mesma situação de aprendizagem não surte o mesmo efeito em 

todos. Seja pela motivação que o exercício provoca, ou até mesmo pelas 

habilidades motoras da modalidade, os alunos necessitam de um estímulo 

extra, e sobretudo, de desafios apropriados às suas capacidades. Os alunos 

merecem ter a oportunidade de evoluir e acredito que cabe ao docente 

potenciar estas situações de sucesso. Reflito neste assunto com base em 

Busin e Marcon (2012), que afirmam que as aulas de Educação Física devem 

contemplar conteúdos que sejam planeados e implementados pelos 



	  
	  

	   32	  

professores de forma crítica, criativa e objetiva, a fim de proporcionar aos 

alunos prazer, motivação, interesse e identificação com os temas tratados em 

aula. 

Faz todo o sentido apostar nesta postura e planear de acordo com os níveis 

dos alunos. É de salientar que os níveis podem ser trabalhados de forma 

isolada, mas a partilha entre os níveis torna-se igualmente proveitosa. Ou seja, 

o trabalho entre alunos do mesmo nível verificou-se muito proveitoso e útil. Os 

alunos exercitavam com alunos de nível semelhante e com dificuldades e taxas 

de êxito semelhantes. Mas, em determinadas alturas, quando colocava algum 

aluno de nível superior, delegava-lhe a tarefa de orientar os colegas e de os 

ajudar. Esta partilha de conhecimento e do saber fazer entre alunos de níveis 

distintos revelou-se fantástica. Para que este procedimento fosse útil, as 

minhas escolhas de alunos para fornecer ajuda teria sempre de ser cuidada, 

para não ter o resultado oposto, a inibição dos alunos de nível inferior. Senti 

que neste capítulo, o planeamento foi mais minucioso mas que a evolução foi 

constante e isso torna a estratégia positiva. 

Assim, o planeamento foi sempre realizado para os dois grupos de 

desempenho. Durante as aulas, os alunos eram assim divididos pelo espaço 

previamente organizado em função do que ia acontecer. Na mesma aula, 

poderia ter alunos a aperfeiçoar o passe (Voleibol) e alunos a realizar ataque 

em apoio (Voleibol). Isto permitiu aos alunos crescerem nas suas competências 

e com situações de aprendizagem adequadas às suas necessidades. 

Em todas as modalidades, ajustado aos níveis de desempenho, permitiu aos 

alunos terem mais sucesso e com isso estarem mais motivados. Nas 

modalidades coletivas, numa fase inicial não conseguiam chegar a uma 

situação de jogo formal sustentada, e terminaram a fazê-lo. Isso demonstra 

evolução, essencialmente nos conteúdos técnicos e táticos onde os alunos de 

nível inferior, neste caso, tinham mais dificuldades. 

 

4.1.2. Realização da Prática de Ensino 
 
A realização é a vertente que coloca o professor em contato com os alunos e 

na ação efetiva da aula, considerada quase como o lado prático do processo 
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ensino-aprendizagem. Tendo em conta os obstáculos que podem aparecer, o 

professor tem de ser capaz de reagir à altura dos desafios. Nesta fase, 

colocamos em “campo” o que foi planeado de acordo com a nossa conceção 

de ensino.  

O contexto da aula, por si só, torna-a complexa, sendo que “… a prática 

docente no contexto da sala de aula não pode ser encarada como um exercício 

meramente técnico, marcado pelo atendimento às prescrições curriculares 

desenvolvidas por outrem. Os aspetos que perpassam o ofício do professor 

são múltiplos e complexos, inviabilizando qualquer tentativa de redução da sua 

ação…” (Cruz, 2007, p. 197). 

O primeiro contato com os alunos foi fundamental. Sabia que o nervosismo ia 

aparecer mas tinha de o controlar, pois iria influenciar o resto da aula. Como 

sozinho a tarefa seria mais complicada, apliquei logo neste momento uma 

estratégia de responsabilização de alunos. Fi-lo com os mais velhos da turma e 

com isso, passei o foco para eles. Quando sentiram essa responsabilidade e 

importância, percebi que a turma se acalmou e que eles já não iriam precisar 

de captar as atenções, pois eu já lhes a havia dado. Quando terminou a aula e 

fiquei com a sensação de fascínio, e ao mesmo tempo medo do erro e da 

imagem que os alunos ficariam de mim. Mas seria na aula e na reflexão sobre 

a mesma que tudo isto seria anulado e ultrapassado. No contexto da aula, por 

exemplo, no momento em que detetei um comportamento desviante por parte 

de um aluno de forma recorrente, tomei uma posição e privei-o de realizar 

alguns minutos da aula. Eu sabia que esta postura ia definir o resto do ano. O 

medo de como reagir, ou de não conseguir impor as minhas ideias estava 

neste capítulo ultrapassado. 

 

4.1.2.1 A gestão da turma 
 

Não é possível esclarecer este assunto sem fazer uma referência ao primeiro 

contato com os alunos. Desde cedo procurei mostrar uma atitude abertura, mas 

definindo precocemente responsabilidades e com isso estabelecer a minha 

autoridade. Nem sempre é fácil a um estudante estagiário ocupar a posição 

desejada de professor, uma vez que os alunos estão “a par” da situação. A 
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forma esclarecedora como comecei a falar e ao mesmo tempo aberta, fez com 

que olhassem para mim olhos nos olhos, mas mostrando respeito. 

As regras foram desde cedo colocadas à disposição dos alunos, as 

modalidades a serem abordadas e a minha forma de estar na vida. Regras 

como cumprimento de horários, a proibição de uso de relógios brincos e anéis, 

silêncio em momentos de instrução foram desde cedo apresentadas à turma. 

Acredito que com o ganho de rotinas, estas regras ficam cada vez mais 

cimentadas na turma. Torna-se uma forma de estar. 

Sinto que ao colocar-me ao lado deles e não, num patamar superior, fez com 

que conseguisse controlar melhor e conquistar os meus alunos. O sucesso do 

aluno é simultaneamente o meu sucesso enquanto professor. E a gestão da 

turma era um objetivo bem declarado nesta primeira fase do EP. É desse modo 

que Mahoney e Almeida (2005) afirmam que ao nível do ensino o professor só 

atinge os seus objetivos caso confie na capacidade do aluno, pois esta 

confiança é fundamental para que este aprenda. Para que tal aconteça, a 

relação entre todos deve ser boa, e a abertura com os alunos é fundamental. 

Não existem receitas, existem sim, formas de estar e lidar com as pessoas. A 

minha passou por com determinados alunos, numa fase inicial, o uso de um 

tom de voz mais assertivo ter efeito, mas com outros não. Foi então que com o 

conselho da PC, comecei a colocar os alunos sentados durante uns minutos. 

Após isto, os casos de indisciplina baixaram de forma repentina. Foi uma 

estratégia que surtiu bastante efeito essencialmente quando eu sabia que se 

tratava de uma modalidade que os alunos gostavam. Usei-a nas diferentes 

modalidade, bastava saber e perceber  que os alunos estavam entusiasmados 

com a modalidade, e a aplicação da estratégia tinha mais impacto e sucesso. 

Esses casos mais problemáticos foram resolvidos desde cedo. Por vezes optei 

por me colocar sempre mais perto deles, e não reprimi-los em frente da turma.  

Percebi que com esta postura conseguia conhecer melhor os alunos e os 

motivos que podiam estar associados a comportamentos desviantes. 

