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RESUMO 
De regresso à escola, volto com um papel diferente. De aluna, passei a 

professora, experienciando, assim, o meu primeiro contacto com a realidade 

profissional, onde, num primeiro instante, defrontei-me com sentimentos de 

sobrevivência e de descoberta (Ferreira, 2013). Esta experiência foi-me 

potencializada no quadro de uma das unidades curriculares inseridas no plano 

de estudos do 2º ano do Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

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

designada por Estágio Profissional. Este documento proporciona uma 

autorreflexão crítica das vivências e aprendizagens conseguidas ao longo de um 

ano, sendo elas auxiliadoras no processo evolutivo na construção da minha 

identidade profissional como futura professora de Educação Física. O Relatório 

encontra-se dividido em cinco grandes capítulos, começando pela introdução 

onde é realizado um breve enquadramento do estágio e da sua estrutura na 

prática. O segundo capítulo intitula-se de “Eu: A minha essência”. Neste capítulo 

são identificadas as razões da escolha pela profissão de professor. No terceiro 

capítulo referente ao “Contexto: Leis, instituição e funcionalidades”, a prática 

profissional é contextualizada dando a conhecer o seu funcionamento. No 

capítulo quatro, “Prática: O encontro com a realidade” é relatado tudo o que foi 

vivido, experienciado e aprendido ao longo de todo um ano letivo de estágio, 

percorrendo as três áreas de desempenho do professor: área 1 - organização e 

gestão do processo de ensino e de aprendizagem, englobando os temas 

referentes à conceção, planeamento, realização, observação e avaliação; área 

2 - participação na comunidade escolar; e área 3 - desenvolvimento do estudo 

de investigação relativo ao desenvolvimento profissional da estudante-

estagiária, sendo relacionado com o processo de construção da sua identidade 

profissional. Por fim, o capítulo “Conclusões finais e perspetivas para o futuro” 

apresenta o balanço final de todas as experiências vividas e de todas as 

aprendizagens adquiridas que construíram a minha conceção de professor.  

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, 

ESTUDANTE-ESTAGIÁRIA, IDENTIDADE PROFISSIONAL.
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ABSTRACT 

Back to school, I assume a different role. From student, to teacher, experiencing 

thus my first contact with the professional reality, where, in a first moment, I was 

confronted with feelings of survival and discovery (Ferreira, 2013). This 

experience was enhanced to me in the framework of one of curricular unities 

inserted in the study plan of second year of the Master’s Degree in Teaching 

Physical Education in Basic and Secondary Education of Faculty of Sport, 

University of Porto, designated by Practicum Training. This document provides a 

critical self-reflection of all the experiences and learning achieved through a 

school year, they happened in the course of an evolutionary process shaping the 

construction of my professional identity as a future teacher of Physical Education. 

The Practicum Report is divided in five big chapters. The introduction, where it is 

held a brief framework of the Practicum Training and his structure. The second 

chapter has the name of “I: my essence”. In this chapter are identified the reasons 

for the choice of the profession of teacher. The third chapter refers to: “Context: 

Laws, Institution and features”, the professional practice is contextualized letting 

it be known its features, main laws and standards to be met. In the fourth chapter, 

“Practice: the meeting with reality” is reported all that has been lived, experienced 

and learned over an entire school year of Practicum Training, covering the areas 

of teacher performance: area 1 - organization and management of the process of 

teaching and learning, encompassing the themes that refers to conception, 

planning, realization, observation and evaluation; area 2 - participation in the 

school community; and area 3 - development of the research study concerning 

to the professional development of the Pre-service teacher, being it related to the 

process of building her professional identity. Finally, the chapter “Final 

conclusions and prospects for the future” presents the final balance of all the 

experiences and all the learning acquired that have built and rebuilt my 

conception as a teacher.  

KEY WORDS: PRACTICUM TRAINING, PHYSICAL EDUCATION, PRE-

SERVICE TEACHER, PROFESSIONAL IDENTITY. 
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1. Introdução 
 

O seguinte documento foi elaborado no âmbito da unidade curricular de 

Estágio Profissional (EP) do 2º ano do 2º ciclo em Ensino de Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário, conducente ao grau de mestre, da Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto. Este documento relata o meu percurso 

como estudante-estagiária numa prática de ensino supervisionada (PES), com 

vista ao desenvolvimento das minhas competências como futura professora de 

Educação Física (EF). O Relatório reflete ainda todo o meu processo de 

construção identitária como futura professora de EF. 

A PES foi realizada numa escola cooperante situada no centro da cidade 

de Vila Nova de Gaia, com um núcleo de estágio constituído por três elementos, 

dois do sexo feminino e um do sexo masculino, orientados por um professor da 

escola, o Professor Cooperante (PC) e uma professora da faculdade, designada 

por Orientadora da Faculdade (OF). Na PES pretendeu-se que eu como 

estudante-estagiária fosse capaz de identificar o contexto em que estava 

inserida, permitindo-me ser uma profissional e uma pessoa reflexiva durante 

todo o meu EP (Batista & Queirós, 2013). As mesmas autoras, Batista e Queirós 

(2013, p. 36), afirmam que o EP deve “dotar os futuros profissionais não apenas 

de conhecimentos e habilidades mas, fundamentalmente, da capacidade de 

mobilizar os conhecimentos e habilidades face às situações concretas com que 

se vão deparar no seu local de trabalho e de refletir criticamente sobre os meios, 

as finalidades e as consequências da sua ação pedagógica”. A PES foi, assim, 

realizada numa escola que detinha material desportivo bastante diversificado, o 

que permitiu que os conteúdos a lecionar por mim, à partida para o 

desenvolvimento do meu EP, fossem variados, tendo sempre em consideração 

o programa curricular. Desta forma, as minhas conquistas puderam ser mais 

ricas, pois um grande leque de distintas experiências foram-me possibilitadas 

devido ao contexto em que me encontrava inserida.  

Assim sendo, neste Relatório de Estágio Profissional iremos encontrar 

todo o meu processo de ensino e de aprendizagem, desde as vivências e 
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experiências passadas com cada uma das minhas turmas, assim como todo o 

trabalho desenvolvido com a comunidade educativa. A prática real de ensino 

ajuda, desta forma, à compreensão das tarefas e das responsabilidades que um 

professor deverá suportar. Como nos revelam as normas orientadoras de 

estágio1, “o EP visa a integração no exercício da vida profissional de forma 

progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo as competências 

profissionais que promovam nos futuros docentes um desempenho crítico e 

reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências da profissão” (p.3). 

O desenvolvimento de competências e de conhecimento através da 

partilha com a comunidade, nomeadamente com o meu núcleo de estágio e com 

os professores mais experientes tornou-se um dos pontos fulcrais na construção 

da minha identidade como futura profissional. Wenger (2006) diz-nos que se 

interagirmos regularmente com as comunidades de prática compreendemos da 

melhor forma o que fazer e como o fazer melhor. Ferreira (2013, p. 125) 

acrescenta, ainda, que através da experiência podemos perceber de facto que 

“o valor da partilha reside na possibilidade do amanhã”, o amanhã que tanto 

procuramos, pois partilhar conhecimentos e experiências edifica-nos. É, assim, 

bastante claro que a realização do EP em contexto real de ensino garante a 

situacionalidade na formação, “o que permite uma construção profissional mais 

adequada para a edificação dos contornos da identidade profissional” (Batista & 

Queirós, 2013, p. 41). Queirós (2014b) afirma que, desta forma, a entrada para 

a profissão docente marca o desenvolvimento do conhecimento e da identidade 

profissional do futuro professor.  

A reflexão foi, assim, o meio fundamental para a elaboração deste 

relatório, assim como para a compreensão de todo o ano de EP e de todas as 

experiências vividas com vista a uma formação integral e completa do futuro 

profissional de EF, que se quer consciente e crítico em todas as suas ações 

educativas. Segundo Schön (1987), o desenvolvimento profissional é 

concretizado através da reflexão situada dos dilemas práticos, promovendo uma 

                                                           
1 In Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao grau de 

mestre em Ensino de Educação Física nos Ensino Básico e Secundário da FADEUP: 2014-2015. 

Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Matos, Z. 
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focalização nos problemas e, consequentemente, na sua resolução. Durante 

todo o ano de EP foi manifesta a promoção de “experiências de autorreflexão, 

de partilha de pensamentos, da valorização das experiências práticas, em 

contextos específicos, suportados por supervisão e aconselhamento” (Rosado & 

Mesquita, 2011b, p. 213).   

Assim, o seguinte documento encontra-se dividido em cinco grandes 

capítulos, começando por este respetivo, a introdução, onde é realizado um 

breve enquadramento do EP e da sua estrutura na prática, focando os principais 

objetivos deste trabalho. De seguida, o segundo capítulo intitula-se de “Eu: a 

minha essência”. Neste capítulo, identifico as razões da minha escolha pela 

profissão de professor, desenvolvendo todas as minhas vivências pessoais, 

académicas e desportivas. Acrescento, ainda, as expectativas que detive à 

partida para o desenvolvimento do meu ano de EP. No terceiro capítulo referente 

ao “Contexto: leis, instituição e funcionalidades”, a prática profissional é 

contextualizada dando a conhecer o seu funcionamento, principais leis e normas 

a cumprir. Neste capítulo é, também, dado a conhecer as minhas respetivas 

turmas onde tudo ganhou forma, assim como é apresentada toda a comunidade 

de prática fundamental para o meu processo de construção identitária. No 

capítulo quatro, “Prática: o encontro com a realidade” é relatado tudo o que foi 

vivido, experienciado e aprendido ao longo de todo o ano de EP, percorrendo as 

três áreas de desempenho do professor: área 1 - organização e gestão do 

processo de ensino e de aprendizagem, englobando os temas referentes à 

conceção, planeamento, realização, observação e avaliação; área 2 - 

participação na comunidade escolar; e área 3 - desenvolvimento profissional. 

Ainda neste capítulo, o desenvolvimento do estudo de investigação é inserido na 

área 3 relativa ao desenvolvimento profissional do estudante-estagiário, sendo o 

mesmo relacionado com o processo de construção da minha identidade 

profissional. O processo reflexivo e a reflexão crítica são as bases deste estudo 

de investigação moldando-me como futura professora de EF, 

consciencializando-me de quem sou e de como sou no meu trabalho. Por último, 

o capítulo “Conclusões finais e perspetivas para o futuro” apresenta o balanço 

final de todas as experiências vividas e de todas as aprendizagens adquiridas. 
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Acrescento ainda, neste último capítulo, as minhas expetativas para o meu futuro 

como professora de EF e como profissional do desporto.  
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2. Eu: A minha essência  
 

“Em tempos de mudança, é por vezes necessário olhar e sistematizar o já feito, o já 

pensado, o já escrito, para que a mudança se concretize efetivamente.” (Cunha, 

2008, p. 13) 

 

Trabalhadora, empenhada, amiga, tolerante, compreensiva, realista, e, 

acima de tudo, desportista! 

Tantos adjetivos intimados, mas tudo o que é vivido por mim torna-me 

diferente a cada ano que passa, a cada dia que corre, a cada hora que bate. 

Tudo completa a minha essência, preenche o meu ser, forma a minha 

autenticidade; e tudo gira numa constante atribuição de novos sentidos e 

significados para a construção de uma vida. A vida é como um labirinto, onde 

corremos na busca da saída que torne os sonhos reais, sabendo que, para isso, 

encontraremos muitos caminhos sem saída, onde teremos que, por diversas 

vezes, recuar um passo para avançar dois, forticando-nos e completando-nos na 

busca incessante do nosso Eu.  

O desenvolvimento do que somos é influenciado por distintos fatores. 

Esses fatores podem ser traduzidos pelos diferentes contextos em que nos 

inserimos, pelas vivências do passado tanto sociais como desportivas e pela 

formação de cada um de nós, tornando-nos no mundo um ser distinto na 

construção da nossa identidade (Flores & Day, 2006). 

Aquilo que somos, como nos revelam Lunenberg e Hamilton (2008, p. 

201) através da afirmação “who I am very depends upon what I am doing, where 

I am, and who is with me”, depende muito do que estamos a fazer, com quem 

estamos e onde o estamos a fazer.   

Não nos podemos esquecer que a identidade não é algo que se obtém, 

mas é algo que se vai desenvolvendo ao longo da vida (Beijaard et al., 2004). 

Está relacionada com o modo como cada pessoa compreende o seu 

relacionamento com o mundo, como essa relação é construída através do tempo, 

espaço e interações/ relações com os outros e como a pessoa entende as suas 

possibilidades para o futuro (Urzúa & Vásquez, 2008).  
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Tudo o que já vivi, tudo o que já senti, tudo o que já passei faz parte de 

mim, dando significado aquilo que sou ontem, hoje e amanhã. Como nos diz 

Cunha (2008, p. 13), na frase apresentada no início do capítulo, “em tempos de 

mudança, é por vezes necessário olhar e sistematizar o já feito, o já pensado, o 

já sentido”, e será exatamente dessa forma que iremos começar, de forma a 

compreender o processo em toda a sua íntegra até ao culminar de um sonho há 

muito tempo esperado. 

 

2.1. A Família: O meu pilar 

 

E tudo começou no dia 24 de janeiro do ano de 1991, a marca do início 

da minha jornada, da construção da história da minha vida. 

Em tudo o que faço, a minha família representa o meu grande pilar. Os 

meus pais e a minha irmã mais velha, desde sempre, me acompanharam, 

transmitindo-me valores fundamentais como o respeito, o esforço, o trabalho, a 

partilha, a amizade, a força, a superação. Apoiaram-me incondicionalmente 

durante todo o meu percurso escolar e académico. Desta forma, proveram-me 

de toda a estrutura que me possibilitasse a concretização dos meus objetivos, 

aproximando-me, paulatinamente, da realização dos meus sonhos. 

O que mais marcou a minha vida foi a força que tive que ir buscar onde 

não sabia que a tinha a fim de superar as dificuldades e adversidades com que 

ela nos testa inesperadamente e, por vezes, de uma forma avassaladora, uma 

vez que, no decorrer do meu ensino secundário, um dos meus pilares ruiu e tudo 

o que fazia sentido para mim até então deixou de o fazer. O meu mundo parou, 

perdi o meu pai. Não queria acreditar no que me estava a acontecer, em como 

iria ser a minha vida daqui para frente: como iria eu viver? Mas, uma luz brilhou 

e tudo o que me foi passado por ele, por tudo o que representa para mim, me 

fez levantar a cabeça e lutar pela vida. Colocou à prova o melhor de mim e, desta 

forma, ganhei motivação para o deixar orgulhoso da filha que viu crescer e que 

continuará a ver onde quer que esteja.  

Ao escrever estas palavras, é inevitável conter as lágrimas e a tristeza por 

não o ter presente; sempre sonhei que, no final do meu percurso académico, o 
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meu pai estivesse ao meu lado, pois ele foi a minha grande inspiração para o 

desporto, tendo sido o desporto a sua grande paixão também. 

Todavia, nas minhas recordações de infância, palavras como amor, 

carinho, confiança, alegria marcaram, de uma forma muito positiva, aquilo que 

eu sou hoje. O afeto e apoio incondicional, que tive a sorte de ter advindos destes 

três pilares minha vida, tornaram-me aquilo que sou hoje.   