Falar de assuntos extra curriculares no final das aulas, ou até mesmo nos 

intervalos antes das aulas, fez com que os alunos olhassem para mim de uma 

forma mais próxima. A relação com eles foi excecional. Terminar o ano com 

uma cumplicidade tão grande como a consegui criar é algo que me deixa muito 

orgulhoso.  
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Bolos de aniversário para o final das aulas, ajudas em torneios e a participação 

em massa no evento Sarau desportivo fez-me perceber o quão especial foi a 

relação que construímos. 

 

4.1.2.2 Responsabilização dos Alunos 
 

De que forma é importante os alunos perceberem quais são os seus direitos? E 

deveres? Responder a estas questões foi extremamente importante para mim. 

E clarificá-los desde o primeiro momento com eles também. Hoje em dia, os 

alunos assumem um papel cada vez mais autónomo, mas isso não se traduz 

apenas em regalias. No entanto, esse contraste de direitos e deveres 

raramente está esclarecido para os alunos. Fiz questão de o fazer, e de atribuir 

tarefas, quer individualmente, quer em grupos de trabalho e tarefas semanais. 

Numa fase inicial esta estratégia revelou-se um pouco confusa para os alunos 

como mostra a tabela das tarefas (anexo 2), mas com a repetição das tarefas, 

as rotinas começaram a ser implementadas.  

As rotinas não devem ser apenas consideradas algo certo, ou porque faz parte 

de algum processo. Devem ser explicadas, e mostradas aos alunos. Se eles as 

compreenderem e as adotarem, será um passo para o bom funcionamento das 

aulas, e consequente para o bom ambiente nas mesmas. 

Se conseguir fomentar as capacidades de autonomia e liderança nos alunos, 

de acordo com os objetivos da aula, estarei perante uma evolução pessoal e 

interpessoal dos alunos, tal como refere Amparo et al. (2013) no ensino da 

responsabilidade, os professores devem ser modelos de respeito, dando voz 

aos alunos, capacitando-os para a autonomia e liderança. Isto permite também 

gerir o tempo de aula de uma forma mais cuidada e precisa. Como as 

transições eram feitas de uma forma mais organizada e rápida, os alunos 

percebendo o que deviam fazer, cria-se ainda mais tempo potencial de 

aprendizagem e com menos interrupções.  

A confiança depositada neles e nas suas capacidades de perceberem o que é 

correto e errado podem trazer o desleixo, a desresponsabilização das tarefas e 

com isso, a criação de maus hábitos e de situações complicadas de resolver 

em pleno contexto de aula. Ainda assim, acredito que com a proximidade que 
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isto exige e com o controlo apropriado, nós professores, conseguimos 

potenciar este tipo de postura pró-ativa e consciente nos jovens para o futuro. 

Este controlo foi realizado com base no conhecimento dos alunos e com o 

feedback imediato sobre as ações deles, quer sejam boas ou más. Com isso, 

eles perceberam que qualquer atitude ou ação que tomassem seria alvo da 

minha atenção e observação. 

 

4.1.2.3 A importância do feedback 
 

Abordar o feedback sem anteriormente esclarecermos o que é a instrução seria 

um erro. Considero a instrução, uma ação que permite ao professor ajudar o 

aluno a atingir ou melhorar determinado conteúdo e os objetivos propostos. 

Segundo Pacheco & Flores (1999) a instrução resulta das fases anteriores de 

planeamento, como a prestação observável do professor que engloba várias 

ações de ensino interativas e respetivas formas de observação. Deve ser 

realizada num espaço de tempo curto, e de forma eficaz tal como defende 

Siedentop (1998), a instrução de uma tarefa é rentável quando o professor 

utiliza o mínimo de tempo possível para realizar uma apresentação eficaz, 

sendo esta a apresentação em que os alunos compreendem a informação e 

quando esta lhes permite empenhar-se na atividade descrita. Esta ferramenta 

vai criar uma oportunidade de o aluno compreender e de colocar em prática o 

conteúdo com base nas informações recolhidas. Essas informações podem ser 

fornecidas pelo professor de uma forma teórica ou através de uma 

demonstração.  

A vantagem da demonstração, é que por vezes torna-se mais fácil ao aluno 

associar o conteúdo teórico à imagem captada e ao movimento realizado. Isso 

irá ajudar o aluno no momento de exercitação, pois terá a imagem do 

movimento como referência ocular. 

Neste sentido, o feedback assume desde cedo um papel determinante em todo 

o processo de ensino-aprendizagem. Sem esta ferramenta, parte da nossa 

tarefa está comprometida, e grande parte da evolução do aluno também. 

Acredito que o feedback é o elo mediador entre a correção e a evolução do 

conteúdo e/ou habilidade nos alunos.  
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Se o feedback possui esta força e este poder, senti fundamental perceber 

como o utilizar, em que momentos e de que forma. Isto é, podendo ser o 

feedback de cariz positivo ou negativo, eu decidi que o positivo acarreta mais 

sentimentos bons e de conquista ao aluno, que o permite criar motivações para 

se continuar a superar e a mostrar as suas mais valias. No entanto, o feddback 

pode estar dividido/classificado em quatro dimensões: objetivo, direção, forma, 

afetividade. Na dimensão do objetivo temos quatro subcategorias, sendo elas o 

feedback avaliativo, feedback prescritivo, feedback descritivo e o feedback 
interrogativo (Sarmento, 1993). Na forma temos a vertente auditiva, visual 

quinestésico e misto (Sarmento, 1993). Na dimensão da direção, o feedback 

pode ser dirigido ao aluno, para ir de encontro às dificuldades de cada um, ao 

grupo ou classe, quando os erros são transversais à turma; na dimensão da 

afetividade o feedback pode ser considerado positivo ou negativo (Sarmento, 

1993).  

Durante as aulas procurei emitir feedbacks de dimensões diferentes, tal como 

referi anteriormente, no da afetividade recorri mais ao positivo. Utilizei bastante 

o feedback com a dimensão objetiva interrogativa, pois percebi que se o aluno 

analisar o erro e refletir sobre ele para me responder, consegue aferir melhor a 

correção do mesmo. 

Durante as aulas senti uma dificuldade, fechar sempre o ciclo do feedback. Ou 

seja, em alguns momentos eu imitia o feedback, corrigindo um ou outro aspeto, 

mas não verificava se o conteúdo estava agora consolidado ou não. Após me 

ter deparado com essa realidade através da ajuda da PC, comecei a focar-me 

nesse erro. Tive a preocupação de analisar sempre o comportamento do aluno 

após a emissão do feedback e aferir se o erro estava corrigido e o conteúdo 

consolidado. Posteriormente, detetei que os erros a serem corrigidos, eram 

cada vez menos, uma vez que o ciclo tinha sido cumprido na íntegra. Isto levou 

a que a minha localização perante a turma e as situações de aprendizagem 

melhorassem e fossem mais objetivas e cuidadas. Com o decorrer das aulas, 

notei que os próprios alunos realizavam os exercícios e ficavam à espera do 

meu feedback. Este tipo de comportamentos faz-me perceber que os próprios 

intervenientes na ação reconhecem o valor desta ferramenta. Esta postura faz 

todo o sentido uma vez que segundo Rosado e Mesquita (2011, p. 82) “após a 

realização de uma tarefa motora por parte de um aluno ou atleta, este deve, 
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para que o seu desempenho seja melhorado, receber um conjunto de 

informações acerca da forma como realizou a ação”. 

Esta ferramenta deve então ser utilizada com o intuito de melhorar a 

performance do aluno e potenciar o seu desenvolvimento, quer num contexto 

específico de um conteúdo, quer num âmbito mais generalizado a uma 

modalidade. 