 Lembro-me que, desde cedo, acompanhava o meu pai aos jogos de 

futebol, nascendo em mim uma grande paixão, aliado, no entanto, as outras 

modalidades que ia conhecendo através das infinitas conversas que tinha com 

ele e pelas horas de jogos e brincadeiras que passamos juntos. O meu pai foi, e 

sempre será, a minha fonte de inspiração, a força que eu encontro para 

continuar, a minha motivação para terminar.   

 

2.2. O Desporto: A minha paixão 

 

O desporto sempre despertou em mim uma panóplia de sentimentos bons 

e duradouros. Desde que me lembro, sempre joguei “à bola”, sempre brinquei 

com o movimento. Nunca conseguia permanecer parada muito tempo no mesmo 

lugar, e como os meus pais me costumavam dizer, “parece que tens “bichos-

carpinteiros”, Rita!”. E, assim, a minha paixão pelo desporto deu os seus 

primeiros passos, numa caminhada recheada de aventuras emocionantes e 

eletrizantes que só o desporto consegue proporcionar. Só o desporto se torna 

único e individual, no sentido de alcançar todos os motivos, aspirações e 

necessidades de cada um que o pratica (Bento, 2007).   

O meu primeiro contacto com uma atividade estruturada foram as aulas 

de Educação Física (EF) no 1º ciclo do ensino básico. As minhas recordações 

dessas mesmas aulas marcaram-me pelo enorme gosto que detinha ao praticá-

las, sendo a minha predisposição para as mesmas elevada. A vontade de ir para 

as aulas de EF enchia-me de ansiedade, repleta de um brilho no olhar de grande 

contentamento. Era lá que me sentia bem, era lá que me sentia realmente feliz. 
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Praticar desporto, ser desportista “é ser e ter alma, força, vontade para 

renovar a vida de objetivos e sonhos, ainda e sempre por realizar” (Jorge Olímpio 

Bento, 2013, p. 115).   

Com o passar dos anos, o interesse em praticar desporto federado falou 

mais alto. Iniciei a minha experiência pela modalidade de basquetebol, 

permanecendo durante um ano na mesma, passando, também, pelo atletismo, 

ténis de mesa, futsal e, mais tarde, natação. A minha passagem por várias 

modalidades fez-me experienciar distintas aprendizagens e realidades. Essas 

aprendizagens passaram pela aquisição de conhecimentos de diversas 

modalidades tornando--me mais culta desportivamente e repleta de valores que 

cada uma delas consegue proporcionar. No basquetebol e futsal, valores como 

trabalho em equipa, cooperação e espírito de entreajuda, contribuíram para a 

minha formação. Já os valores de sacrífico e superação, verificados na 

modalidade de natação, me tornaram uma pessoa mais rica e lutadora. Tal como 

nos dizem Rosado e Mesquita (2011a), o desporto desempenha um papel de 

enorme relevância no que concerne ao desenvolvimento físico mas, também, e 

não menos importante, ao desenvolvimento pessoal, social e moral. 

Jorge Olímpio Bento (2013, p. 104) acrescenta que “todos quantos 

praticam e entendem este desporto sabem que também é dele que se fazem os 

homens e a cidadania.” 

Olhando para trás, gostava de me ter entranhado numa delas, como uma 

atleta federada que segue um caminho até à obtenção do nível máximo, na 

tentativa de atingir o melhor de mim.  

Durante a minha infância participei, ainda, nos Jogos Juvenis de Gaia, 

jogos estes que se realizavam entre as diferentes freguesias de Vila Nova de 

Gaia, onde várias modalidades desportivas estavam presentes. Neste tipo de 

jogos, valores como a socialização, a entreajuda, o respeito pelo adversário, o 

empenho e a dedicação foram desenvolvidos com bastante veemência, 

tornando-me uma criança mais completa e recheada de competências 

importantes para o meu desenvolvimento integral como pessoa, aumentando, 

ainda mais, o meu gosto pelo desporto, uma vez que, aliado à prática, outros 

valores emergiram. O desporto faz alinhar valores como a formação pessoal e 
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social, sendo estes essenciais no desenvolvimento das distintas etapas e 

espaços do percurso formativo de uma criança ou jovem (Rosado, 2011).  

Participei no desporto escolar em diversas modalidades, desde a 

ginástica aeróbica, passando pelo voleibol e futsal, que me proporcionaram 

experiências inesquecíveis entre as colegas de equipa. Estas experiências 

promoveram a criação de amizades com outros alunos de diferentes escolas 

durante as competições, sendo este mais um ponto a salientar no desporto, até 

porque é difícil noutras áreas este tipo de interações sucederem.  

Com a entrada na faculdade dei continuidade à prática desportiva, 

participando no desporto universitário nas modalidades de futebol e futsal, onde 

a presença nos campeonatos académicos do Porto e nos campeonatos 

nacionais universitários me fizeram, por um lado, crescer como jogadora, uma 

vez que detive contacto com atletas de grande nível nacional, podendo aprender 

mais com a sua vasta experiência; por outro lado, engradecer a pessoa que há 

no meu interior, pois distintos valores são postos à prova, fundamentalmente, o 

respeito pelo trabalho feito nas faculdades, dignificando a faculdade que se 

representa. O desporto poderá definir o seu caminho como sendo um tipo de 

atividade lúdica expressiva, dignificando uma distinta e autêntica forma de ver o 

mundo (Bento et al., 1999).  

E, como refere Bento (2006b, p. 43) o desporto alarga o espetro do olhar 

para a humanização, que o torna indispensável, afirmando mesmo que “sem 

desporto, o envolvimento cultural dos homens empobrece, torna-se descarnado 

e ressequido de emoções e paixões”.  

 

2.3. A Escola: O meu caminho  

 

A escola foi um dos primeiros espaços de contacto com o desporto, mais 

precisamente com múltiplas atividades estruturadas como jogos pré-desportivos 

e coordenativos na pré-escolar, e mais tarde, surgem as aulas de EF, onde as 

primeiras modalidades iniciam o seu desenvolvimento numa perspetiva 

contínua, e cujo ciclo culmina no ensino secundário. Uma das aprendizagens 

mais relevantes de retirar da aula de EF é a integração do aluno na cultura 
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corporal do movimento, de uma forma bastante completa e desenvolvida. A EF 

contém aprendizagens relacionadas com a otimização do controlo motor e da 

educação para o movimento, com o desenvolvimento das distintas habilidades 

motoras e com a incitação de um estilo de vida ativo e saudável (Capel, 1997).  

A EF ofereceu-me aprendizagens únicas que não podem ser 

apreendidas em mais nenhum contexto. Essas aprendizagens compreendem 

a dimensão motora, social, cognitiva e axiológica, sendo a única disciplina que 

utiliza o corpo como um meio de aprendizagem.  

Com a chegada do ensino secundário, ingressei numa escola detentora 

do curso tecnológico de animação e gestão desportiva, onde optei por uma 

especificação no que mais me deixava realizada, o Desporto. Nestes três anos 

de ensino adquiri inúmeras aprendizagens relativas à minha grande paixão. 

Obtive um aumento significativo da minha cultura desportiva relativamente a 

diferentes modalidades desportivas; descobri o funcionamento básico do corpo 

humano; detive as minhas primeiras experiências perante uma turma. Estas 

aprendizagens alimentaram, de forma progressiva, o sonho de ter o desporto 

presente, e para sempre, na minha vida a dois níveis: pessoal e profissional. O 

querer e o sentimento de realização proporcionado tornou-me mais certa e 

convicta do caminho a seguir.   

No plano curricular do curso tecnológico, no décimo segundo ano de 

escolaridade, realizei um estágio como treinadora numa equipa de voleibol. A 

minha escolha pela modalidade teve em consideração o facto de a praticar no 

desporto escolar. O gosto pela modalidade aumentou, aliada à imensa vontade 

de aprender mais e de passar para o lado oposto de ser atleta: o de ser 

treinadora. A partir deste momento, não larguei a modalidade, e, no ano 

seguinte, obtive o grau I de treinadora de voleibol, percebendo que mais um 

sonho estava a começar a tornar-se real. Se o trabalho, esforço e dedicação 

caminharem sempre lado a lado, o sucesso estará mais perto. Ser treinador é 

mais do que deter competências técnica e tática acerca da modalidade em 

causa, é, também, e não menos importante, transportar para o espaço de treino 

competências sociais, culturais, pedagógicas e metodológicas (Bento, 2006a). 

Todo este processo relaciona-se, de uma forma bastante direta, com a 
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construção do meu Eu, daquilo que sou hoje e serei amanhã, da minha 

identidade.  

Após o secundário, tinha as minhas ideias bem delineadas. O meu 

objetivo seria concorrer à licenciatura em Ciências do Desporto da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto. Não restavam dúvidas, era a meta a 

alcançar. Setembro do ano de 2009: consegui concretizar o tão esperado 

objetivo, a entrada na faculdade.  

Durante a licenciatura, o meu desenvolvimento a nível cognitivo, pessoal 

e formativo aumentou significativamente. A exigência de uma licenciatura fez-

me crescer a um nível superior. O trabalho, empenho e dedicação durante os 

anos de licenciatura foram grandes. No entanto, a simples razão de ter 

conseguido atingir o ensino superior, no curso que mais gostava e que mais me 

concretizava, superou quaisquer dificuldades, conseguindo atingir o nível 

pretendido à partida.  

Nesta licenciatura, especializei-me na metodologia de voleibol, realizando 

o estágio da mesma no Castêlo da Maia Ginásio Clube, aumentando, ainda mais, 

o meu gosto pelo treino e por aprender sempre mais sobre a modalidade com 

treinadores mais experientes. A este respeito, Rosado e Mesquita (2011b) 

salientam que o contacto com treinadores experientes tem vindo a revelar-se 

fundamental na obtenção de competências profissionais dos treinadores 

principiantes, importantes no desenvolvimento da sua formação. 

O meu objetivo passava por conseguir transmitir, às crianças e jovens, os 

meus conhecimentos da melhor maneira possível, desenvolvendo a sua 

formação na modalidade, assim como pessoal e socialmente. Com a minha 

especialização na faculdade, detenho, agora, o grau II de treinadora de voleibol. 

Desde o ano de 2008 que estou ligada à modalidade como treinadora, onde já 

treinei escalões de minis A, minis B, infantis, iniciadas, juvenis e juniores. As 

experiências ao nível do treino proporcionam-me um maior conhecimento e 

competências possíveis de transferir para o contexto de ensino na escola. Como 

nos revela Mesquita (2005, p. 7), “os conhecimentos da teoria e da metodologia 

do treino têm-se revelado para o treinador, um importante pressuposto para a 



2. EU: A MINHA ESSÊNCIA 

 

12 
 

 

obtenção de sucesso, nomeadamente ao nível da organização, condução e 

controlo da preparação desportiva.”   

. Finda a licenciatura, seguiu-se a escolha de um mestrado. Assim sendo, 

a minha reflexão sobre o mesmo centrou-se no que gostaria de fazer num futuro 

próximo, assim como nas possibilidades de emprego. Por um lado, a vontade de 

ser professora, de ensinar, era enorme; por outro lado, devido ao estado 

socioeconómico atual do nosso país, nomeadamente, na contratação de 

professores, sendo ela quase nula, o receio de não conseguir um emprego na 

minha área de eleição era grande. Todavia, e perante uma reflexão sensata, 

optei por concorrer ao que mais me concretizava. Outras possibilidades poderão 

surgir, de forma a completar e atualizar continuamente a minha formação com 

outras opções. A área desportiva é uma área detentora de uma grande oferta de 

cursos, formações, workshops e especializações, o que me permitirá cumprir 

esse objetivo.  

 

2.4. Ser professora: O meu sonho 

 

“O professor é uma pessoa, um adulto, um ser ainda em desenvolvimento com um 

futuro de possibilidades e um passado de experiências” (Alarcão & Tavares, 1987b, 

p. 43). 

 

Através do conceito de socialização antecipatória, parti à descoberta, de 

uma forma mais pormenorizada, do que poderá explicar as diferentes razões que 

me levaram à escolha desta profissão, deste meu sonho (Curl & Ingram, 2013).  

Segundo Gomes et al. (2014, p. 169), “este é um processo marcado pela 

natureza pessoal e social de cada indivíduo, refletindo claramente o caráter 

interativo e multidirecional da socialização”. 

Todos os itens acima desenvolvidos, completados com outras questões 

direcionadas para o ensino, são já razões que explicitam o meu trajeto pessoal 

e académico até à definição do meu caminho. 

Com a afirmação de Alarcão e Tavares (1987b, p. 43), o professor para 

querer ser professor teve que deter no seu percurso “um passado de 
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experiências” que o levaram a “um futuro de possibilidades” para um completo 

desenvolvimento e motivação pela profissão de docente de EF.  

O contacto com o desporto sempre foi imenso em todo o meu percurso de 

vida, tendo compreendido toda a sua importância e influência na minha história 

até então, onde o papel dos professores de EF, assim como dos treinadores que 

fui tendo ao longo dos tempos, foi crucial. A postura que determinados 

professores e treinadores adotaram quando assumi o meu papel de aluna foi 

determinante para as minhas escolhas, uma vez que não só a sua demonstração 

de competência e de conhecimento me levaram a confiar em si, como também 

a sua preocupação com os valores, educação e amizade foram-me, também, 

incutidos por determinados professores de EF, fundamentalmente professores 

do ensino secundário. Como nos revela Timmerman (2009, p. 225), “the teacher 

educator is always also a teacher, and as a role model may have a important 

impact on student teachers’ view on teaching”, ou seja, o professor é visto muitas 

vezes como um modelo a seguir pelos seus alunos, quando os mesmos 

objetivam alcançar a sua profissão.   

Foram eles que me proporcionaram experiências magníficas, sentimentos 

fascinantes, momentos especiais, sendo eles os grandes impulsionadores das 

minhas escolhas, uma vez que, num futuro próximo, quero ser eu a ter esse 

papel e essa importância na vida de alguém.  

Um professor não nasce professor. Todas as experiências de vida 

começam cedo a traçar uma direção. Uma delas está, intimamente, relacionada 

com a influência, com as marcas deixadas pelos professores da nossa infância 

e da nossa juventude, salientando que, atrás de uma decisão de ser professor, 

frequentemente, está presente uma fonte inspiradora relacionada com as 

imagens e memórias guardadas, sendo elas encorajadoras para o 

desenvolvimento desta profissão (Parkay & Stanford, 2002). Timmerman (2009) 

acrescenta que existe um grande impacto relacionado com as experiências na 

escola através dos professores que influencia o desenvolvimento da identidade 

e do profissionalismo do futuro professor.   

Para muitos alunos, a figura do professor de EF, o seu papel e a sua 

função como personalidade pedagógica, exerce muita influência sobre 
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determinadas atitudes, valores, princípios e comportamentos, que os alunos 

poderão vir a ter. Assim sendo, esta foi também uma das razões que me levou 

a querer ser professora. Um bom exemplo a seguir poderá fomentar o 

desenvolvimento harmonioso e completo, influenciando, de forma positiva os 

alunos. Essa influência poderá se verificar ao nível da sua atitude desportiva ou 

até mesmo na sua formação para a vida, podendo-me congratular com um 

enorme sentimento de concretização e realização pessoal. O professor de EF 

pode, mesmo, ser o motivo principal para incutir o gosto pelo desporto e pela 

prática regular de exercício físico.  

Parkay e Stanford (2002, p. 18) afirmam mesmo que “with the role of 

teacher also comes the power to influence others by example”, isto é o papel do 

professor poderá assumir uma poderosa influência para os outros através do 

exemplo a seguir.   

Relativamente a experiências profissionais na área desportiva, realizei um 

estágio, no qual lecionei aulas de natação a crianças e adultos, no Gabinete de 

Desporto da Universidade do Porto (GADUP); trabalhei, ainda, como monitora 

em campos de férias desportivas do Centro de Desporto da Universidade do 

Porto (CDUP), com crianças entre os cinco e os catorze anos de idade, detendo 

a mesma função na universidade júnior na oficina de verão de voleibol.  

Estas experiências proporcionaram-me aprendizagens variadas, dotando-

me de valores profissionais e de um maior desenvolvimento da minha 

competência. Desta forma, a minha formação sofreu uma significativa evolução 

no trabalho com crianças e jovens em diferentes vertentes, tornando mais rico o 

meu sonho de ser professora. Diferentes tipos de oportunidade e experiências 

são um grande apoio no desenvolvimento e crescimento da competência 

profissional (Resende et al., 2014) .  

O meu gosto por trabalhar com crianças e jovens tem vindo a refletir-se e 

a comprovar-se nestas experiências, assim como no treino, quando exerço o 

papel de treinadora. Neste contexto, o treinador desempenha determinadas 

funções coincidentes com a profissão docente, onde a utilização de uma grande 

diversidade de saberes, sendo eles científicos, pedagógicos, organizacionais ou 



2. EU: A MINHA ESSÊNCIA 

 

15 
 

 

técnico-práticos (Rosado & Mesquita, 2011b), me poderão auxiliar na minha 

formação como futura professora.  

 Pelo acima exposto, resumindo todos os itens/aspetos desenvolvidos, 

conclui-se que a escolha da profissão e as razões para a mesma começam muito 

antes da entrada no ensino superior e tudo o que é experiência desportiva 

passada, influência de diferentes agentes e gosto pela área, torna-se 

determinante na escolha da profissão (Gomes et al., 2014).  

E sim, quero ser professora, tenho a certeza que é este o meu caminho. 

Como nos diz Jorge Olímpio Bento (2013, p. 51) quero ”pertencer ao número 

daqueles que se empenham em realizar a possibilidade de fazer o Homem, de 

sagrar de Humanidade todos e cada um.” 

  

2.5. O Estágio Profissional: O meu ponto de partida 
 

“Advogo uma formação de professores construída dentro da profissão, isto é, 

baseada numa combinação complexa de contributos científicos, pedagógicos e 

técnicos, mas que tem como âncora os próprios professores, sobretudo os 

professores mais experientes e reconhecidos” (Nóvoa, 2009, p. 9).  

 

 A profissão de professor como refere a citação acima, é mais do que 

transmitir conteúdos, é alcançar uma formação “construída dentro da profissão”, 

ou seja, aglomerando distintas capacidades que tornarão o professor possuidor 

de uma maior competência: “contributos científicos, pedagógicos e técnicos”.  

Queirós (2014) afirma que a formação, tanto ética como teórica e prática 

deve estar incluída na formação inicial de professores. O mesmo autor 

acrescenta que a mesma deve ir de encontro às expectativas iniciais que 

comporto comigo. É importante para o professor saber como fazer, mas também 

é igualmente relevante saber tomar a melhor decisão, de maneira a superar as 

diferentes dificuldades apresentadas no decurso da profissão docente. Esta é 

uma expectativa que gostaria, de ver concretizada no final do ano de estágio.  

Como nos revelam as normas orientadoras de estágio para o ano letivo 

2014 - 2015, “o estágio profissional entende-se como um projeto de formação do 

estudante com a integração do conhecimento proposicional e prático necessário 
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ao professor, numa interpretação atual da relação teoria prática e 

contextualizando o conhecimento no espaço escolar” (Matos, 2014, p. 3). 

 Acrescenta, ainda, Costa et al. (1996, p. 9) que “a aprendizagem da 

profissão docente não principia com a frequência de um curso de formação 

inicial, nem termina com a obtenção de uma licenciatura/mestrado em ensino; é 

algo que professor realiza durante toda a vida”.   

 O EP pode ser visto como um espaço para adquirir competências e 

conhecimentos, mas também para o desenvolvimento da capacidade de reflexão 

crítica por parte do professor estagiário. Sendo assim, “a existência do tempo e 

do espaço para pensar, analisar, produzir, construir e (re) construir o 

pensamento e o conhecimento, é fundamental para um melhor desenvolvimento 

da profissão ser professor” (Batista & Queirós, 2013, p. 35). 

Tanto o meu percurso de vida como o meu percurso académico geraram 

em mim uma grande vontade de querer obter uma maior e profunda 

compreensão na descoberta de tudo o que envolve “ser professor”. Desde o 

contexto real da sua prática, até tudo o que envolve os bastidores desta 

profissão. O EP é considerado uma cópia com poucos erros da realidade 

profissional (Ferreira, 2013), pelo que as minhas expectativas iniciais foram: 

adquirir ferramentas e estratégias de ensino importantes para o meu 

desenvolvimento como professora; integrar um NE que proporcionasse um ótimo 

espírito de cooperação, onde a busca da excelência seria o foco do nosso 

trabalho; instituir relações com toda a comunidade escolar, tanto com 

professores de outras aéreas, funcionários, órgãos de gestão como com pais e 

encarregados de educação, tentando desenvolver atividades e projetos com a 

comunidade escolar; estabelecer uma boa dinâmica com o grupo de EF, 

adotando uma postura empreendedora e aberta a novos desafios. Como nos diz 

Nóvoa (2009, p. 1), é fundamental “valorizar o trabalho em equipa e o exercício 

coletivo da profissão, reforçando a importância dos projetos educativos de 

escola”, sendo bastante importante para o estudante-estagiário a sua integração.  

O excerto que abaixo apresento do meu Diário de Bordo constata os sentimentos 

aferidos por mim quando entrei pela instituição que me iria acolher no meu ano 

de EP. 
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“Esta instituição é minha “familiar” no sentido lacto da expressão, uma vez que o 

meu ensino secundário foi passado nesta instituição, sentindo-me, também, a 

regressar à “casa”, onde a minha formação e o meu percurso na área do desporto 

deu os primeiros passos fundamentais para hoje me encontrar aqui.” (Diário de 

Bordo, 2014, p.1) 

 

Desta forma, esperava encontrar professores, aliados ao PC, 

nomeadamente professores que tive nesta instituição, no ensino secundário. Os 

mesmos seriam possuidores de algum conhecimento sobre quem eu sou e como 

sou, que me coadjuvassem na construção da minha identidade como professora, 

tanto a nível prático como pessoal e social. A sua ajuda poderia ser fundamental, 

visto que poderiam conseguir transpor uma atenção especial em relação às 

minhas dimensões mais pessoais importantes para o desenvolvimento da 

profissão docente (Nóvoa, 2009). O mesmo autor reforça a mesma ideia, 

revelando-nos que é no diálogo, na escola, com outros professores que se 

aprende a profissão.  

Ainda como expectativa inicial, esperava poder cruzar diferentes ciclos, 

visto que os objetivos seriam bastante diferenciados entre eles. Logo, o trabalho 

realizado seria também mais diversificado. Essa diversidade levaria ao 

desenvolvimento de estratégias para as mais díspares realidades que poderei 

encontrar num futuro que se avizinha próximo.     

Detinha, ainda, como expectativa inicial lecionar diferentes modalidades, 

nomeadamente, algumas em que não tinha tantos conhecimentos e experiência 

e, assim, tentaria diminuir as minhas lacunas.  

O desporto escolar (DE) tornou-se uma das áreas em que mais 

ambicionava trabalhar, uma vez que a instituição em questão detém uma enorme 

tradição nesta área. O voleibol era a área que gostaria de participar, sendo esta 

a modalidade da minha especialidade. A vontade de querer fazer algo 

preponderante, que marcasse a diferença, na tentativa de levar a escola ao 

reconhecimento, era colossal.   

A prática docente é um trabalho de cooperação, onde a partilha de 

conhecimentos, experiências e pensamentos entre os vários intervenientes do 
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processo de EP, entre eles alunos, colegas do NE, grupo de EF, PC, professora 

orientadora (PO), outros professores e toda a comunidade escolar, é 

fundamental para o desenvolvimento completo e harmonioso do futuro 

profissional, sendo esta uma expectativa bastante elevada para mim, que 

esperava ser alcançada com bastante sucesso. Neste processo, esperava 

também que a reflexão fosse o seu ponto de partida, uma vez que uma das 

realidades mais importantes na educação é a noção de um professor reflexivo 

(Urzúa & Vásquez, 2008). Os mesmos autores afirmam que a reflexão e o ser 

reflexivo são o centro no caminho para a prática profissional docente. Outro dos 

aspetos salientados está relacionado com a importância e necessidade que teria 

em relatar as minhas principais preocupações como professora durante a sua 

prática tanto a nível social, como individual.  

As minhas expectativas inicias quanto ao PC centraram-se, como já referi 

acima, na partilha de conhecimentos e experiências. Também, e não menos 

importante, na sua orientação diária em todo o processo de planeamento, de 

lecionação e de reflexão sobre o que poderia melhorar na construção da minha 

identidade pessoal como professora de EF. Do PC esperava, também, que ao 

longo do ano, o mesmo salientasse os meus pontos fortes e os meus pontos 

mais débeis, importantes para aperfeiçoar. O PC deveria desmitificar a imagem 

que trago como aluna, onde o professor lecionava a sua aula e o trabalho 

terminava naquele mesmo momento. Ser professor implica ser várias coisas em 

simultâneo, ser professor é muito mais que dar aulas (Batista, 2014b). Desta 

forma, esperava que o PC me desse um conhecimento, o mais completo e 

integral possível, do que é ser professor e quais as funções que um professor 

pode deter numa escola. “Ser professor reveste-se de múltiplos papéis e 

funções, importando, como tal, que o estudante (futuro professor) apreenda, 

contacte e assuma de forma gradual esses inúmeros papéis e funções” (Queirós, 

2014a, p. 79). 

Quanto à PO, expectava, também, que me assistisse na orientação do 

meu processo de ensino-aprendizagem, assim como na obtenção de meios e 

estratégias importantes para o desenvolvimento da minha personalidade como 

futura profissional nesta área, tendo como ânsia principal, ajudar-me a tornar-me 
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uma profissional competente. Os professores orientadores revelam-se de 

extrema importância, uma vez que “focam a sua atenção na transformação dos 

estudantes estagiários em profissionais com capacidade de refletirem sobre as 

suas práticas, detentores de uma formação pessoal e social consistente” 

(Batista, 2014b, p. 29). 

Relativamente às expetativas em relação aos alunos, elas são bastante 

elevadas e inquietantes, visto que os mesmos são o centro do investimento do 

estágio profissional, sendo que dão significado verdadeiro à ação (Batista, 

2014b). 

 Assim, de forma a ir ao encontro das minhas expetativas iniciais para o 

EP foi importante que depositasse no meu caminho “dedicação, humildade, 

envolvimento, entusiasmo, disponibilidade, fascínio, paixão, entre outros, sendo 

estes alguns dos principais ingredientes do cocktail inspirador que qualquer 

candidato a docente deve beber todos os dias para se fortificar e renovar a 

esperança nesta escola e neste país, sempre com disponibilidade e arrojo para 

descobrir novas fronteiras e abraçar novos projetos” (Rolim, 2013).
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3. Contexto: Leis, instituição e funcionalidades 
 

3.1. Formação inicial de professores: O meu primeiro passo para 

ser professora 

 

 Todos sabemos que a entrada para a profissão docente é uma fase que 

marca o desenvolvimento do conhecimento e da identidade profissional do futuro 

professor (Queirós, 2014b).  

 Partindo das considerações de Nóvoa (2009), os candidatos a esta 

profissão deverão percorrer um caminho de três vias: a licenciatura na disciplina 

científica desejada; o mestrado em ensino com um forte referencial didático, 

pedagógico e profissional; e um período probatório de indução profissional. No 

entanto, Costa (1996, p. 9) afirma que “a aprendizagem da profissão docente 

não principia com a frequência de um curso de formação inicial, nem termina 

com a obtenção de uma licenciatura em ensino; é algo que o professor realiza 

durante toda a vida.” O mesmo autor salienta que a formação inicial de 

professores é o período de tempo onde o futuro professor deve adquirir os 

conhecimentos científicos e pedagógicos necessários, juntamente com o 

desenvolvimento das suas competências fundamentais para a prática. Desta 

forma, os futuros professores podem ser considerados alunos “híbridos”, isto é, 

não deixam de ser alunos, mas assumem já a o papel de professores, 

possibilitando o aprender fazendo (Cardoso et al., 1996).  

  Na formação de professores é de extrema importância perceber que para 

ser professor não basta conhecer a matéria que se ensina para se atingir a 

eficácia pedagógica (Costa, 1996). É condição indispensável dominar um vasto 

leque de habilidades de ensino, que o mesmo autor apelida de categorias: 

conhecimento pedagógico; conhecimento sobre os alunos e suas 

características; conhecimento do contexto educativo; e conhecimento dos fins, 

objetivos e valores educativos. Shulman (1986) divide, ainda, o conhecimento do 

professor em três formas: o conhecimento proposicional, o conhecimento de 

casos e o conhecimento estratégico. O conhecimento proposicional assume-se 

como sendo a forma de expressão mais usada pelos professores, uma vez que 
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suporta todo o conhecimento do professor adquirido ao longo da vida; o 

conhecimento de casos revela-se importante quando o professor retém um 

acontecimento específico e o utiliza para mais tarde aplicar em casos 

semelhantes; por fim o conhecimento estratégico é a capacidade que o professor 

deve ter na análise e reflexão de situações ou problemas tentando encontrar 

novas soluções para a prática (Shulman, 1986). Sendo assim, a formação do 

futuro professor deverá incidir num saber-fazer sólido, teórico e prático, 

inteligente e criativo que permite ao profissional agir em contextos instáveis, 

indeterminados e complexos, onde cada situação perfaz uma novidade (Alarcão, 

1996a). Acrescenta Costa (1996), que o futuro professor deverá desenvolver 

capacidades que vão de encontro à resolução de problemas tanto a nível de 

conteúdo, como pedagógico, social ou afetivo. 

 Para um desenvolvimento ótimo dos futuros professores, a reflexão 

aparece como indispensável no processo de toda a prática pedagógica. Como 

nos revelam Batista e Queirós (2013) a formação superior, além de criar um 

espaço de aquisição de conhecimentos e competências, deve, 

fundamentalmente, abrir um lugar de reflexão crítica, estimulando o estudante-

estagiário a questionar-se continuamente sobre a sua atuação. É realmente 

fundamental “a existência do tempo e do espaço para pensar, analisar, produzir, 

construir e (re) construir o pensamento, o conhecimento e as conceções” (Batista 

& Queirós, 2013, p. 35) . Desta forma, vamos ao encontro dos objetivos da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) centrados na 

formação de “um professor reflexivo que analisa, reflete e sabe justificar o que 

faz em consonância com os critérios do profissionalismo docente e o conjunto 

das funções docentes entre as quais sobressaem funções letivas, de 

organização e gestão, investigativas e de cooperação”2 (p.3). Um professor 

reflexivo deve olhar retrospetivamente e refletir sobre o conhecimento na ação, 

a reflexão-na-ação e a reflexão sobre a ação, isto é, o professor no final de cada 

aula e de cada ação pensará no sucedido, no observado e nos significados 

                                                           
2 In Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao grau de 

mestre em Ensino de Educação Física nos Ensino Básico e Secundário da FADEUP: 2014-2015. 

Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Matos, Z. 
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atribuídos, com o objetivo de uma eventual nova atribuição de sentidos (Schön, 

1992).  

O ato de refletir é, desta forma, essencial no desenvolvimento profissional 

do estudante-estagiário, oferecendo-lhe possibilidade de evoluir através da 

deteção de erros e consequentes propostas de estratégias (Azevedo et al., 2014 

). Esta evolução permitir-lhe-á melhorar a sua prática pedagógica. Alarcão 

(1996b) acrescenta que a reflexão deverá atribuir sentido a uma prática onde os 

objetivos de melhorar o conhecimento e a atuação do professor são primordiais. 

Neste sentido, a mesma autora revela-nos que o estudante-estagiário deverá 

apresentar uma postura no sentido de descoberta e envolvimento pessoal, numa 

atitude de compreensão de si mesmo e de tudo o que o rodeia. Só assim o futuro 

professor conseguirá atingir um pleno desenvolvimento profissional e, 

consequente, construção da sua identidade. Como nos revela Nóvoa (1992, p. 

25), ”a formação não se constrói por acumulação, mas sim através de um 

trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re) construção 

permanente de uma identidade pessoal”. Desta forma, o mesmo autor 

acrescenta que é fundamental um ótimo investimento na pessoa e no “saber da 

experiência”.  

Desta forma, a minha atitude durante o EP pautou-se, tal como nos incita 

Costa (1996), pela motivação, empenho e curiosidade nas diferentes atividades 

profissionais, entendendo o processo de aprendizagem e de formação como 

parte integrante da função docente. Mais ainda, assumi o processo de melhoria 

sempre como um “empreendimento” para o meu futuro.   

 

3.2. Educação Física: A importância do seu desenvolvimento na 

escola 

 

A EF e o desporto cumprem um papel de grande relevo tanto ao nível do 

desenvolvimento físico como também, no desenvolvimento pessoal, social e moral 

(Rosado, 2011). Desta forma, o desporto desenvolve diversos domínios importantes 

para o desenvolvimento de uma pessoa: alegria e prazer na prática de exercício físico; 

melhoria da saúde; desenvolvimento da socialização e da capacidade de comunicar 

(Bento, 1991).  
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Ao longo dos últimos anos, a EF e os seus programas estão orientados 

para o desenvolvimento da atividade física e para a aquisição de competências 

motoras, direcionados para uma educação para a saúde e promoção da 

autonomia. A EF pode ser definida como um conjunto de atividades físicas 

planeadas e estruturadas, com o preceito de estudar e explorar as capacidades 

físicas da pessoa e a sua aplicação. Tem como objetivo melhorar a condição 

física, assim como a saúde, através da execução de exercícios físicos e 

atividades corporais. Como nos revela Freire (2009) a EF ensina um pouco de 

tudo, distintas habilidades e modalidades, variadíssimas brincadeiras, e acima 

educa, tornando as pessoas diferentes.  

A aula de EF que utiliza o movimento como ferramenta pedagógica é 

igualada a um ambiente onde a ampliação das suas aprendizagens é bastante 

propícia de acontecer. Assim sendo, uma das aprendizagens mais relevantes de 

retirar da aula de EF é a integração do aluno na cultura corporal do movimento, 

de uma forma bastante completa e desenvolvida. Podemos trazer para a escola 

como uma forte motivação para a disciplina de EF, o lugar que agora o corpo 

ocupa na nossa sociedade, onde este tem retomado o lugar de suporte da 

identidade, sendo valorizado, como nos diz Bento (1991) como o grande capital 

individual da atualidade. A EF deve assumir um papel muito importante na 

continuidade da expansão da consciência do corpo, não esquecendo a saúde, 

bem como a crença nas promessas de saúde, bem-estar e estilos de vida 

atraentes, acrescentando aqui o desenvolvimento da condição física. A EF deve 

procurar alcançar “o sentido de um corpo existencial que, ao movimentar-se, 

busca sempre a sua superação” (Moreira et al., 2009, p. 42).  

Assim sendo, nas aulas devem ser transmitidos diferentes 

conhecimentos, desde os benefícios para a saúde, passando pela aquisição do 

saber relativo aos diferentes desportos existentes, onde as potencialidades de 

cada aluno devem ser tomadas sempre em consideração.  

Desta forma, a intervenção do profissional de EF, além de centrar o seu 

papel na aprendizagem das habilidades e capacidades físico-motoras, é muito 

importante que se foque, também, sobre a identidade pessoal de cada aluno, 

desenvolvendo neles competências de vida como a autonomia, a autoestima, a 
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perceção de competência, a auto-realização, o auto-desafio e a 

responsabilidade pessoal e social. O professor de EF deve, assim, estar 

apetrechado dos processos de desenvolvimento e educação para os valores, 

incutindo nos seus alunos determinados comportamentos como aprender a 

respeitar os outros e as regras, desenvolver o fair-play ou saber ganhar e saber 

perder, fomentando, assim, uma educação absoluta. Bento (1991) revela-nos 

que, de forma consciente ou inconsciente, o meio educativo promove o 

desenvolvimento de valores e princípios válidos para a vida, muitas vezes de 

forma lúdica e desportiva, atribuindo um enorme sentido à inclusão desta 

disciplina nos planos curriculares. 

 

3.3. Papel do estágio profissional: O seu enquadramento legal e 

institucional 

 

 Em termos legais, o Decreto-Lei n.º 43/2007 de 22 de fevereiro exige 

que a habilitação mínima para exercer a profissão docente se traduza na 

obtenção do grau de mestre (Batista, 2014a).  

 Como nos revelam as normas orientadoras de estágio para o ano letivo 

2014 - 2015, “o estágio profissional 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”3 (p.3). Acrescentam ainda, 

Batista e Queirós (2013, p. 41), “que o estágio profissional é uma unidade 

curricular que pretende dotar e capacitar o futuro professor de Educação Física 

de ferramentas que o auxiliem a desenvolver uma competência baseada na 

experiência refletida e com significado.” 

 O EP situa-se no segundo ano do 2º ciclo do Mestrado de Ensino em 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (EEFEBS), que se encontra 

dividido em duas componentes completares uma da outra. A primeira 

                                                           
3 In Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao grau de 

mestre em Ensino de Educação Física nos Ensino Básico e Secundário da FADEUP: 2014-2015. 

Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Matos, Z. 



3. CONTEXTO: LEIS, INSTITUIÇÃO E FUNCIONALIDADES 

 

26 
 

 

componente integra a prática de ensino supervisionada (PES), sendo esta 

concretizada numa escola cooperante que se encontra protocolada com a 

FADEUP. A segunda componente destina-se à realização de um Relatório de 

Estágio, devidamente orientado por um professor orientador da FADEUP, sendo 

este o mesmo responsável pela supervisão do professor estagiário no contexto 

real da PES (Batista & Queirós, 2013). 

 Para a concretização da PES, a FADEUP estabelece um conjunto de 

protocolos com diferentes escolas cooperantes detentoras de professores de EF 

com experiência e de confiança, capazes de orientar um grupo de três a quatro 

estudantes-estagiários durante um período temporal de um ano letivo (Batista & 

Queirós, 2013). Cada estudante-estagiário assume uma ou duas das turmas do 

PC a fim de concretizar a sua PES, experienciando diferentes ciclos de ensino. 

No caso específico do nosso NE, cada um de nós assumiu duas turmas do 

ensino secundário, sendo que a terceira turma foi partilhada entre os três sendo 

ela do 2º ciclo do ensino básico. Neste último caso como a turma detinha três 

aulas por semana, cada um de nós assumiu uma aula por semana durante todo 

o ano letivo.  

           Na realização do EP, o desenvolvimento de três áreas de desempenho é 

fundamental para o processo de formação do futuro professor. Assim sendo, 

podemos considerar a área 1, Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem como sendo a área que engloba as tarefas de conceção, 

planeamento, realização e avaliação, tendo como principal objetivo conduzir o 

aluno e formá-lo no âmbito da disciplina de EF. Na área 2, Participação na Escola 

e Relações com a Comunidade podemos englobar todas as atividades não 

letivas, onde o objetivo é a inclusão do estudante-estagiário na comunidade 

educativa e meio envolvente. Assim sendo, esta área procura desenvolver um 

conhecimento do contexto, bem como envolver o estudante-estagiário em 

atividades que ultrapassam o âmbito da lecionação das turmas que acompanha. 

Desta forma, apela a uma intervenção responsável e em cooperação com os 

restantes membros da comunidade educativa e do meio envolvente. Na área 3, 

desenvolvimento profissional, os objetivos passam pelo desenvolvimento da 

competência profissional do estudante-estagiário, numa procura permanente do 
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saber, tendo como principais estratégias o uso da reflexão, investigação e ação 

(Batista & Queirós, 2013).   

Segundo Costa et al. (2014) o estudante-estagiário deve promover 

aprendizagens curriculares, participar no desenvolvimento do projeto educativo 

da escola e nas suas respetivas atividades e promover a sua própria formação. 

Estes pontos salientam, ainda mais, a existência das três áreas de desempenho 

no EP, estando as mesmas desenvolvidas no parágrafo anterior.  

No que concerne à avaliação do EP, a mesma “privilegiará as 

competências pedagógicas, didáticas e científicas, associadas a um 

desempenho profissional crítico e reflexivo, apoiado numa ética profissional em 

que se destaca a disponibilidade para o trabalho em equipa, o sentido de 

responsabilidade, a assiduidade, a pontualidade, a apresentação e conduta 

pessoal adequadas na Escola”4 (p.7). A mesma decorre em três momentos: 

avaliação inicial, no final do primeiro período letivo, avaliação intermédia, no final 

do segundo período letivo e avaliação sumativa, no final do terceiro período. A 

unidade curricular referente ao EP equivale a um total de 48 créditos num total 

de 120 necessários para concluir o 2º ciclo em Ensino de Educação Física nos 

Ensino Básico e Secundário.  

 Desta forma, o EP deve ser visto como um espaço para adquirir 

competências e conhecimentos, mas também, para o desenvolvimento da 

capacidade de reflexão crítica por parte do professor estagiário. Assim sendo, ”a 

existência do tempo e do espaço para pensar, analisar, produzir, construir e (re) 

construir o pensamento, o conhecimento e as conceções” (Batista & Queirós, 

2013, p. 35) é fundamental para um melhor desenvolvimento da profissão ser 

professor. 

 O PO pode, desta forma, assumir um papel “como o promotor de 

estratégias que irão desenvolver nos futuros professores o desejo de refletirem 

e, através da reflexão, a vontade de se desenvolverem em continuum” (Amaral 

                                                           
4 In Regulamento da Unidade Curricular do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos conducente 

ao grau de mestre em Ensino de Educação Física nos Ensino Básico e Secundário da FADEUP: 

2014-2015. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Matos, Z. 
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et al., 1996). O PO é, também, responsável pela coordenação da sua ação com 

a do PC, orientando o estudante-estagiário na elaboração do relatório final.  

 Por outro lado, o papel do PC deve ser realizado no sentido de guiar o 

estudante-estagiário, de uma forma progressiva, a transpor uma participação na 

escola que se inicia periférica para uma participação mais significativa, mais ativa 

e mais autónoma (Batista, 2014a).  

 

3.3.1. Escola cooperante: O local onde tudo acontece  

 

Chegado o final do 1º ano do Mestrado de EEFEBS, foi o momento de 

escolher a escola cooperante (EC) que gostaria de realizar o meu EP. A minha 

primeira opção recaiu de imediato para a escola onde realizei os meus três anos 

de ensino secundário. Nela passei alguns dos melhores momentos de todo o 

meu percurso escolar e da minha vida. 

Quando finalmente conheci qual seria a minha EC, sentimentos de 

alegria, satisfação, ansiedade e entusiasmo apoderaram-se de mim. A imensa 

vontade de regressar à escola responsável pelo meu presente era enorme. Foi 

no Ensino Secundário, no Curso Tecnológico de Animação e Gestão Desportiva 

que comecei a traçar os primeiros passos no caminho para a concretização de 

um sonho, o de Ser Professora.  

Esta escola foi fundada em 1933 e situa-se na união das freguesias de 

Mafamude e Vilar do Paraíso, mesmo no centro da cidade de Vila Nova de Gaia. 

Possui bons acessos e diversificados serviços nas suas zonas envolventes.  

Esta escola funciona em regime de autonomia pedagógica, sendo que em 

regime particular até ao 3º ciclo do ensino básico e financiado pelo programa 

POPH no ensino secundário. Detém uma grande oferta educativa, desde o 

ensino pré-escolar até ao ensino secundário, tendo em funcionamento 

diversificados cursos com currículos próprios. Os mesmos incitam a formação 

íntegra do indivíduo, através da formação científica e tecnológica, como por 

exemplo o Curso de Animação e Gestão Desportiva. A sua principal missão está 

focada no desenvolvimento de uma educação sólida, em que a fomentação de 
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atitudes e valores nos alunos assumem um dos seus papéis mais 

preponderantes.  

Esta instituição pode gabar-se das suas infraestruturas, pois é 

considerada uma das maiores do país em instalações escolares, desportivas e 

espaços exteriores. No que concerne, em particular, aos recursos disponíveis 

para a lecionação das disciplinas de EF e Desporto, esta escola possui dois 

pavilhões polidesportivos, o pavilhão A e o pavilhão B. Os mesmos encontram-

se muito bem equipados com material didático para inúmeras modalidades: 

andebol, basquetebol, voleibol, futebol, futsal, ginástica, badminton, atletismo, 

râguebi e corfebol. Esta instituição possui, ainda, um ginásio que coloca à 

disposição uma área com100m2 e um espelho numa das paredes, sendo este 

mais direcionado para modalidades como a ginástica, a dança e artes marciais. 

Na área exterior destinada ao desporto, podemos verificar a presença de um 

campo sintético de futebol de 7, um campo polidesportivo com duas balizas e 

quatro tabelas de basquetebol, um campo de voleibol, quatro pistas de 

velocidade para o atletismo, uma zona para a realização dos saltos e, também, 

uma zona própria para o lançamento do peso. Para além dos pavilhões, 

encontramos ainda, na EC, uma piscina com 16m de comprimento que possibilita 

a lecionação da modalidade de natação. Finalmente, a existência de um 

protocolo com um pavilhão nas redondezas, aproximadamente a 500m de 

distância, oferece a possibilidade aos alunos do Curso Científico Tecnológico de 

Animação e Gestão Desportiva vivenciarem conteúdos de ginástica para além 

dos elementos de solo, uma vez que o respetivo pavilhão possui uma sala de 

ginástica munida de diversos aparelhos da modalidade. 