 

4.1.2.4 A abordagem do Modelo de Educação Desportiva 
 

Cabe ao professor saber encaminhar os alunos, pela via mais desafiante e com 

mais sucesso para o aluno. Isto nem sempre é fácil, nem a mesma estratégia 

deve ser sempre utilizada. Foi dessa forma que adotei o Modelo de Educação 

Desportiva (MED) na modalidade de atletismo e nas restantes, o Modelo de 

Instrução Direta (MID). 

Numa fase inicial e menos confiante, decidi utilizar o MID pois coloca o 

professor como o centro de todo o processo de ensino. Assim sabia que 

dependia essencialmente de mim esta gestão da aula e dos conteúdos. A 

probabilidade de a aula sair da minha “mão” era menor. 

É necessário existir confiança por parte do professor para implementar o MED, 

seja na relação com a turma, com a modalidade e com o seu conhecimento de 

causa sobre os conteúdos. E na modalidade de atletismo essa necessidade de 

confiança aos diferentes níveis anteriormente referidos foi notória, até porque a 

abertura e a motivação dos alunos para essa modalidade não era a melhor 

nem a mais apropriada. Para resolver isso, o MED proporciona características 

ao ensino que os restantes modelos não proporcionam. “Este modelo comporta 

a inclusão de três eixos fundamentais que se revêm nos objetivos da reforma 

educativa da EF atual: o da competência desportiva, o da literacia desportiva e 

o do entusiasmo pelo desporto, sendo o seu propósito formar a pessoa 

desportivamente competente, desportivamente culta e desportivamente 

entusiasta” (Mesquita & Graça, 2011, p. 59). Este modelo de ensino permite 

aos alunos viverem experiencias desportivas mais autênticas e no atletismo, 

senti que os alunos tinham a necessidade de viver a modalidade do ponto de 

vista mais competitivo. 
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Com todo este efeito mais competitivo e entusiasta, consegui obter um esforço 

suplementar dos alunos, ajudando-me a lecionar os conteúdos e aos alunos a 

consolidarem as aprendizagens.  

A entrega de diferentes responsabilidades aos alunos, nem sempre foi um 

aspeto positivo. A autonomia evidenciada por eles era baixa, diminuindo 

consequentemente a intensidade da aula. A própria festividade nem sempre 

era bem doseada por parte de alguns alunos. O espírito de pertença a uma 

equipa em plena competição não chegou da mesma forma a todos. Numa 

futura experiência colocar os alunos mais problemáticos como capitães poderá 

atenuar o seu comportamento. Percebi que nem todos os alunos se sentem 

confortáveis em relação à competição e à superação. Acredito que através da 

aplicação deste modelo de ensino em modalidades em que possuem melhores 

níveis de desempenho e portanto onde estão mais confiantes e mais 

confortáveis, os faça sentir mais motivados e abertos à experiência desportiva. 

Pessoalmente, apesar de sentir que o MED é entusiasta e desafiante, adapto-

me melhor ao MID, provavelmente por este ter uma proximidade ao treino, 

contexto no qual estou inserido há alguns anos. Na utilização deste modelo, o 

professor deve ter em atenção à revisão da matéria abordada anteriormente, a 

apresentação de novas habilidades, elevada monitorização da atividade motora 

dos alunos e correções sistemáticas em relação aos objetivos estipulados 

(Mesquita & Graça, 2011). Essa forma de estar é idêntica à que apresento no 

treino, daí a proximidade. 

A utilização deste dois modelos foi bastante enriquecedora. Neste ano de 

estágio utilizar dois modelos de ensino fez-me perceber que há variedade para 

a resolução de diferentes necessidades. Não abordei o Modelo 

Desenvolvimental, mas espero no futuro passar por essa experiência. Tal como 

já referi no documento, não há receitas. Existem sim caminhos que se 

enquadram mais com a minha forma de estar no ensino e claro, das próprias 

caraterísticas da turma. 

 

  



	  
	  

	   40	  

4.1.2.5 Processo Ensino-Aprendizagem: Rentabilização 
 

 Durante as aulas tive preocupações ao nível do aproveitamento do espaço, 

dos materiais e das situações de aprendizagem. Nesse sentido, procurei 

sempre criar situações de aprendizagem diferentes e motivadoras. A utilização 

de diferentes materiais, e a criação de exercícios em todo o espaço disponível 

fez disparar o aproveitamento dos alunos. 

Estas preocupações desde cedo foram recrutadas por parte da PC e desde 

então o foco nas aulas foi esse. 

Os momentos de instrução e as respetivas transições foram outros fatores 

influenciadoras da qualidade de ensino onde procurei evoluir. Desde o primeiro 

dia que me preocupei em explicar tudo de forma clara e se necessário repetia 

mais que uma vez. Não sabia até que ponto os alunos conseguiam entender o 

objetivo e o que eu pretendia. Aos poucos, fui-me apercebendo que os tempos 

de instrução eram demasiado longos, reduzindo o tempo potencial de 

aprendizagem. Esta dificuldade foi, mais uma vez, algo de reflexão com a PC. 

Aos poucos redefini estratégias, nomeadamente a criação de palavras-chave e 

previsão dos momentos de transição, preparando a entrega dos coletes desde 

o início da aula, por exemplo. 

A utilização de palavras-chave, a preparação das equipas desde o início da 

aula, fizeram com que os tempos de transição foram cada vez mais rápidos. 

Num aula de 45 minutos, conseguir potenciar mais 5 ou 7 minutos em tempo 

de prática efetiva, é uma grande diferença. 

Uma das ferramentas que efetivamente tiveram efeito nesta rentabilização foi a 

demonstração. A par da instrução, a demonstração apresenta uma influência 

enorme em todo este processo, tal como referi anteriormente neste documento. 

Após uma visualização do exercício ou até mesmo de uma habilidade 

específica, os alunos conseguiram reproduzir o movimento de uma forma mais 

natural e correta. Consequentemente, decresce também a quantidade de 

dúvidas, o que mais uma vez potencia a aprendizagem, com mais tempo para 

a exercitação dos conteúdos. 

Estas preocupações devem estar sempre presentes, de forma a unirem 

esforços com o intuito da aula ser o mais dinâmica e enriquecedora possível. 

No meu caso, fui ganhando e reforçando estas preocupações ao longo das 
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aulas e com as reflexões que fazia quer sozinho, quer com a PC e com os 

restantes professores estagiários. Esta demonstração foi realizada por mim e 

em muitas situações com alguns alunos. No caso específico da modalidade de 

Dança, utilizava a melhor aluna para exemplificar um determinado movimento 

sozinha, ou ao meu lado. Não senti dificuldade em demonstrar qualquer 

situação de aprendizagem que apliquei durante o ano letivo. 

 

4.1.3 A Avaliação 
 

A avaliação é um procedimento essencial em todo o processo de ensino-

aprendizagem. O professor exerce esta função no início da unidade temática, 

no decorrer das aulas, e no final da unidade. Esta comparação entre o início e 

o fim traz dividendos fantásticos. É um autêntico mediador das competências 

adquiridas e das estratégias que o professor adotou. 

Este processo traça uma relação entre o professor e o aluno. Se compete ao 

professor criar oportunidades para o aluno aprender, cabe a este aplicar-se de 

forma a absorver a maior e melhor informação possível, O sucesso do ensino é 

influenciado tanto pela atividade do professor, como pela atividades de 

aprendizagem que proporcione aos alunos (Bento, 2003). Trata-se assim de 

um culminar entre o planeamento e a realização/aplicação do que foi planeado. 