No desporto federado temos como imagem de marca desta EC as equipas 

de andebol feminino que ao longo dos anos têm demonstrado bons resultados 

tanto ao nível da formação como no escalão seniores. No DE, a EC também tem 

tido ao longo do tempo uma boa representação. As modalidades e atividades 

extracurriculares oferecidas passam pelo futebol, natação, ginástica acrobática 

e artística, voleibol, basquetebol, ténis de mesa, dança e xadrez. A EC pretende 

abranger gostos distintos, tentando recrutar sempre o maior número de alunos 

para as suas atividades.  
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Todos estes recursos enriqueceram o meu EP, uma vez que me ajudaram 

a organizar e a planear, da melhor forma possível, o processo de ensino-

aprendizagem no sentido de oferecer aos alunos as melhores condições 

possíveis, otimizando os diferentes espaços e materiais existentes. Desta forma, 

pude passar por distintas experiências e modalidades que só uma qualidade 

deste tipo me poderia oferecer. Os autores Flores e Day (2006) afirmam mesmo 

que os contextos, os recursos e as oportunidades que a escola oferece 

influenciam todo o processo e ensino-aprendizagem, podendo enriquecer ou 

dificultar esse mesmo processo.  

Um dos locais mais marcantes durante o EP foi a sala de trabalho dos 

dois NE, a sala das taças. Neste local muitos trabalhos foram produzidos, muitas 

conversas se realizaram, muitas discussões se geraram, muitas ideias se 

partilharam. Na memória fica marcado como sendo o local onde passei grande 

parte do meu tempo, partilhando, além de ideias, trabalhos e experiências, 

muitas gargalhadas e bons momentos, que me tornaram mais rica e preenchida. 

O extrato de reflexão seguinte retrata esse sentimento: 

 

“Em todos os momentos partilho ideias, conhecimentos, experiências e sensações 

que me possibilitam adquirir alicerces fundamentais na construção da minha 

identidade pessoal, completando e moldando aos meus ideais e pensamentos, as 

experiências e interações decorridas durante o meu percurso, com vista ao alcance 

da minha própria filosofia.” (Diário de Bordo, 2014, p. 22) 

 

Também a sala dos professores e o bar da EC foram locais que deixaram 

a sua marca. Neles muitas conversas e reflexões com professores mais 

experientes marcaram a construção e o desenvolvimento da minha identidade 

como futura professora. Durante o EP, os estudantes-estagiários interagem com 

diferentes professores, sendo eles mais experientes. As relações que estabeleci 

com eles nestas pequenas conversas, nestas constantes interações, revelaram 

ser um dos elementos centrais caracterizantes do meu EP. Como nos diz Alves 

et al. (2014) estas relações são fundamentais no processo de construção 

identitária do futuro professor, onde aprender a ser professor incluído num grupo 

que partilha os mesmos objetivos, contribui, em muito, para o aperfeiçoamento 
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das práticas de cada um dos seus membros. Batista (2014b, p. 24) reitera este 

entendimento ao referir que “as escolas cooperantes, enquanto espaços 

socializantes para a profissão, emergem como elementos importantes nos 

processos de construção identitária dos estudantes-estagiários.” 

 

3.3.2. Grupo de EF: A inspiração e a experiência dos mais “velhos” 

 

O grupo de EF desta EC é constituído por 10 professores conjuntamente 

com mais 6 estudantes-estagiários diferentes por ano. O coordenador deste 

grupo é também o responsável pela coordenação do Curso Tecnológico de 

Animação e Gestão Desportiva e pela gestão de instalações desta instituição. 

A maioria destes professores foram meus professores no Ensino 

Secundário. Muitos deles inspiraram-me a ser o que hoje espero conseguir 

concretizar, o sonho de Ser Professora. Com eles cresci, defini as minhas metas 

e objetivos, trabalhando, sempre, afincadamente para os conseguir alcançar. 

Com o excerto seguinte, referente aos registos em Diário de Bordo, conseguimos 

verificar isso mesmo: 

 

“Olhando para trás, e estando na posição que sempre idealizei, a de professora de 

Educação Física, sei que o corpo docente que me acompanhou no decurso do 

Estágio Profissional e que se mantém muito semelhante ao meu quando aluna do 

Ensino Secundário, se preocupa e investe o seu trabalho com o maior prazer, 

fazendo sempre o melhor para os alunos, com vista a estes conseguirem alcançar 

os seus objetivos. (…) Consigo sentir os dois lados do ensino, ficando com um 

grande sentimento de satisfação e contentamento por já ter feito parte do corpo 

discente e, agora, assumir um papel de professora que me mostra como funciona 

todo o processo de ensino-aprendizagem.” (Diário de Bordo, 2014, p.23) 

 

A experiência de agora estar do “lado” deles materializa-se numa 

sensação de nostalgia e ao mesmo tempo num sentimento de missão cumprida, 

uma vez que sempre ansiei compreender o funcionamento de um grupo 

disciplinar, como tudo se processa, como tudo é pensado, como tudo é 

concretizado. A presença nas reuniões de grupo ajudaram-me a desenvolver 
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este tipo de conhecimento, relevante, também, para a minha construção 

identitária.  

Um dos aspetos mais salientes na comunicação com os professores do 

grupo de EF encontrou-se diretamente relacionado com a experiência e 

conhecimento prático e situado que os mesmos possuem, bem como o facto de 

sempre se mostraram disponíveis em partilhá-los com os mais novos. A este 

respeito, Rodrigues (2013, p. 95) advoga justamente que o professor experiente 

detém um “saber complexo, sincrético heterogéneo, temporal e plural”. Desta 

forma, tornam-se decisivos “os focos de discussão entre os estudantes e os 

professores mais experientes, no sentido de promover o diálogo profissional e 

de encorajar os estudantes a estabelecerem ligações entre os constructos 

teóricos acerca do ensinar e do aprender” (Batista & Queirós, 2013, p. 43). O 

professor experiente deve, assim, promover uma socialização com o professor 

menos experiente (estudante-estagiário) onde lhe proporcione uma aquisição de 

valores e práticas, passando, progressivamente, de uma” participação periférica 

legitimada” para uma participação mais ativa e central nas atividades da escola 

(Cunha, Batista, et al., 2014). 

O grupo de EF foi e deve continuar a ser um espaço de socialização 

profissional, na medida em que não só a lecionação das aulas influencia o 

desenvolvimento profissional. As relações que estabeleci com cada um dos 

professores no sentido de os escutar, de os questionar, de os procurar, tornou 

mais enriquecedora a construção da minha identidade profissional, através das 

quais a transmissão de valores, expectativas e experiências por parte dos “mais 

velhos” tornaram-se fundamentais a todo o processo (Graça, 2014).  

 

3.3.3. Supervisão pedagógica: Tempo de aprendizagem e construção de 

identidades  

 

“Processo em que um professor, em princípio mais experiente e mais informado, 

orienta um outro professor ou candidato a professor no seu desenvolvimento 

humano e profissional.” (Alarcão & Tavares, 1987a, p. 18) 
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 Durante a supervisão pedagógica, tal como referido no extrato anterior, 

um professor mais experiente será designado como cooperante, onde as suas 

funções assentam na responsabilidade, no acompanhamento, na orientação e 

na avaliação do processo de estágio profissional, dos futuros professores 

ansiosos por integrar a carreira docente (Rodrigues, 2013). Segundo Amaral et 

al. (1996, p. 92), o objetivo da supervisão assenta “na criação de professores 

capazes de se autoeducarem, sem terem de recorrer permanentemente a um 

supervisor, estando assim criadas as condições para a sua automatização 

progressiva”. 

 Para tal desenvolvimento, a presença do PC é fundamental. Quando tive 

conhecimento de quem seria o meu PC senti-me bastante satisfeita e 

descansada. Já conhecia a sua forma de ser e de trabalhar, manifestando-se 

como uma pessoa compreensiva, exigente e amiga; apresentando-se, ainda, 

como um profissional competente, experiente e rigoroso. Tinha a certeza que 

seria o que o mesmo iria exigir de mim para este meu ano de EP, sendo o ano 

mais decisivo e preponderante na construção da minha identidade profissional. 

Como nos diz Alarcão e Tavares (1987a) consegui manter uma relação com o 

PC baseado numa relação adulta, onde a ajuda, a abertura, a espontaneidade, 

a autenticidade, a cordialidade e a empatia foram essenciais para um maior e 

melhor aperfeiçoamento das minhas maiores dificuldades e inseguranças ao 

longo do ano.   

Durante as aulas, o PC não foi um simples espectador. Observou, registou 

as suas notas, refletiu sobre os principais pontos de cada aula e questionou 

sempre a minha atuação, de forma a mostrar-me o caminho sem nunca me 

indicar a saída. Semanalmente, habitualmente à quinta-feira, o NE reunia no 

sentido de refletir sobre tudo o que se tinha passado naquela semana: 

planeamento, aulas, atividades com a comunidade e desenvolvimento de futuros 

trabalhos. No entanto, o PC deu-nos, também, sempre espaço para nos 

expressarmos, expormos os nossos sentimentos relativos às nossas 

preocupações, algumas angústias ou frustrações que poderiam surgir. A 

confiança e o afeto que senti ao longo do ano fez com que me “soltasse” mais 

em todas as minhas experiências na escola, dando sempre o melhor de mim, 
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sem nunca pensar no pior. Só assim aprendi, só assim cresci, só assim consegui. 

Identifico-me com o que nos diz Ferreira (2013, p. 122) quando num determinado 

momento da sua vida também se deparou com o EP:  

 

“Ao partilhar as minhas preocupações com eles pude distanciar-me dos problemas 

e observá-los de fora, pelo que surgiram instantes de clareza e que me permitiram 

tomar decisões mais assertivas, com um sentimento de segurança extra, na medida 

em que o assunto tinha sido discutido, refletido e considerado”. 

 

No entanto, tanto o PC como a PO encontraram-se no EP para me ajudar. 

Os mesmos desempenharam uma função de magistratura e de supervisão no 

sentido em que, no momento em que as condições de segurança e conforto 

foram estabilizadas, o transfere das responsabilidades para mim foram 

imediatas, sempre com o intuito de desenvolver a minha identidade profissional 

(Rolim, 2013). O mesmo autor acrescenta que esta relação entre o PC e a PO 

deve manter sempre a cooperação e a colaboração mútua, onde a oportunidade 

do estudante-estagiário “apresentar as suas conceções, defender os seus 

pontos de vista e as suas crenças, refletir e justificar as suas opções, apresentar 

e ensaiar as suas soluções” (p. 59) é fundamental na criação célere de um 

ambiente de plena emancipação.  

A prática supervisionada tenciona fortalecer a capacidade de pensar do 

professor iniciante. O mesmo deverá observar o real, onde a contextualização 

dos acontecimentos através da sinalização, da descrição, da análise e da 

compreensão das diferentes situações e episódios vividos são vistos como “o 

motor de transformação e modificação de conceitos e práticas” (Rodrigues, 

2013). 

A supervisão pedagógica trata, assim, a questão do lugar da prática na 

formação do futuro professor, onde esse mesmo lugar detém um grande impacto 

em todo o processo de construção da sua identidade (Neto et al., 2012).  

Nas reuniões que detínhamos com o PC o que me marcou de forma 

bastante positiva foi o à vontade em que nos colocava e o questionamento que 

apresentava no sentido de refletirmos e nos elevarmos a um patamar superior 

na busca da excelência. A sua vontade enorme de querer ensinar, de transmitir 
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conhecimento, de querer partilhar as suas experiências, de nos fazer pensar em 

aspetos nunca antes refletidos por nós acerca da realidade escolar foi o ponto 

de partida fundamental na compreensão e na construção da nossa identidade 

profissional.  

Muitas vezes, o PC nos questionou sobre o colega estagiário, a sua 

postura em aula, a sua organização do processo de ensino e da aprendizagem, 

os seus pontos forte e menos fortes, solicitando que cada um de nós se criticasse 

de forma construtiva sem termos receio de repreensão. Numa fase inicial senti 

algum receio de exprimir a minha opinião para com os colegas de estágio, 

temendo que não aceitassem as minhas críticas. No entanto, ao longo do ano, 

percebi que, tanto como era importante no meu desenvolvimento aceitar as 

críticas de forma construtiva para crescer sempre mais, também para os meus 

colegas era essencial esta troca de aprendizagens e opiniões de forma a 

melhorarem as suas atuações. A confiança e a entreajuda entre nós foi 

aumentando com o tempo, onde senti que foi outro dos aspetos cruciais no EP 

para uma maior e melhor construção e compreensão da identidade profissional 

de cada um de nós.  

As expetativas em relação à PO eram elevadas tendo em consideração 

conversas informais tidas com orientandos de anos anteriores. As principais 

características apontadas foram: compreensiva, disponível, exigente, 

organizada e, fundamentalmente, amiga. Com esta informação só poderia 

esperar um ótimo acompanhamento neste percurso se adivinhava de muitos 

altos e baixos, tudo sendo importante no meu desenvolvimento e formação como 

futura professora de Educação Física. Com a relação estabelecida ao longo do 

ano com a PO consegui comprovar de forma bastante positiva as informações 

obtidas. As reflexões após as aulas observadas foram outro dos momentos mais 

importantes no nosso EP. A PO questionou-nos sempre primeiro sobre os 

sentimentos e perceções da nossa atuação na aula. Desta forma, a nossa 

autocrítica nunca sofria influência de terceiros, sendo mais verdadeira, reflexiva 

e construtiva. De seguida a PO e o PC completavam a nossa exposição, 

transmitindo a sua opinião nos aspetos a melhorar, revelando, também, os 

nossos pontos fortes. Os mesmos incitavam à reflexão e exploração de novas 
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ideias, numa tentativa de encontrarmos a nossa própria identidade como 

professores. Na minha opinião só assim nos conseguimos encontrar e definirmos 

quem somos nós no trabalho e como queremos vir a ser.  

De forma a organizar as temáticas das reflexões, começamos por refletir 

sobre a organização e gestão do ensino e da aprendizagem, passando, 

progressivamente, sem nunca descurar o tema anterior, para uma reflexão mais 

centrada na nossa participação ativa e relações com a comunidade. Aos poucos 

fomos, então, construindo a nossa “fotografia” num processo contínuo, 

crescente, árduo, reconfortante, de descoberta e, essencialmente, de construção 

de identidades. 

 

3.3.4. Núcleo de estágio: A partilha e a cooperação como parte integrante 

no desenvolvimento do estudante-estagiário  

 

O NE presente nesta escola cooperante foi constituído por três elementos: 

duas raparigas e um rapaz. O elemento do sexo feminino foi da minha turma do 

ano transato pelo que já conhecia algumas das suas características pessoais, 

assim como a sua forma de trabalhar em grupo. Por outro lado, não conhecia o 

meu outro colega do NE, apenas o reconhecia da faculdade. Sendo assim, nos 

primeiros dias foi tempo de nos conhecermos melhor e de definirmos a melhor 

forma de otimizarmos o nosso trabalho para o ano que se avizinhava muito 

atarefado. A adaptação à maneira de ser e de trabalhar de cada um de nós foi 

fundamental. Como nos revela Ferreira (2013, p. 120) “há coisas que decerto se 

vão manter e que fazem parte daquilo que nos identifica e distingue dos outros; 

há outras que talvez vêm e ficam por minutos, outras que vêm para nos adaptar, 

outras que vêm para nos mudar”. 

Cada um de nós deteve formações distintas, tanto no ensino secundário, 

como na licenciatura. Desta forma, a troca de ideias e conhecimentos foi sempre 

alvo de discussões e reflexões produtivas, onde crescemos sempre mais uns 

com os outros. Segundo Queirós (2014a) o trabalho de grupo e a cooperação 

são essenciais para uma ótima união do NE, sendo esta vista como 
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imprescindível e crucial neste primeiro contacto com a realidade e 

responsabilidade que a profissão docente requer.  

No que concerne à área específica de cada elemento do NE, esta 

verificou-se ser distinta: voleibol, natação e futebol. Esta variedade foi bastante 

estimulante e positiva na complementaridade dos diferentes saberes específicos 

de cada uma dessas modalidades, tornando cada um de nós mais ricos e 

conhecedores das diferentes formas de ensinar uma determinada matéria de 

ensino. Quando um de nós se sentia menos à vontade com uma modalidade 

logo questionava o outro de forma a compreender quais poderiam ser as 

melhores opções para uma determinada situação, uma vez que numa 

modalidade específica um de nós já detinha uma maior experiência e 

conhecimento. A nossa atitude humilde, aberta, crítica e construtiva foi 

fundamental para um maior e melhor crescimento da nossa formação como 

professores, tornando-nos mais completos com um conhecimento mais 

diversificado e seguro.    

Passámos muito tempo juntos o que proporcionou inúmeras conversas, 

discussões, partilhas, nomeadamente no desenvolvimento de reflexões sobre a 

prática de cada um de nós. Desta forma, conseguíamos compreender os nossos 

pontos fortes, assim como os pontos que apresentavam uma maior debilidade. 

A solução dos mesmos teve sempre como objetivo primordial melhorar o nosso 

processo de ensino-aprendizagem, tornando-nos cada vez mais seguros, mais 

professores. Nesta medida, a partilha de preocupações, paixões, experiências 

promovem uma aprendizagem conjunta em comunidade de prática, onde o 

crescimento e desenvolvimento do futuro professor se verifica bastante positivo 

(Ferreira, 2013). Esta partilha permitiu-me perante os problemas, “observá-los 

de fora”, visto que nas conversas em sede de NE consegui, muitas vezes, tomar 

decisões mais assertivas, aumentando a minha segurança e confiança no meu 

trabalho. 

A presença dos meus colegas de NE nas minhas aulas foi fundamental 

para conseguir alcançar um desenvolvimento da profissão docente que me 

permitiu construir a minha própria identidade. Ao longo do tempo fui tentando 

limar os aspetos menos incisivos da minha postura como professora, tendo 
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consciência que sem o auxílio do meu NE não iria obter resultados tão positivos. 

Esses aspetos focaram-se, essencialmente, no aprimoramento da minha 

colocação de voz e no desenvolvimento de uma postura mais assertiva 

relativamente a uma turma do ensino secundário. Como já referimos, ao longo 

do tempo, e com a ajuda do NE, onde abertamente discutíamos o que cada um 

poderia melhorar, esses aspetos menos incisivos foram colmatados, sentindo, 

assim, um enorme crescimento da minha identidade enquanto professora, 

tornando-me mais segura e confiante no meu trabalho.  

 Juntamente com o núcleo da nossa faculdade, tivemos presente um outro 

NE de uma outra instituição do ensino superior. Esse núcleo foi, também, 

constituído por três elementos, sendo todos eles do sexo masculino. A presença 

de mais estudantes-estagiários foi devidamente aproveitada, sendo mais uma 

oportunidade de complementar a construção da nossa identidade como futuros 

professores. Desta forma, partilhámos ideias, experiências, conhecimentos, 

alegrias, frustrações que em interação com diferentes pessoas, diferentes 

personalidades, geram uma maior e melhor formação de cada um de nós. 

Tivemos conversas informais entre os dois núcleos durante os almoços, idas ao 

bar ou convívios fora da escola. Esta sucedida partilha informal edifica, isto é, 

revela-se de extrema importância, uma vez que compreendemos que com estas 

experiências, o valor da partilha constitui “a possibilidade do amanhã” (Ferreira, 

2013). O excerto apresentado a seguir relata essa mesma relevância:   

 

“ (…) Penso que uma boa interação e troca de ideias e pensamentos, tanto com os 

professores do Colégio como com todos os estudantes- estagiários, será uma mais-

valia a ter em atenção na minha formação, tentando um alcance sempre longínquo 

na busca de uma formação individual mais completa e transcendente.” (Diário de 

Bordo, 2014, p.1) 

 

 Desta forma, quanto mais houver um sentimento de grande cooperação 

entre o NE, melhor será o resultado final, na medida em que nos tornamos 

melhores profissionais; mais críticos e reflexivos; mais competentes e capazes; 

mais humildes e instruídos; mais ponderados e responsáveis; mais sérios e 

íntegros; mais criativos e inspiradores; e sobretudo mais humanos (Rolim, 2013).  
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3.3.5. Alunos: A "matéria-prima" de todo o processo 

 

Conhecer o aluno é uma das ações mais relevantes na atribuição de 

sentido à prática docente. É importante para perceber as suas características 

gerais, as suas principais motivações e expectativas para aula e os seus 

comportamentos padrão, que influenciarão a forma de abordar e de liderar um 

determinado conjunto de alunos (Arends, 2008). Além disso, o professor precisa 

de avaliar os conhecimentos, habilidades e capacidades dos alunos. 

Assim sendo, para um melhor conhecimento dos alunos, foi-lhes dado a 

preencher, na primeira aula, uma ficha de caracterização individual, contendo 

informação de diferentes áreas: pessoal, agregado familiar, saúde, hábitos 

alimentares, percurso académico, formação desportiva, ocupação dos tempos 

livres e expectativas para as aulas de EF.  

O professor precisa de adquirir, por parte dos seus alunos, e de forma 

clara, os seus conhecimentos, habilidades e capacidades (Bento, 2003). O 

mesmo autor acrescenta que “o ensino pretende uma modificação da 

personalidade dos alunos e das suas qualidades, por meio de confronto ativo 

com um determinado conteúdo a apropriar, sob o efeito recíproco de atividades 

do professor (ensino) e dos alunos (aprendizagem) ” (p. 23). Desta forma, este 

foi o meu principal objetivo para o EP no que concerne à fomentação de 

aprendizagens por parte dos “meus” alunos, englobando, também, um ótimo 

desenvolvimento de valores e formação para a vida. 

 

3.3.5.1. Ensino básico: 6º ano - uma turma especial 

 

A turma correspondente ao ensino básico, sendo a mesma do 6º ano de 

escolaridade foi partilhada com os meus dois outros colegas do NE. A carga 

horária semanal desta turma foi de cento e oitenta minutos, distribuídos por três 

aulas. Desta forma, foi-me atribuída uma aula por semana.  

Quando soube que iria ter a oportunidade de lecionar uma turma do 

ensino básico os meus olhos cintilaram, encheram-se de magia. O gosto por 
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trabalhar com crianças foi, para mim, sempre especial. E tendo essa 

oportunidade, tanto melhor no EP, seria tempo de desenvolver e aprofundar 

ainda mais uma das áreas que sempre me proporcionou uma panóplia de 

emoções fortes, recheada de sentimentos de concretização pessoal e prazer 

naquilo que faço, como podemos constatar através do reflexo deste excerto em 

Diário de Bordo: 

 

“Esta aula teve um impacto grande sobre sentimentos que já tinha refletido; 

sentimentos esses de satisfação, prazer e concretização pessoal em trabalhar com 

idades mais novas. Quando estou perante um aula do ensino básico em 

comparação com uma aula do ensino secundário, a minha motivação aumenta. 

Porquê? Não sei…Há algo em mim que me desperta nestas aulas com os mais 

'pequeninos', concretizando-me a nível pessoal de uma forma muito completa.” 

(Diário de Bordo, 2014, p. 38)  

 

Num primeiro impacto, a turma apresentou um comportamento agitado, 

dotado de algumas condutas inadequadas, falta de regras e rotinas de saber-

estar. Seria um novo desafio para o ano letivo que se avizinhava repleto de 

aprendizagens e experiências. E, neste contexto, dois aspetos distintos 

sobressaíram como eventuais potenciadores do meu desenvolvimento da minha 

formação: o gosto por trabalhar com crianças neste ciclo de estudo e a 

conjuntura comportamental da turma.  

 Relativamente à disciplina de EF, a maioria dos alunos, na primeira aula, 

demonstrou um grande gosto pelo desporto, apresentando uma ótima 

predisposição e vontade para o mesmo. Este foi um primeiro passo importante 

na conquista da turma. Estes sentimentos demonstrados pela turma cruzaram-

se com os meus, alimentando, cada vez mais, a minha ânsia de lhes dar aulas, 

de lhes transmitir aprendizagens e de os fazer crescer nas aulas de EF e na vida. 

A turma era constituída por dezoito alunos, doze (67%) do sexo masculino 

e seis (33%) do sexo feminino. As suas idades encontravam-se compreendidas 

entre os dez e os onze anos. Sendo uma turma de final de ciclo (2º), não se 

verificaram mudanças relativamente ao ano anterior, mantendo a sua estrutura. 

A nível familiar é de referenciar que a maioria dos alunos (94%) detinha os pais 

casados, verificando-se apenas um aluno (6%) em que o pai já tinha falecido. A 
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presença dos progenitores em casa pode e deve ser fundamental no 

desenvolvimento de uma criança tanto a nível escolar como pessoal, capaz de 

ir de encontro às necessidades e problemas impostos no quotidiano de cada 

uma delas. Esta informação é importante para o professor de forma a 

compreender qual o suporte que cada aluno detém em casa, nomeadamente na 

prevenção e na sua ação perante determinados comportamentos que os alunos 

possam apresentar.   

Relativamente à formação desportiva dos alunos verificámos que apenas 

seis (33%) nunca praticaram nenhuma modalidade, sendo que doze (67%) 

responderam afirmativamente. Verificou-se, assim, uma prática desportiva 

distribuída por quatro modalidades: natação (22%), andebol (22%), futebol (17%) 

e basquetebol (11%). A prática desportiva é importante, uma vez que, além de 

criar nas crianças hábitos de vida saudáveis, desenvolve competências de vários 

tipos: motor, técnico, tático, afetivo e cognitivo, fundamentais para um 

desenvolvimento completo e o mais integral possível (Jorge Olímpio Bento, 

2013). O elevado número de alunos a praticar desporto permitiu-me apresentar 

uma exigência maior nas aulas, sendo que a organização e gestão do ensino e 

da aprendizagem foi adaptada tendo em atenção as capacidades e o nível que 

a turma se encontrava em cada modalidade desportiva. Uma das disciplinas 

preferidas da turma era mesmo a EF (76%), sendo que nenhum dos alunos a 

referenciou como não preferida. Estes resultados deixaram-me, ainda mais, 

motivada para ir para o terreno trabalhar com a turma, pô-los a mexer.  

Relativamente aos cuidados de saúde salientámos apenas uma aluna que 

detinha dificuldades respiratórias, tendo por vezes que recorrer à medicação. 

Desta forma, com esta aluna era necessário manter-me sempre em alerta, tendo 

em atenção a sua participação em exercícios de longa duração ou de grande 

intensidade. Estas situações devem ser detetadas sempre no início do ano letivo, 

onde a integridade e a saúde de cada aluno deve vir sempre em primeiro lugar, 

sendo esta mais uma das razões pelo qual as caracterizações das turmas são 

primordiais no primeiro contacto com os alunos.   

Esta turma tornou-me mais eu. Moldou-me. Construiu-me. Formou-me. 

Completou-me.  
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3.3.5.2. Ensino secundário: 11º ano - uma turma criativa 

 

 Novo ciclo de estudos. Uma turma a meio do ensino secundário foi-me 

atribuída. Apelidei esta turma de criativa devido ao caráter do seu curso, aliado, 

também, à criatividade depositada por mim nas aulas ao longo de todo o ano 

letivo. O PC desconhecia a turma. Desta forma, as informações sobre a mesma 

eram nulas. Na primeira aula com esta turma os meus comportamentos foram 

os seguintes apresentados: 

 

“ (…) Tentei começar a criar uma relação com os alunos, (...) percorri o espaço de 

aula entre eles e realizei algumas perguntas como forma de os começar a conhecer 

um pouco melhor indo, assim, obtendo informações, progressivamente.” (Diário de 

Bordo, 2014, p.2) 

 

Na minha opinião, foi fulcral estabelecer um bom primeiro contacto com 

os alunos, visto que a EF é uma disciplina muitas vezes descurada pelos alunos. 

Desta forma, procurei mantê-los motivados e com gosto pela mesma. Para tal, 

tentei estabelecer uma boa empatia, onde o respeito esteve sempre patente, 

sendo este fundamental para o bom funcionamento das aulas no decorrer do 

ano letivo que se iniciava.  

Desde cedo é importante incutir diversos valores nas aulas de EF, que 

muitas vezes não passam por ser só motores, mas também psicossociais, como 

a entreajuda, a cooperação, a amizade ou a superação. Durante as aulas 

desenvolvemos, assim, as quatro categorias transdisciplinares apresentadas por 

Vickers (1990): habilidades motoras, cultura desportiva, fisiologia do treino e 

condição física e conceitos psicossociais. Os valores do jogo no desporto que 

são adquiridos e cultivados nas aulas de EF não detêm apenas validade no 

desporto, mas mais importante, têm reflexo na continuidade da vida, no 

alargamento de horizontes, na luta por alcançar metas e objetivos (Jorge Olímpio 

Bento, 2013).  

Esta turma tinha na sua constituição doze rapazes (50%) e doze raparigas 

(50%). O equilíbrio entre sexos era total. Esta situação foi bastante positiva, tanto 
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no meu planeamento das aulas, como no trabalho com os alunos por níveis, 

tentando sempre ir de encontro às necessidades de cada um. Como refere 

Arends (2008), os níveis de dificuldade de cada exercício devem situar metas 

atingíveis e possíveis de alcançar, de forma a prevenir a desmotivação dos 

alunos para a prática quando sentem que não conseguem executar determinada 

tarefa.  

Nesta turma a média de idades situou-se entre os quinze (29%), 

dezasseis (63%) e os dezassete anos (8%). Quanto ao nível escolar da turma, a 

mesma não apresentou resultados muito positivos no ano anterior. Mais de 

metade da turma (54%) deteve uma (13%) ou duas negativas (29%) no final do 

10º ano de escolaridade. Quando obtive este conhecimento, abordei 

determinados alunos de forma a tentar incentivá-los a trabalhar, a melhorar, a 

empenharem-se. O professor deve ir para além da matéria dada na aula. Deve 

estabelecer uma relação com os seus alunos que os forme em dois sentidos: 

para o conhecimento e para a vida. Neste sentido sensibilizei, também, os alunos 

que afirmaram não tomar o pequeno-almoço (17%), explicando que durante a 

noite o nosso organismo não se alimenta, sendo fundamental repor as reservas 

energéticas de forma a manter o corpo ativo e com níveis de concentração 

elevados.   