“Não basta ao professor planificar e realizar, se não centrar os objetivos em 

momentos de avaliação. Assim, nenhuma destas três ações sobrevive sozinha, 

pois o processo só adquire uma lógica se possuir ambos os pilares” (Santos, 

2012, p. 199). 

A avaliação inicial denomina-se como Avaliação Diagnóstica. Esta avaliação 

permite ao professor aferir as competências dos alunos numa respetiva 

modalidade e a partir daí, planear e definir estratégias, assim como definir os 

níveis de desempenho dos alunos. Aprendi com o EP que a quantidade 

abusadora de conteúdos a avaliar, pode-se tornar um problema, e acabamos 

por não conseguir avaliar todos os alunos num curto espaço de tempo. Esta 

aprendizagem aconteceu logo na primeira modalidade abordada, o Voleibol. A 

grelha de avaliação continha demasiados conteúdos e não consegui observar 

todos, em todos os alunos. 
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A avaliação intermédia (formativa) tem como principal foco, analisar a evolução 

dos alunos, e se a forma como estamos a ensinar os conteúdos está, ou não, a 

surtir os efeitos pretendidos. Esta avaliação pressupõe registos formais, e no 

meu caso, apenas a realizei em reflexões das aulas. Em análise com a PC 

chegamos à conclusão que essencialmente nos primeiros períodos, teria sido 

muito vantajoso ter registado esta avaliação. 

A avaliação final, chamada Avaliação Sumativa, tem como objetivo aferir a 

evolução dos alunos desde o ponto inicial ao momento final. Servirá para 

analisar se todo o caminho percorrido teve sucesso e pode ser novamente 

exequível noutros contextos, ou se é necessário realizar ajustes quer a nível do 

planeamento, como da própria intervenção na aula. 

Os momentos de avaliação assumem assim, uma preponderância enorme em 

todo este procedimento educativo, quer a nível do professor como dos alunos. 

Algumas das dificuldades neste capítulo prendem-se com a capacidade de 

observar, algo que abordarei mais à frente no capítulo do Desenvolvimento 

Profissional. 

 

4.2. Área 2 – Participação na Escola e Relações com a Comunidade 
 

Nesta área irei essencialmente focar as atenções nas relações e nas 

experiências vividas em contexto escolar, eventos internos e a minha atividade 

relacionada com uma entidade exterior, ligada ao Futebol. 

Neste capítulo é importante salientar a importância do impacto que criamos no 

meio escolar e nos intervenientes que dela usufruem. O meu desafio foi ainda 

criar um momento em que duas instituições se cruzassem e partilhassem 

experiências, com elevado valor educativo e formativo. 

 

4.2.1 A dinâmica social e a criação de oportunidades 
 

Na freguesia de Arcozelo como já referi, existem diversas estruturas 

desportivas que permitem à população adotar um estilo de vida saudável. 

Compete à Escola enquanto instituição social, potenciar oportunidades e 

momentos que possibilitem e dinamizem o gosto pela prática desportiva.  
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Os alunos merecem ter as mesmas oportunidades e meios para atingir 

momentos de sucesso que catalisem o espírito desportivo. Cada vez mais, a 

prática de exercício físico assume uma preponderância crucial na vida das 

crianças e dos jovens. 

Estará a escola dos dias que correm a criar este tipo de hábito nos alunos? 

Acredito que sim. Mas também acredito que cada vez mais compete aos 

professores encaminharem os alunos para situações fora da sua zona de 

conforto. É nesses momentos que eles evoluem, e é com base nessas 

experiências que um dia os alunos poderão saber o que gostam de fazer, com 

que modalidade se identificam e que caminho querem seguir na sua vida 

desportiva. 

Este tipo de postura vai permitir que as próprias instituições desportivas (na 

vertente de treino e alto rendimento) tenham possibilidade de detetar talentos e 

com isso interferir ainda mais com o estilo de vida de cada jovem. 

A passagem de valores que este hábito desportivo transmite é qualquer coisa 

de fenomenal. Permite aos jovens lidar com todo o tipo de pessoas, e em 

diferentes contextos. O sentimento de pertença a um grupo, o ganhar em 

grupo, sofrer a derrota em grupo, é algo que para o resto da vida ninguém lhes 

conseguirá retirar. No caso dos desportos individuais, a superação e o controlo 

de emoções é algo que os jovens conseguem desenvolver, fazendo o transfere 

para a vida social. É nosso dever criar estas oportunidades e dar hipóteses 

para que os jovens tenham cada vez mais sucesso nestes contextos 

desportivos. 

 

4.2.2 Eventos Escolares Realizados 
 

O grupo de Educação Física integrado na escola organizou diferentes 

atividades. Conseguimos marcar uma posição na escola, e causar impacto com 

a realização de atividades criadas. Esse era o principal objetivo, a par da 

referida criação de hábitos saudáveis nos alunos. 

Atividades como o Dia “D”, o Meeting de Atletismo, Torneios de Basquetebol, 

voleibol e andebol, assim como as atividades dos meus colegas de estágio, o 

dia de desporto adaptado e o Sarau Desportivo, serviram para acumular 
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experiências distintas das que enquanto participante vivi durante a minha 

infância e juventude. Estar do lado organizativo e perceber que necessidades 

estão inerentes ao evento, é algo que me preparou para outra das missões do 

professor de educação física e também me proporcionou ferramentas que 

poderei usar noutros contextos profissionais. 

No Dia “D” tive uma participação muito interventiva, desde a preparação do 

material para as atividades (desporto adaptado), até à orientação das mesmas. 

Na parte da tarde fui ainda mais interventivo, pois organizei um circuito de 

habilidades técnicas de futebol, para as equipas que iam participar no torneio. 

Apesar de a Escola ter parado durante este dia, a adesão devia ter sido 

melhor, provavelmente apostar mais na publicidade e divulgação teria sido 

vantajoso. 

No Meeting de Atletismo fiquei responsável por delinear o percurso do Corta-

Mato e fiquei responsável por registar os valores do lançamento do vortex. A 

criação de metodologias para este registo foi uma tarefa relativamente simples, 

uma vez que contei com a ajuda de uma professora de educação física com 

mais experiência. Nunca tinha realizado um percurso de Corta-Mato. 

Preocupações a ter com os terrenos e com as inclinações, foram algo que me 

marcaram, tornando-me mais rico neste aspeto. 

Nos torneios de andebol e voleibol, a minha participação foi mais ténue. No 

caso do torneio de voleibol, era dedicado ao secundário, e fiquei com a minha 

turma, a analisar os jogos que decorriam. No torneio de andebol (também a 

nível secundário), momentos após o início dos jogos, houve um problema com 

a iluminação e como não estavam reunidas as condições para a realização dos 

jogos, foi adiado. 

No que ao torneio de basquetebol diz respeito, desempenhei funções de 

arbitragem dos jogos. Foi bom rever as regras e colocá-las em prática em 

contexto de jogo competitivo.  

No Sarau Desportivo tive um papel bastante ativo. Desde a preparação dos 

materiais necessários, à montagem do espaço, à ajuda da organização dos 

ensaios, à colocação do sistema de som e de iluminação e finalmente na 

receção dos convidados, senti que foi um dia bastante proveitoso. Foi um 

grande evento, e deparar-me com tantos compromissos e responsabilidades 

faz-me superar e atuar de forma organizada para que nada falhe. 
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Em relação à minha atividade ficou previsto ser o Torneio de Futebol tendo 

em conta a minha influência nessa modalidade e o gosto dos alunos pela 

mesma. Ficou decidido realizar este torneio, na reunião de departamento de 

educação física do dia 3 de Outubro (16:00h) em que abordamos o 

planeamento anual de atividades, que descrevo no subcapítulo seguinte. 

 

4.2.2.1 O Torneio de Futebol 
 

Com o grande objetivo de unir esforços entre a Comunidade Escolar, e a 

entidade desportiva Sporting Clube de Arcozelo. Sendo Treinador e Jogador 

nesse Clube, senti que tinha uma boa oportunidade de potenciar e estreitar 

esta relação entre ambas as instituições através da organização de um torneio 

de Futebol. Além deste objetivo, coloquei também um desafio algo pessoal, a 

participação da Escola Sophia de Mello Breyner neste Torneio. Enquanto aluno 

sempre senti esse distanciamento entre as Escolas, e agora, enquanto 

Professor Estagiário, continuei a sentir o mesmo. Era uma oportunidade 

fantástica para reverter a situação e criar algo favorável ao processo de 

aprendizagem nesta Freguesia. Após algumas conversas com os responsáveis 

do Departamento de Educação Física da referida escola, percebi que essa 

possibilidade teria de ser descartada. Foi assim que decidi avançar com o 

Torneio apenas com o 9º ano da minha escola. 

A minha experiência na modalidade de Futebol, fez-me sentir este torneio 

como um “pequeno bebé” que estava a nascer. E quando assim é, os projetos 

fluem de outra forma. Ponderei organizar algo que fosse aplicável apenas 

durante um dia, mas o impacto da atividade não seria o mesmo nos alunos. A 

duração do Torneio foi assim definida em 2 meses, durante o mês de Abril e 

Maio. Para além do Torneio em formato “Champions League” realizei 

igualmente uma competição de perícia e habilidades técnicas no Dia D 

realizado no dia 19 de Março. Algo nunca realizado na Escola e que teria como 

principal objetivo envolver os alunos na atividade principal e criar esse clima 

competitivo. Era então altura de passar à ação. 
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Este torneio implicou uma inscrição por atleta no valor de 0,50€, para compra 

de material escolar (bolas de futsal) para a Escola não possuía e não tinha 

possibilidade de adquirir.  

Para a realização dos Jogos de Perícia, criei uma bateria de testes e exercícios 

em que fossem contempladas diferentes variáveis técnicas presentes no jogo. 

Existiu uma boa aderência por parte dos alunos (45 alunos de 54 inscritos), e 

realizei uma “apresentação” informal das equipas e nesse momento cada 

equipa sabia quem poderia encontrar pela frente. 

 
A seriação das equipas foi realizada de forma automática. Existindo 7 equipas 

(turmas) foi necessário ter um grupo de 4 e outro de 3 equipas. Foi afixado o 

Calendário dos Jogos e o Regulamento Interno do Torneio. Decidimos premiar 

o melhor jogador e o melhor marcador do torneio com uma taça para cada um 

respetivamente. As duas equipas finalistas receberam medalhas assim como a 

equipa vencedora dos jogos de perícia. Os dias do torneio foram fixados na 

quarta-feira, uma vez que os alunos não têm aulas nesse dia da semana da 

parte da tarde. Dessa forma, no grupo de 4 equipas foi necessário recorrer a 

jornadas duplas de forma a que terminasse no mesmo momento do outro 

grupo. 

As jornadas decorreram sem grandes problemas e os alunos mantiveram 

sempre a consciência dos seus atos durante o torneio. Com a interrupção de 

uma jornada, foi necessário reagendar as datas de alguns jogos de forma a 

correr tudo dentro dos prazos previamente definidos.  

Outro problema ocorrido foi a desclassificação de uma equipa por parte da sua 

Diretora de Turma. Os alunos não preencheram os requisitos em outras 

atividades escolares, e como consequência foram desclassificados do torneio. 

Isso fez-me repensar a forma como as equipas teriam acesso à fase final, e 

penso que por uma questão de justiça, as alterações realizadas surtiram o 

efeito mais correto. Assim, com um jogo extra de play-off foi fornecido a ambas 

as equipas a possibilidade de passarem à fase final. Esse play-off foi realizado 

também no dia final. 

Após conversar com os responsáveis do Sporting Clube de Arcozelo, foi-me 

dada permissão para explorar todo o Complexo Desportivo, incluindo o relvado 
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e os balneários sem qualquer custo para a Escola. Isso fez os alunos sentirem 

esta fase final do torneio de uma forma espetacular. 

Os sistemas de preenchimento dos Boletins de Jogo, de Arbitragem e de Som, 

estiveram em todas as jornadas sob o nosso controlo, incluindo no dia da fase 

final. Para este processo tive a ajuda incansável de dois alunos da minha 

turma, que se disponibilizaram a preencher o boletim de jogo e colocar as 

músicas nos momentos mais festivos (golos, intervalos e momentos pré e pós-

jogo). No dia da fase final, um professor de educação física ajudou-me a tirar 

fotografias ao evento de forma a registar um dos momentos mais festivos do 

ano para aqueles alunos. 

A entrega de prémios estava prevista para o dia do Sarau Desportivo, mas 

após alguma reflexão uni esforços para que fossem entregues no próprio dia 

do torneio. A envolvência seria outra, os alunos iam poder sentir as medalhas e 

as taças de uma forma mais intensa. E com isto, iria também aliviar um pouco 

o tempo no dia do Sarau. Dessa forma, também acredito que foi bem 

conseguido. 

Analisando globalmente, concluo que cresci bastante com esta experiência. Se 

já achava que a organização de cada torneio cria adversidades diferentes, esta 

provou essa teoria. Ajustar a minha posição em conformidade com os 

obstáculos que foram surgindo, foi algo que e fez pensar, refletir e definir da 

forma que sempre considerei melhor para o torneio e para os alunos. 

Confesso que este dia da fase final do torneio, naquele Estádio ficou-me 

marcado. Senti que naquele dia estava a proporcionar aos alunos, um 

momento com o qual nunca tiveram hipótese de estarem envolvidos. Acredito 

que os fiz sentir importantes e especiais. Perceber isso em cada expressão 

deles foi muito gratificante. 

Por último, mas muito provavelmente, um dos aspetos mais importantes para 

mim neste torneio, foi o compromisso e a solidariedade de alguns alunos da 

minha turma. Mesmo não sendo atletas da equipa da turma, quiseram ser parte 

integrante da atividade e fizeram questão de o provar sozinhos. O 

preenchimento dos boletins, o sistema de som e todo o material inerente aos 

jogos foi algo que eles decidiram realizar para me ajudar. E sim, fizeram-no 

durante dois meses mesmo não tendo a obrigação de o fazerem! Foram 

incansáveis, pontuais, assíduos, pró-ativos, e ao mesmo tempo humildes para 



	  
	  

	   48	  

perceberem onde tinham de melhorar para a semana seguinte. Também os 

alunos tinham uma enorme vontade de deixar a sua marca no torneio. E eu 

senti que eles o mereciam. O maior prémio que eles poderiam receber, era um 

simples obrigado no final de cada dia do torneio. Foi uma lição de vida 

perceber isso. Vibraram mais com o torneio do que alguns jogadores da equipa 

vencedora, demonstrando o espírito de conquista e a identificação com a 

atividade.  

Por todos estes motivos, saí mais rico desta atividade. Quando terminou 

senti que o “dever estava cumprido”, e que simplesmente não existiria mais. A 

cumplicidade com os alunos já estava criada de certa forma. E isso é algo que 

não esqueço com facilidade. 

A atividade cumpriu com as expetativas e ocorreu sem qualquer incidente entre 

alunos e, felizmente, sem qualquer tipo de lesão. 

 

4.2.3 O Desporto Escolar 
 

O DE assume nos dias de hoje uma influência na criação de hábitos de vida 

saudáveis. Quando em pontos anteriores me referi à criação de oportunidades 

e de transmissão de valores, o DE é sem dúvida um meio de potenciar esses 

objetivos. Segundo Valdano (2002) o desporto é um veículo perfeito para a 

educação, pois gera nas crianças uma grande excitação e prazer, tornando-as 

permeáveis a qualquer tipo de mensagem. É desta forma que o DE pode 

transmitir crenças, hábitos e formas de estar na vida mais saudáveis. 

O DE tem uma contribuição enorme na perspetiva do desenvolvimento do 

aluno de forma integral e inclusiva. Segundo Bento (1989), o DE enquanto 

atividade extracurricular contribui, para a realização de incumbência sócio-

pedagógica na Escola, nomeadamente ao nível do desenvolvimento integral 

dos alunos. 

Tendo estado durante toda a minha vida ligado à competição e ao treino, estar 

presente no DE fez-me sentir um pouco nesse patamar. Se por um lado 

encontrei alunos em que tinham pouco contato com o Desporto, encontrei 

igualmente, alunos cujo objetivo era evoluir para ganhar torneios. Esse espírito 
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é completamente equiparado ao rendimento desportivo. Desse ponto de vista 

senti-me bastante identificado.  

Tendo ficado ligado ao Badminton, hoje sinto mais capacidade para no futuro, 

caso seja necessário, assumir uma equipa de DE dessa modalidade. Nesta 

atividade desempenhei funções de treinador. A correção de gestos técnicos e o 

aconselhamento posicional dos alunos foram as grandes intervenções que tive. 

Acrescento também, que desempenhei as funções de arbitragem durante os 

jogos dentro do treino. Estar ligado a esta modalidade fez-me crescer ao nível 

dos conteúdos, perceber que a um nível mais elevado arbitrar não se torna 

tarefa fácil. Refiro-me a nível mais elevado, pois os alunos com o tempo de 

exercitação conseguem jogar a um nível bastante bom, tendo inclusivamente 

um aluno campeão regional no seu escalão. 

O fato de não ter disponibilidade para participar nos jogos competitivos, fez-me 

perder uma mais valia que o DE proporciona.  

É de ressalvar que nos dias que correm, o DE é responsável por mais 

colocações nas escolas e por atribuição de mais horários a professores. É algo 

que por um lado enaltece a sua importância, mas que por outro mostra que a 

conjetura atual não é a mais favorável. Um docente não deve olhar para o DE 

com este propósito mas na verdade é uma ajuda determinante. 

 

4.3. Área 3 – Desenvolvimento Profissional 
 

Esta área é responsável pela valorização do docente, que ferramentas eu 

considero úteis e fundamentais para exercer as minhas tarefas de forma 

correta, e que impacto elas possuem no processo de ensino-aprendizagem. 

Afinal de contas onde poderei melhorar? Que mecanismos posso estudar e 

aprofundar de forma a ser cada vez mais completo? 

Foi com este intuito que aprofundei e refleti sobre a observação e sobre a 

reflexão, armas poderosas nesta profissão. 
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4.3.1 A Observação como ferramenta de trabalho do professor 
 

Em todos os momentos que o ensino está presente, a observação faz parte 

quer de forma imediata, que a médio prazo. Considero portanto, importante 

perceber como melhorar e que importância assume segundo a literatura. 

Segundo Mendes et al. (2012) a observação assume-se como uma capacidade 

essencial, sendo fulcral na análise e avaliação das prestações dos alunos e 

como tal, na própria atividade do docente.  

Observar tudo não significa avaliar, nem observar. O grande objetivo é 

sabermos o que observar, em que momentos observar e claro, criar grelhas de 

registo da própria observação. Segundo Sarmento (2004) “observar qualquer 

coisa não é só olhar o que se passa à nossa volta. Mais do que isso, é captar 

significados diferentes através da visualização…atribuir-lhe um sentido 

significativo.” 

O curioso desta ferramenta é que caminha de mãos dadas com a reflexão. A 

observação irá fornecer bases de dados observáveis para que numa fase 

posterior possa refletir, aprimorar, e desenvolver as estratégias mais corretas. 

Segundo Ferreira (2013, p. 123) “(…) por vezes, observar uma aula, é olhar 

para ti, através do seu reflexo. E mais importante do que isso, refletir sobre o 

que observaste é olhar para nós, professores, e o que nós estamos a fazer 

com os nossos aprendizes. Porque numa aula está presente o professor, o 

aluno, e a possibilidade de consequências daqueles minutos, que te fazem 

refletir sobre as tuas práticas”. 

No final, mas não menos importante, a observação das aulas de outros 

docentes e inclusivamente a própria introspeção das minhas é algo repleto de 

conteúdo para aprimorar a minha própria forma de ser e estar no ensino. Seja 

na forma como instruem, na forma como emitem feedbacks, na postura na 

aula, na organização e na preparação da mesma. 

As necessidades para utilizar esta ferramenta foram detetadas nos momentos 

de avaliação, na própria análise da exercitação do gesto técnico/conteúdo, nas 

observações das aulas dos restantes professores estagiários. Nestes 

momentos senti que não sabia o que observar. Não conseguia focar a minha 

visão no que realmente queria observar.	   Aprender a realizar uma boa 
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observação de movimentos é um dos aspetos importantes na formação de 

professores (Rosado, Virtuoso & Mesquita, 2004)  

Com a ajuda da PC, comecei a analisar um conteúdo de cada vez, ou 

simplesmente uma componente crítica do gesto técnico. Com isso ia 

aprimorando a minha observação e abstraindo-me do que não interessava. 

Observar é algo mais que olhar, é captar significados diferentes através da 

visualização (Sarmento, 2004) 

Durante as aulas, esta ferramenta foi sempre utilizada. Seria difícil analisar 

uma má execução técnica ou tática sem recorrer à observação. O professor 

para poder intervir de modo fundamentado, terá de saber observar (Estrela, 

1990). A maior dificuldade detetada no núcleo de estágio foi perceber se todos 

observamos da mesma forma, ou melhor, se atribuíamos o mesmo significado 

à observação efetuada. Será que um suficiente para mim é o mesmo para 

outro professor estagiário? A observação vai andar sempre de mão dada com a 

opinião do observador. Segundo Vieira (1993) “observar é interpretar e como 

todo ato interpretativo, a observação reflete a subjetividade do sujeito que 

observa”. 

Assim se prova que a observação estará sempre presente na atuação do 

professor e dessa forma o aperfeiçoamento desta capacidade deve ser tida em 

conta cada vez mais. 

 

4.3.2 Reflexão, Introspeção e Evolução 
 

Refletir... algo que nos leva à evolução e transcendência, algo que nos faz 

entender o que é ser professor, o que implica e como temos de saber estar.  

A reflexão é uma verdadeira arma, sem ela podemos colocar tudo a perder, 

com ela temos tudo para crescer. Agir, aferir os resultados das ações, refletir 

sobre elas e partir para a evolução. 

Durante o meu ano de estágio o processo de reflexão esteve sempre presente. 

Refletir sobre o que foi planeado, sobre o que foi aplicado e sobre os 

resultados que daí apareceram. Esta reflexão acontecia na elaboração das 

reflexões das aulas, nas unidades temáticas, das escolhas que fazia em termos 

de situações de aprendizagem e claro, das atividades escolares em que 
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participava. As reuniões com os meus colegas professores estagiários e as 

reuniões com a PC eram os momentos mais fortes de reflexão. Aconteciam de 

forma oral, para depois serem escritas, ficando registadas. Eram estas 

reflexões que nos faziam aprender. 

Segundo Oliveira e Serrazina (2002) o professor deve procurar o equilíbrio 

entre a ação e o pensamento e as novas práticas devem implicar sempre uma 

reflexão sobre a sua experiência, as suas crenças, imagens e valores. A partir 

das nossas crenças e dos nossos valores, a introspeção daquilo que refletimos 

será natural.  

Neste ano de EP, refletir foi algo que fui melhorando ao longo das aulas. Foi a 

partir dela que a minha evolução aumentou. O reconhecimento do erro e dos 

aspetos onde melhorar permite ao professor criar estratégias e aferir formas de 

crescimento na sua ação e consequentemente na aprendizagem dos alunos. 

Os meus erros foram ao nível do planeamento das unidades temáticas, 

colocando muitos conteúdos por aula, os momentos de instrução durante a 

aula serem longos, o momento de observação na avaliação diagnóstica assim 

como algumas ações durante a aula que me faziam questionar se eram 

corretas ou não. Refiro-me por exemplo à implementação de flexões por faltas 

de atraso, como referi anteriormente neste documento. 

Refletir sobre a minha prestação, e sobre os conteúdos programáticos torna-se 

imprescindível para o professor.	  Batista e Queirós (2013) defendem que “ (…) 

Na verdade, importa que a formação superior, além da aquisição de 

conhecimentos e competências, faça apologia da reflexão crítica, estimulando 

o estudante a questionar-se continuamente sobre os próprios conteúdos”. 

Esta ideia foi-nos passada durante o percurso académico assim como pela PC 

e a professora orientadora, que em todos os momentos de observação nos 

alertaram para este fator e inclusivamente nos questionaram nesse sentido. 

Um professor que não reflete, poderá ser um profissional sem evolução. 

Também a evolução dos nossos alunos está em grande parte dependente da 

nossa reflexão, da capacidade de interiorizar e de evoluir, criando situações de 

aprendizagem favoráveis para que eles adquiram o máximo de competências 

possíveis.  
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Ainda em relação a essa vertente, Schön (1992, p. 85) esclarece que “Um 

professor reflexivo tem a tarefa de encorajar e reconhecer, e mesmo de dar 

valor à confusão dos seus alunos”. 

Esta confusão não é apenas referente aos alunos. Enquanto professor 

estagiário fiquei confuso como referi anteriormente. Mas essa confusão vai 

despertar o interesse em querer ficar lúcido e esclarecido. “É impossível 

aprender sem ficar confuso” (Schön, 1995). 

Segundo este autor, existem três tipos de reflexão: a reflexão na ação, a 

reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão na ação. As primeiras 

reflexões apenas se distinguem no momento em que é realizada. A primeira no 

momento da atividade e a segunda nos momentos pós-atividade. A terceira 

trata-se de olhar retrospectivamente para a ação e refletir sobre o momento da 

reflexão na ação, isto é, sobre o que aconteceu, o que o profissional observou, 

que significado atribui e que outros significados pode atribuir ao que aconteceu 

(Schön, 1992). 

No meu caso específico senti que a reflexão no momento da ação nem sempre 

foi conseguida. Foi um hábito que se foi criando e na parte final do estágio já 

conseguia refletir sobre o que estava a acontecer e alterar o que estivesse mal. 

A reflexão sobre a ação, foi o tipo de reflexão que mais utilizei nos momentos 

pós-aula. Inicialmente focava-me muito em descrever o que aconteceu e não 

em interpretar. Corrigi isso juntamente com a PC e consegui analisar o que 

aconteceu, porque motivo aconteceu e o que devia fazer daí em diante para 

resolver esse problema. 

 
O último tipo de reflexão foi utilizado neste relatório. Análises e reflexões 

anteriores que vistas agora me fazem pensar de forma diferente. Hoje consigo 

interpretar determinados acontecimentos que nas reflexões do primeiro e 

segundo período não conseguia detetar. Ao ler as reflexões anteriores percebo 

que devo refletir sobre elas, e de que forma tenho evoluído. 
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5. CONCLUSÃO E PERSPETIVAS PARA O FUTURO 
 

E assim terminou um ano intenso, emotivo e ao mesmo tempo trabalhoso. O 

culminar de uma formação longa, em que procurei crescer e aprender, e onde 

também ensinei. 

Para além de ensinar, procurei ajudar os meus alunos a encontrarem um 

caminho repleto de autonomia, espírito crítico e com isso, bases de sucesso. 

Não espero que valorizem esse caminho agora, mas principalmente no futuro. 

Pretendo que um dia reflitam e reconheçam valor a algo que lhes tentei 

transmitir. 

Hoje sinto-me mais preparado para ser professor, com a consciência de que a 

minha própria formação e desenvolvimento é contínuo e que com isso posso 

alcançar grandes feitos. A busca pela evolução deve ser um objetivo a 

perseguir por todos os profissionais. Acredito que haverá sempre lugar para os 

melhores. 

Este sentimento de pertença ao ensino e de dever cumprido pressupõe 

momentos de frustração, de medos e de erros que hoje me fazem ser melhor 

professor, assim como grandes momentos de cumplicidade com o ensino e 

com os agentes que nele estão inseridos, desde alunos a professores e 

funcionários. O crescimento deste ano, evidenciou-se a curto prazo nas 

restantes responsabilidades (pessoais e profissionais) que tenho na vida. 

O medo que me assistiu no momento de entrada na escola, diz respeito ao 

papel de professor e não de aluno, algo que no contexto escolar nunca 

vivenciei. Pelo seu enorme significado, este ano será sempre recordado, e as 

pessoas que nele participaram também.  

Nunca saberemos o dia de amanhã, o que nos espera... não sei quando 

voltarei a dar aulas na escola, uma vez que as perspetivas são muito 

reduzidas. Ainda assim tenho algo em que me focar, a vertente do fitness e do 

treino personalizado. É dessa forma que tenho vivido e me apaixonado a cada 

dia que passa. É nessa área que irei continuar a investir, pois foi com base 

nesse trabalho que hoje consigo terminar o curso que sempre quis. 

Nem sempre foi motivo para rir, e muitos foram os momentos para desistir. 

Felizmente tive ao meu lado pessoas capazes de me motivarem e de me 
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fazerem perceber que apesar da minha reduzida disponibilidade, este mestrado 

era algo positivo para mim.  

Neste momento tenho saudades dos meus alunos, porque para além de serem 

os primeiros foram simplesmente os melhores. Saber que ainda hoje falam de 

mim, e da falta que lhes faço, mostra que conquistei o meu espaço, deixei o 

meu “cunho” na turma e nos alunos.  

Apesar de o livro da minha vida já possui muitos capítulos, este é um dos mais 

importantes. Espero que ainda existam muitas páginas em branco para serem 

preenchidas porque o meu “cunho” não ficará por aqui. Vida, eu estou aqui! 

 

“Mantém-te afastado das pessoas que tentam desvalorizar a tua ambição. As 

pessoas pequenas fazem sempre  isso, mas as realmente grandes fazem-te  

sentir que tu, também, te podes tornar grande.” 

        (Mark Twain) 
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7. ANEXOS 
	  

	  
!
!

! Escola S/3 Arquiteto Oliveira Ferreira                   

  
!

 FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO  

1. Identificação 

Nome:_______________________________________      Ano/Turma: _________         Idade: 

___________ 

Data de Nascimento: __/__/___  Naturalidade: __________________  

Nacionalidade:___________________ 

 2. Filiação 

Nome do pai: __________________________________________ Idade: __ Profissão: 

_________________ 

Habilitações literárias: ____________________ 

Nome da mãe: ________________________________________Idade: __ Profissão: 

___________________ 

Habilitações literárias: ____________________ 

3. Agregado familiar 

O teu agregado familiar é constituído por: 

Pai  !    Mãe  !    Irmãos  !  Quantos? __   Avós  !    Outros  !    

_______________________________ 

Em qual das seguintes situações se encontram os teus pais? 

Casados  !       Separados  !       Divorciados  !      Solteiros  !  Falecidos ! 

4. Saúde 

Vais com frequência ao médico? Sim !  Não ! Peso: ____Altura: ____Quantas refeições fazes 

por dia? ___ 

Assinala se tens algum destes problemas de saúde: Asma !   Epilepsia !    Diabetes !    

Problemas cardíacos !    Visão  !    Audição  !   Outras: !     

Quais:______________________________________ 

5. Antecedentes escolares 

Já reprovaste? _____ Em que ano(s)? ______ 

Porquê? Doença !  Excesso de faltas !  Falta de estudo !        

Outras razões?: 

____________________________________________________________________________ 

6. Relação com a escola 

Disciplina favorita: _______________ 

Porquê?__________________________________________________ 

Disciplina que menos gostas: _________________Porquê? 

________________________________________ 

Como te consideras como aluno?   Excelente  !       Bom  !       Razoável  !      Medíocre  ! 

7. Dados relativos à Educação Física 

Gostas das aulas de Educação Física?   Sim □   Não □ O que 

mudarias?______________________________ 
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Ficha de Inscrição de Equipas  

Torneio de Futebol Inter – Turmas 
 

Turma:  

Nome da Equipa: 

 

Elementos da Equipa: 

1._______________________________  Idade:    Pagamento: 

2._______________________________  Idade:  Pagamento: 

3._______________________________  Idade:  Pagamento: 

4._______________________________  Idade:  Pagamento: 

5._______________________________  Idade:  Pagamento: 

6._______________________________  Idade:  Pagamento: 

7._______________________________  Idade:  Pagamento: 

8._______________________________  Idade:  Pagamento: 

9._______________________________  Idade:  Pagamento: 

10.______________________________  Idade:  Pagamento: 

 

Capitão de Equipa: 

Sub-Capitão: 
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Capitão de Equipa 

____________________________________ 

 

 

Professor de Educação Física 

_____________________________________ 

Regulamento Torneio de Futebol Masculino – 9º Ano 
  

Este  Regulamento   tem  como  princicpal  objetivo  esclarecer  as   regras  do  Torneio.  Este  Torneio  

será   programado   por   Fases   de   Grupos.   O   Grupo   A   será   composto   por   4   Equipas   e   o   Grupo   B   será  

composto   por   apenas   3.   A   Fase   de   Grupos   será   realizada   por   duas   voltas   (exemplo   da   Champions  

League).  Após  a  realização  de  todos  os  jogos  da  Fase  de  Grupos,  as  duas  primeiras  equipas  classificadas  

de  cada  grupo  passam  à  FASE  FINAL.    

Nesta  Fase  Final,  o  1º  Classificado  do  Grupo  A  irá  defrontar  o  2º  Classificado  do  Grupo  B.  O  1º  

Classificado   do   Grupo   B   irá   defrontar   o   2º   Classificado   do   Grupo   A.   Destas  Meias   Finais   irão   sair   os  

Finalistas  deste  Torneio  e  os  Vencidos  irão  disputar  o  3º  Lugar  do  Pódio.  

  

Do  ponto  de  v ista  do  JOGO  propriamente  dito  existem  as  seguintes  Regras:   

Regra  nº  1  –  Para  cada  jogo,  uma  equipa  deve  apresentar  pelo  menos  4  jogadores.  Caso  não  possuam  4  

jogadores,  perdem  o  jogo  por  falta  de  comparência  sendo  atribuída  a  vitória  à  outra  equipa  por  3  –  0.  

Regra  nº  2  –  Os  jogos  serão  compostos  por  duas  partes  de  12  minutos.  Total  do  Jogo  serão  24  minutos.  

O  intervalo  é  de  aproximadamente  3  minutos.  

Regra  nº  3  –  Após  5  faltas  numa  das  partes,  a  equipa  que  sofreu  as  faltas  terá  direito  a  um  livre  direto  

sempre  que  outra  falta  ocorra.  

Regra  nº  4  –  Em  caso  de  igualdade  de  pontos  na  tabela  classificativa,  aplica-‐se  a  Lei  do  confronto  direto.  

É  de  salientar  que  as  equipas  terão  jogos  em  “Casa  e  Fora”.  Se  neste  campo  também  se  encontrarem  

em  igualdade  (exemplo  0  –  0)  aplica-‐se  a  Lei  de  Diferença  de  Golos.  

Regra   nº   5   –  As   substituições   podem   ser   realizadas   quando   a   equipa   quiser   e   as   vezes   que   a   equipa  

decidir  realizá-‐las.  

Regra  nº  6  –  Na  Fase  Final,   caso  o   jogo   termine  empatado,  haverá  um  prolongamento  de  5  minutos.  

Caso  o  mesmo  empate  se  prolongue,  o   jogo  será  decidido  por  meio  das  Grandes  Penalidades   (3  para  

cada  equipa  e  “Morte  Súbita”  se  for  caso  disso).  
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Se	  alguma	  dúvida	  persistir	  em	  relação	  ao	  Regulamento,	  devem	  dirigir-‐se	  à	  Organização	  do	  

Torneio	  para	  que	  sejam	  devidamente	  esclarecidos.	  
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CLASSIFICAÇÃO 

 Torneio de Futebol Masculino – 9º Ano 

Grupo A 

Equipa   Jogos   Vitórias   Empates   Derrotas   Golos  M.  
Golos  

S.  
Dif.  Golos   Pont  

Team  Revolution                          

Sem  Nome                          

Os  Sem  Abrigo                          

Sei  Lá                          

 

Grupo B 

Equipa   Jogos   Vitórias   Empates   Derrotas   Golos  M.  
Golos  

S.  
Dif.  Golos   Pont  

CEF  Futebol  Clube                          

Cheios  de  Fome                          

Rolas  Futebol  Clube                          

 

Melhores Marcadores 
Lugar   Nome  do  Jogador   Equipa   GOLOS  MARCADOS  

1º           

2º           

3º           

4º           

 

Melhor “Play Maker” 
Lugar   Nome  do  Jogador   Equipa   ASSISTÊNCIAS  

1º           

2º           

3º           

4º           
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Boletim de Jogo – Torneio de Futebol Masculino – 9º Ano 

     

Jornada:  3   Data:     Hora:       Local:     Grupo:    

EQUIPA  A   -‐   EQUIPA  B  

Faltas  1ª  P:   Faltas  2ªP:      Faltas  1ª  P:   Faltas  2ª  P:  

  

Estatística Individual  

Jogador   Golos   Assist.   TOTAL   Jogador   Golos   Assist.   TOTAL  

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

Observações      Observações     

  

        Capitão  Equipa  Casa                      Capitão  Equipa  Fora  

  

_____________________________               ____________________________  

  

Organização  

  

_____________________________ 