Relativamente ao contexto familiar, apenas 67% dos alunos possuíam os 

pais casados, sendo que 23% dos pais se encontravam separados ou 

divorciados. Estas situações podem criar nos alunos sentimentos e 

personalidades mais instáveis, podendo mesmo se refletir no seu rendimento 

académico. Neste sentido, eu como professora, tentei sempre estar alerta para 

alguma situação que fosse necessário intervir. A capacidade do professor 

detetar problemas e angústias pode ser decisivo ou, mesmo indispensável para 

o desenvolvimento de um determinado aluno. Meireles et al. (2013) corrobora 

esta posição ao mencionar que os alunos gostam de ver no professor 

capacidades como a confiança e o afeto, levando-os a partilhar os seus 

problemas tanto académicos como pessoais, onde a sua ajuda é determinante 

na sua formação.  
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 Quanto ao percurso desportivo dos alunos desta turma, apenas 42% (10 

alunos) praticam uma modalidade desportiva federada, sendo o futebol a mais 

prevalecente (13%). O desporto escolar apareceu já mais preponderante na 

turma tendo tido uma participação de 58% (14 alunos), onde a modalidade de 

basquetebol foi a mais solicitada (17%). Posso concluir que, grande parte da 

turma gosta de praticar desporto, procurando fora das aulas de EF mais tempo 

de contacto com a modalidade que mais se identifica. Desta forma, a 

predisposição da mesma para as aulas de EF foi sempre bastante elevada e 

entusiasta. Os alunos mostraram sempre vontade de aprender mais, de saber 

mais sobre as modalidades abordadas. Penso que com esta turma o 

desenvolvimento da cultura desportiva dos alunos aconteceu com bastante 

veemência, conseguindo sempre “colher os frutos” do desenvolvimento de cada 

unidade de ensino, tornando cada aluno mais rico e conhecedor do desporto. 

Jorge Olímpio Bento (2013, p. 55) afirma mesmo que “os professores são 

árvores que dão flores e frutos”. 

 Nesta turma, tive, ainda, uma aluna que me marcou particularmente. Essa 

aluna referiu no início do ano letivo que não gostava da disciplina de EF, nem de 

praticar desporto. Contudo, com o passar de cada aula, os seus sentimentos 

para com a disciplina foram-se modificando, aumentando, de forma gradual, o 

seu gosto por ir para a aula de EF. Frases como “oh professora já viu? Só 

consigo é que fiz tantas aulas de EF!” ou ”em todos os anos que tive EF nunca 

quis suar tanto, isto é um feito, tem que ficar orgulhosa de mim!”. E realmente, 

fico orgulhosa, orgulhosa de mim que através do estabelecimento de uma 

relação positiva com esta aluna e com a turma, consegui fomentar o gosto pelo 

desporto numa aluna especial, que no início do ano nem queria realizar as aulas. 

Este facto provocou em mim sentimentos de enorme satisfação, contentamento 

e alegria, que me fez refletir no que esta profissão me poderá oferecer ao longo 

dos anos, sublinhando o porquê desta minha escolha: “é isto que eu quero, é 

isto que me faz sorrir”. A minha preocupação numa promoção de ambientes 

positivos de aprendizagem foi uma das grandes formas de chegar a esta aluna, 

uma vez que consegui estabelecer uma boa relação de cooperação, na sua 

inclusão, no seu esforço e nos seus progressos verificados ao longo das aulas, 



3. CONTEXTO: LEIS, INSTITUIÇÃO E FUNCIONALIDADES 

 

45 
 

 

gerindo as suas expectativas com as minhas, tornando claros os objetivos e a 

importância que o desporto poderia deter na sua vida (Rosado & Ferreira, 2011). 

Sei que para aprender errei, mas sinto que com esta turma cresci muito e 

tornei o erro o caminho a seguir, pisando o risco, arriscando sem recear falhar. 

Experimentar novos exercícios, novas ideias, novas formas de ensinar sem ter 

medo de errar tornou-me mais forte e mais madura. O incentivo do PC nestas 

situações foi determinante para me libertar de todos os receios, deixando-me 

sempre à vontade. E na reta final desta PES sinto que este foi um dos aspetos 

cruciais para o meu crescimento como professora. Todos nós falhamos e o erro 

torna-nos mais fortes e mais críticos em relação ao que nos rodeia. No entanto, 

é preciso ter cuidado com a conceção de o que é o erro, uma vez que como nos 

diz Rosado e Mesquita (2011c), a vivência quotidiana do erro só é suportável se 

este não for sentido como uma ameaça pessoal, como uma frustração, se não 

encadear sentimentos de frustração, de irritação, de embaraço, de 

desapontamento ou de medo, sem nunca comprometer a aprendizagem dos 

alunos. Importa, então, olhar para os erros não como uma condição de fracasso, 

mas antes como uma condição necessária para aprender, pois todas as 

aprendizagens envolvem erros. 

 

3.3.5.3. Ensino secundário: 12º ano do curso tecnológico de animação e 

gestão desportiva - o regresso ao passado 

 

“Uma nostalgia caiu sobre mim e nos sítios onde passava emergiam recordações 

de um passado vivido nos mesmos. Muitas peripécias, conversas, alegrias, 

angústias e sensações me fizeram viajar para outros tempos, sentindo saudade de 

ser uma aluna do Curso de Animação e Gestão Desportiva“ (Diário de Bordo, 2014, 

p.23) 

 

 O meu regresso ao passado aconteceu. Aconteceu no dia em que me foi 

atribuída uma turma do Curso de Animação e Gestão Desportiva. Há cinco anos 

atrás era eu que estava no lugar destes alunos, precisamente no último ano do 

curso. Foi neste ano que tomei muitas decisões, que aumentei os meus 

conhecimentos, que aperfeiçoei muitas capacidades, que evoluí na minha 
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formação. Assim sendo, o meu primeiro pensamento acerca desta turma foi 

rapidamente refletido em Diário de Bordo:  

 

“ (…) Penso que o facto de estar com uma turma do curso por onde eu já passei poderá 

auxiliar-me ao longo do ano, uma vez que ainda tenho bastante presente o que é ser aluno 

e o que na altura me angustiava e me motivava nas aulas, podendo ou não resolver 

algumas situações passíveis de acontecer. “ (Diário de Bordo, 2014, p.3) 

  

A minha experiência neste curso foi fundamental para compreender quais 

as principais necessidades dos alunos, frustrações ou indecisões. O facto de ter 

passado pela mesma situação ainda há muito pouco tempo fez com que me 

colocasse no lugar dos alunos e refletisse sobre as oportunidades que gostaria 

de ter tido e as aprendizagens que ansiava alcançar. Assim, tentei promover 

essas mesmas oportunidades com esta turma. Entre muitas conseguidas 

saliento a ida a uma pista de atletismo e o auxílio nas suas provas finais de 

aptidão tecnológica para conclusão de curso.  

A turma era constituída por vinte e nove alunos, dezassete rapazes (59%) 

e doze raparigas (41%). A média de idades dos alunos representava a faixa 

etária dos 17 anos (79%). Nesta turma, os alunos não apresentavam nenhum 

problema de saúde preocupante. Apenas uma das alunas era asmática, sendo 

que a minha atenção para a mesma foi sempre de bastante cautela, 

nomeadamente, nas aulas detentoras de uma maior intensidade física. Alertei a 

aluna, desde o início do ano letivo, de forma a levar para as aulas a sua bomba 

para a asma, sendo que só assim poderia realizar a aula de forma prática. 

 Um dado importante de reflexão foi a quantidade de alunos que afirmaram 

estudar sozinhos (28-98%). Esta situação levou-me a pensar que os alunos 

poderiam ser já bastante autónomos. No entanto, ao longo das aulas fui 

percebendo que determinados alunos ainda detinham algumas falências nesta 

capacidade. Desta forma, em conjunto com o PC, definimos como uma 

prioridades para esta turma desenvolver a sua autonomia, com o objetivo central 

de preparação contínua para um futuro que se avizinhava bastante próximo: o 

ensino superior. O desenvolvimento da capacidade de autonomia do aluno é 

essencial para a sua formação, uma vez que o professor durante as suas aulas, 
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conversas e reflexões com a turma, deverá “dar uma ajuda para que a 

personalidade humana possa conquistar a sua independência” (Cardoso et al., 

1996, p. 66). E num momento em que estes alunos se encontravam na 

passagem da fase da adolescência para a fase adulta, o desenvolvimento da 

autonomia tornou-se fundamental para o seu crescimento, não só a nível escolar 

e prático mas, também, a nível pessoal. Durante as aulas tentei sempre alertar 

os alunos para um futuro que se aproximava muito próximo. A entrada para o 

ensino superior ou para o mercado do trabalho eram duas opções que requeriam 

um maior desenvolvimento da sua autonomia, responsabilidade e maturidade. 

Para além destes alertas, na organização das minhas aulas dei prioridade ao 

desenvolvimento de um trabalho autónomo contínuo, onde, progressivamente, 

fui atribuindo funções aos alunos. Entre essas funções destaco a realização de 

determinadas partes do aquecimento: desenvolvimento da flexibilidade e da 

força; e, também, desenvolvimento do trabalho em grupo, fomentando a reflexão 

entre o mesmo, no sentido de atingirem um determinado objetivo na aula 

diminuindo aos poucos o suporte para comigo (professora).    

 Relativamente ao percurso desportivo da turma, a mesma apresentou 

uma percentagem quase absoluta (97%), onde vinte alunos afirmaram praticar 

uma determinada modalidade desportiva. Verificou-se que a modalidade mais 

praticada no interior da turma era o futebol (38%), seguindo-se a dança (10%) e 

o voleibol (10%). Considerei esta percentagem tão elevada expectável, uma vez 

que nos encontramos perante um Curso de Animação e Gestão Desportiva.  

 Como já referimos, esta é uma turma em final de ciclo e com os “olhos 

postos na universidade”. Desta forma, outro dos objetivos fundamentais, neste 

ano letivo, passou pela preparação dos alunos para a realização dos pré-

requisitos de entrada na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Sinto 

que me dediquei afincadamente, e de corpo, alma e coração, a estes alunos. Vi 

em cada um deles o meu reflexo, as minhas passadas, dando o máximo em 

todos os minutos de dedicação com eles e para eles. Acredito, assim, que a 

escola e/ ou professor treinam os seus alunos a pensar, a decidir e prepará-los 

para o futuro (Ferreira, 2013). 
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4. Prática: O encontro com a realidade 
 

4.1. Linha de partida: Primeiros passos, impressões, contactos e 

experiências 

 

 Com a entrada no mundo real do trabalho iniciei a minha caminhada na 

num processo contínuo de construção da minha identidade profissional como 

futura professora de EF. É importante compreender que um dos fatores pelo qual 

a nossa identidade profissional é influenciada encontra-se intimamente 

relacionado com a prática profissional e as experiências que vamos tendo ao 

longo da vida, sendo o EP a linha de partida na construção da identidade do 

futuro docente (Januário, 2012).  

 A minha linha de partida foi marcada por uma matriz de sentimentos. 

Sentimentos esses que se circunscreveram numa enorme vontade de aprender 

sempre mais, de experimentar para compreender e de crescer com os mais 

experientes numa “casa” que me viu a dar os primeiros passos neste mundo 

sublime que é o desporto. Quando nos encontramos sempre prontos a aprender, 

o EP revela-se um contributo fundamental no desenvolvimento da vontade de 

lutar por um processo de ensino-aprendizagem de qualidade (Ferreira, 2013). 

Sendo assim, o meu entendimento inicial para com o EP representou o que 

desejaria alcançar ao longo do ano letivo que se avizinhava trabalhoso e 

emocionante, denominando-o como idêntico a uma “montanha-russa”: 

 

“Nesta ‘montanha-russa’ onde tirámos bilhete para uma viagem repleta de 

aventuras e furacões, que no final da mesma, espero que se tornem num quadro 

vivo de aprendizagens e construções para a vida.” (Diário de Bordo, 2014, p.1) 

 

  Os primeiros passos e contactos na EC detiveram, nesta medida, o seu 

foco no conhecimento mais aprofundado do PC e colegas de NE, assim como 

das instalações e condições materiais da mesma. Ainda assim, conseguimos 

conhecer outros elementos da comunidade escolar, essenciais para um bom 

funcionamento do EP, como os alunos, os colegas do grupo de EF, os 

funcionários dos pavilhões e o pessoal do gabinete de informática. Ao longo do 
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ano pudemos constatar que sem a colaboração destes dois últimos elos 

fundamentais, o nosso desenvolvimento e as nossas oportunidades de obtenção 

de sucesso não seriam as desejadas. A comunidade escolar funciona como o 

equilíbrio necessário e essencial para o bom funcionamento de toda a 

organização escolar, uma vez que medeia, suporta e coadjuva, com a supervisão 

do PC e da PO, o alcance da plenitude dos objetivos idealizados (Rolim, 2013).  

  No entanto, o primeiro contacto com os meus alunos foi um dos momentos 

mais marcantes do EP. Foi um momento em que o tempo “parou”. Antes de me 

encontrar com eles, os meus principais receios foram registados no meu Diário 

de Bordo: 

 

“Aqui está o meu primeiro contacto tão esperado com os alunos! Como me senti? 

Muito contente, sim, mas nervosa, ansiosa por saber o que me esperava. Como 

iriam ser os “meus” alunos? Será que eles me vão aceitar bem? Será me vão 

respeitar? Inquietudes que durante essas mesmas aulas logo passaram, sentindo-

me extremamente motivada para iniciar a prática com eles.” (Diário de Bordo, 2014 

p.2) 

 

  Desta forma, a minha grande preocupação centrou-se na aula de 

apresentação, onde tudo tinha de correr da melhor forma. Como nos revela 

Rolim (2013, p. 64) “a aula de apresentação é a mais importante de todas, 

havendo necessidade de a preparar muito bem”. O primeiro impacto para os 

alunos é crucial no desenvolvimento das aulas seguintes, onde uma imagem é 

criada e comentada pelos corredores da escola. Assim sendo, tinha de deixar 

uma primeira impressão forte e dinâmica de forma a obter uma boa adesão por 

parte da turma, com vista a “ganhar” os alunos para as minhas aulas. Penso que 

consegui esse objetivo, uma vez que senti os alunos motivados e ansiosos por 

dar início às nossas aulas.  
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4.2. Corrida contra o tempo: Conceber, planear, realizar, avaliar e, 

acima de tudo, refletir 

 

4.2.1. Conceber: Analisar antes de tudo acontecer  

 

  Antes de dar início a um ano letivo e para um maior conhecimento do 

contexto de ensino, o professor necessita de preparar toda a sua prática 

pedagógica. Esta preparação inicial do professor deve ter como ponto de partida 

a conceção e os conteúdos dos programas ou normas programáticas de ensino 

(Bento, 2003). Assim sendo, a tarefa de preparação engloba a análise de todos 

os documentos da escola em questão, o delineamento dos conteúdos a abordar 

e a definição dos objetivos e metodologias a aplicar. Esta tarefa traça um 

caminho que, com certeza, será repleto de obstáculos, desvios e, 

fundamentalmente, de aprendizagens que me tornarão uma futura professora 

mais competente. É de extrema relevância que o estudante-estagiário 

compreenda o que é preciso elaborar, pensar e reconstruir antes de dar início a 

um novo ano letivo. O conhecimento face às situações que acontecem em 

contexto real é essencial no processo de formação de profissionais cada vez 

mais competentes e conhecedores de todas as responsabilidades e tarefas de 

um professor (Batista & Queirós, 2013).  

 A conceção do ensino aparece como o cerne desta fase inicial de 

preparação do professor, uma vez que temos de compreender qual a conceção 

de EF e, paralelamente, qual a conceção de ensino na escola em questão. Desta 

forma, uma reflexão sobre o que é ser professor e o que é o ensino da EF na 

atualidade é indispensável para alguém que queira ingressar na profissão 

docente. Desta forma, e segundo as Normas Orientadoras do Estágio 

Profissional5, a conceção de ensino deve “projetar a atividade de ensino no 

quadro de uma conceção pedagógica referenciada às condições gerais e locais 

da educação, às condições imediatas da relação educativa, à especificidade da 

                                                           
5 In Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao grau de 

mestre em Ensino de Educação Física nos Ensino Básico e Secundário da FADEUP: 2014-2015. 

Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Matos, Z. 
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Educação Física no currículo do aluno e às características dos alunos” (p.3). 

Para tal, o professor deve analisar os diversos documentos normativos centrais 

e locais da instituição: programas de EF, documentos da EC como o 

Regulamento Interno (RI) e Projeto Educativo de Escola (PEE), e compreensão 

do processo de dinamização do DE na EC. Como nos relembra Metzler (2000, 

p. 22) é fundamental “know why before acting to make it happen”.  

  Como conceção de EF, esta pode ser vista como uma relação especial com 

o nosso corpo, onde, como nos revela Lopes (2013, p. 27) é essencial que “a 

aprendizagem motora, aliada à cognição e à socialização com o outro” esteja 

bem patente em todo o processo de ensino e da aprendizagem do aluno. 

Acrescenta, ainda, Crum (1994) que a conceção da disciplina de EF deve 

assentar, também, num desenvolvimento sócio crítico, visto que, para além das 

aprendizagens a adquirir acerca dos diferentes conteúdos, a aula de EF é o 

momento ótimo para promover um estilo de vida ativo e saudável. O mesmo 

autor revela-nos que a preparação para a vida e desenvolvimento da educação 

e da formação integral do aluno são, também, valores que complementam uma 

conceção que vai mais longe do que a simples transmissão de conhecimentos 

(dimensão académica), formando um indivíduo o mais completo possível para 

um presente e um futuro em sociedade. Assim sendo, a disciplina de EF 

desenvolve diversos domínios importantes para o desenvolvimento de uma 

pessoa: alegria e prazer na prática de exercício físico; melhoria da saúde; 

desenvolvimento da socialização e da capacidade de comunicar (Bento, 1991). 

  

4.2.1.1. Análise crítica aos programas de EF 

 

  Os programas de EF têm como objetivo a criação de condições materiais e 

pedagógicas nas escolas, com o intuito dos alunos conseguirem usufruir dos 

benefícios da EF. Estes visam o valor educativo da atividade física 

pedagogicamente orientada para o desenvolvimento multilateral e harmonioso 

do aluno. Desta forma, valores como “enraizar a autonomia, a maioridade e a 

emancipação dos indivíduos” (Jorge O. Bento, 2013, p. 7) devem estar 

patenteados nos programas de EF, onde cada professor deverá desenvolver 
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estes aspetos com os seus alunos. No entanto, nos programas de EF não são 

evidenciadas estes valores como sendo fundamentais para o desenvolvimento 

dos alunos. Os programas de EF, no geral, apenas descrevem os objetivos de 

ciclo (1º, 2º, 3º ciclos e ensino secundário) e os objetivos anuais que especificam 

os resultados esperados dos processos formativos aplicados pelos professores 

nas áreas e respetivas matérias. Os processos formativos são objetos de 

deliberação pedagógica ao nível da realidade educativa, ou seja encontram-se 

relacionados com a formulação de dois níveis de objetivos (ciclo e ano) do 

programa.  

  A disciplina de EF promove o desenvolvimento dos três domínios: 

psicomotor, cognitivo e sócio afetivo, encontrando-se relacionados nos mais 

diferentes tipos de atividades, integrando-se quer nas componentes mais gerais 

dos programas, quer nos elementos mais pormenorizados. Bento (2003) 

defende que nas aulas de EF deve estar presente um desenvolvimento das 

habilidades motoras assente na multilateralidade do aluno, assim como um 

desenvolvimento da personalidade de cada um deles. Por outro lado, cabe ao 

professor a tomada de decisão e a responsabilidade de escolher e implementar 

soluções pedagógicas, metodologicamente adequadas, de forma que os efeitos 

da atividade do aluno correspondam aos objetivos dos programas, utilizando os 

meios que lhes são atribuídos para esse fim. Mais ainda, a existência de 

programas de EF não impede o professor de adaptar os conteúdos à sua 

realidade escolar e aos alunos que lhe pertencem. Estes servem de guião para 

o professor, ou seja, a seleção, organização e aplicação dos processos 

formativos relativos aos objetivos de cada ano e de cada nível de exigência é 

realizado pelo professor. Assim, o que está em causa é a qualidade de 

participação do aluno na atividade educativa, obtendo uma reflexão positiva, 

profunda e duradoura. 

 Fazendo uma breve reflexão sobre a forma como se encontram 

estruturados os nossos programas curriculares de EF, os mesmos apresentam 

uma estrutura coerente e organizada no sentido vertical desde o 1º ciclo até ao 

ensino secundário. Assim sendo, o ensino no 1º ciclo, foca-se na formação de 

competências fundamentais como a perícia e manipulação, a coordenação, o 
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equilíbrio ou a orientação espacial. No que diz respeito ao 2º e 3º ciclo, pretende-

se que haja uma formação de um bloco estratégico, no qual se deverá efetuar 

um tratamento de matérias na sua forma característica, como por exemplo: 

atletismo, ginástica, badmínton e jogos desportivos coletivos. O 5º e o 9º ano 

estão definidos como sendo anos de revisão das matérias anteriores e de criação 

de bases para os anos seguintes. Assim sendo, no 5º ano deverão ser revistas 

as matérias lecionadas no 1º ciclo e criadas bases até ao fim do 3º ciclo, 

enquanto o 9º ano será um ano para rever as matérias lecionadas no 2º e 3º 

ciclo e criar bases para o que vai ser lecionado no ensino secundário. Ao nível 

do ensino secundário, pretende-se que o 10º ano seja um ano de revisão das 

matérias anteriores e de reforço das aprendizagens de modo a preparar os dois 

anos seguintes. No 11º e 12º ano pretende-se que os alunos escolham as 

matérias, onde optam por uma matéria de jogos de desportos coletivos, uma de 

ginástica, uma de atletismo, uma de dança e uma das restantes, nas quais 

demonstrem mais interesse e, que o ensino se faça com vista ao 

aperfeiçoamento das capacidades ao nível dessas matérias. 

A análise dos programas curriculares por parte dos docentes é um 

elemento fundamental para a organização e gestão de todo o processo 

ensino/aprendizagem. Neles constam todos os aspetos inerentes à disciplina, 

desde as finalidades, os objetivos, extensão, conteúdos programáticos, até às 

competências a desenvolver nos alunos, como também a sua avaliação. 

Podemos salientar aspetos bastante positivos, como por exemplo a aquisição 

dos conteúdos através de jogo ou situações de jogo reduzido. Desta a forma, o 

ensino da técnica aparece, muitas vezes, subordinado à aprendizagem dos 

conteúdos táticos, desenvolvendo uma maior e melhor compreensão do jogo e, 

consequentemente, da modalidade em questão. Todavia, encontramos algumas 

incongruências como é o caso do desenvolvimento do jogo 11x11 na modalidade 

de futebol. Raramente os alunos conseguem atingir um nível que os permita 

alcançar este tipo de jogo, para além de que são quase nulas as escolas que 

possuem espaços com campos de futebol com as dimensões necessárias para 

a prática desta forma de jogo. De acordo com a planificação anual da disciplina 

de EF na EC onde me encontrei, defende-se que nas aulas de EF o professor 
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procurar que os alunos vivenciem uma diversidade de atividades desportivas, 

despertando assim uma maior predisposição para a prática de exercício físico, 

oferecendo-lhes um sentimento de satisfação e realização. Contudo, apesar da 

persistência e o foco no processo avaliativo, é essencial demonstrar a parte 

lúdica do desporto como um incentivo para a prática. Deste modo, nesta escola, 

pretende-se promover as atividades desportivas, bem como o conhecimento do 

próprio corpo durante os horários regulares de aulas. Assim sendo, são 

enfatizadas as vertentes educacionais, lúdica e participativa, motivando o maior 

número de alunos, de forma a revelar os benefícios da prática de exercício físico 

ao nível da saúde, aliado à melhoria dos campos cognitivo, psicomotor e sócio-

afetivo.  

É a partir destes aspetos que o EE irá planear as suas aulas e definir os 

seus próprios objetivos em função, também, das características locais: alunos e 

recursos espaciais, materiais e humanos da escola em questão. Os programas 

de EF apresentam-se, assim, como um guião excelente para o professor. No 

entanto, poderá e deverá ser alterado, adaptando-o à realidade em que se 

encontra inserido. Desta forma, estes programas poderão e deverão assentar 

num desenvolvimento de melhores dispositivos e metodologias de 

aprendizagem com vista ao alcance dos objetivos delineados para os alunos, 

criando condições para desenvolver otimamente as competências tanto 

individuais como coletivas dos alunos em cada um dos conteúdos a abordar na 

aula de EF (Thurler, 2002).  

Assim sendo, durante o meu EP pude usufruir das diferentes instalações 

tendo em atenção a modalidade a desenvolver: na modalidade de ginástica 

utilizei o pavilhão do Futebol Clube de Gaia munido de condições e materiais 

gímnicos adequados para o seu desenvolvimento; nas modalidades de futebol e 

râguebi usufruí do campo sintético para a sua lecionação; no desenvolvimento 

da modalidade de natação pude usufruir da piscina da EC; e nas restantes 

modalidades (voleibol, andebol ou badminton) utilizei o pavilhão. Esta situação 

é díficil de acontecer na maioria das escolas. Senti-me, assim, beneficiada, 

tentando aproveitar estas condições para um melhor desenvolvimento dos 

alunos. 



4. PRÁTICA: O ENCONTRO COM A REALIDADE 

 

56 
 

 

Na minha turma referente ao 12º ano de escolaridade lecionei uma 

disciplina distinta de EF denominada de Animação e Práticas Desportivas (APD), 

relativa ao curso tecnológico de animação e gestão desportiva. Os objetivos para 

esta disciplina na EC em questão e no curso respetivo são o desenvolvimento 

pormenorizado das modalidades de atletismo, ginástica e natação, com vista à 

preparação dos alunos para uma possibilidade de entrada num curso superior 

de desporto, juntamente com o desenvolvimento de uma vasta cultura desportiva 

acerca das modalidades coletivas ditas tradicionais: andebol, basquetebol, 

voleibol e futebol, nunca esquecendo a oportunidade de experienciar outras 

modalidades. 

 

4.2.1.2. Análise crítica aos documentos da EC 

 

Para uma melhor compreensão do funcionamento da EC na qual fui 

colocada, em conjunto com os meus colegas de NE, assim como com os 

elementos do núcleo de uma outra instituição do ensino superior, elaboramos 

breves análises críticas aos documentos centrais da escola: RI e PEE.  

Sendo assim, a existência de um RI na escola surge da necessidade de 

criar um documento que vise informar todo o corpo docente e não docente e a 

comunidade educativa de toda a organização envolta da escola. São exemplo 

disto, as competências dos órgãos existentes, a disponibilidade e as regras de 

serviços existentes e ainda, os direitos e deveres dos docentes e não docentes, 

alunos e encarregados de educação (EE). Num cômputo geral, existe um vasto 

número de artigos que vão desde os serviços prestados às instalações e 

comunidade educativa que pretendem enumerar os diversos deveres e direitos 

e as normas de utilização destes mesmos espaços, com o intuito de promover o 

bom funcionamento e preservação da respetiva instituição escolar. Desta 

maneira, no meu ano de EP pude deter de ótimas condições tanto materiais 

como organizativas que me permitiram desenvolver a minha identidade 

profissional de forma integral. Na minha EC tive oportunidade de ter experiências 

bastante diversificadas, desde a lecionação de variadíssimas modalidades, 

passando pela organização de eventos desportivos, até ao auxílio de cargos 
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superiores (direção de turma). Isto só foi possível devido à ótima estrutura de 

toda a comunidade educativa da EC em questão. 

Quanto ao PEE, e após uma análise crítica acerca do mesmo em vigor no 

estabelecimento de ensino em questão, alusivo ao ano letivo 2014/2015, 

verificámos alguns parâmetros que poderão ser alvo de reflexão. No que 

concerne aos aspetos positivos do documento, estes primam pela diferença e 

pela garantia de compreensão imediata de qualquer agente educativo que preze 

à sua leitura. Assim, destacámos o facto de a linguagem empregue ser bastante 

acessível; a identificação das principais traves-mestras, rejeitando desta forma 

os demais exemplares desta natureza (documentos algo extensos); e, por último, 

a perceção clara da filosofia a desenvolver na ação educativa por toda a 

comunidade escolar. Os objetivos do PEE assentam, assim, na apresentação da 

história, da cultura, dos valores, das normas e da missão da EC em questão. Em 

particular, a filosofia que a EC apresenta no seu PEE assenta na busca de uma 

formação humana integral, onde “crescer no saber e cultivar o saber é a missão 

fundamental” (p.6)6, conjuntamente, também, ao saber ser (comportamentos, 

atitudes e valores) são outra das principais preocupações desta instituição. No 

desenvolvimento das minhas aulas procurei ir de encontro a esta filosofia 

desenvolvendo não são as habilidades motoras dos alunos, mas também e, 

essencialmente, desenvolver as capacidades cognitiva e psicossocial. Neste 

sentido, os alunos conseguiram alcançar um crescimento assente no saber fazer 

e no saber compreender. A promoção da autonomia através da colocação de 

questões foi, também, a chave para a obtenção deste resultado.   

 

4.2.1.3. Compreensão do processo de dinamização do DE na EC 

 

  O desporto é assumido por diferentes entidades como uma componente 

essencial do desenvolvimento integral dos cidadãos O desenvolvimentos dos 

jogos desportivos na escola possibilita uma importante evocação de “valores 

educativos e formativos que lhes estão associados, assim como acarreta 

benefícios físicos, de saúde e de bem-estar” (Guilherme, 2015, p. 110) aliados a 

                                                           
6 In Projeto Educativo de Escola da EC. 
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uma imensa complementaridade de emoções proporcionada a quem os pratica. 

Nesse sentido, a sua dinamização nas escolas assume grande relevância na 

fomentação da introdução à prática desportiva e à competição, mas também na 

promoção do sucesso educativo e de estilos de vida saudáveis nos alunos. Pode 

ser, também, o ponto de partida para a passagem para a prática desportiva 

federada. No Diário da República, 2.ª série - N.º 136 - 17 de julho de 2014, tendo 

presente o disposto no Decreto - Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, alterado pelo 

Decreto - Lei n.º 91/2013, de 10 de julho, o programa de DE “visa criar condições 

para o alargamento gradual da oferta de atividades físicas e desportivas, de 

caráter formal e não formal a todos os alunos abrangidos pela escolaridade 

obrigatória e, ainda, para o estímulo aos alunos e promoção de modalidades com 

elevado potencial desportivo, presentes nos quadros competitivos nacionais e 

internacionais.” Pode ser definido pelo “conjunto de práticas lúdico-desportivas 

e de formação com objeto desportivo, desenvolvidas como complemento 

curricular e ocupação dos tempos livres, num regime de liberdade de 

participação e de escolha” (Sousa & Magalhães, 2006, p. 12).   

O DE tem, assim, como objetivo tornar a prática desportiva mais regular 

no contexto escolar, com o intuito de promover hábitos e estilos de vida 

saudáveis dentro e fora da escola, oferecendo vários tipos de modalidades. A 

sua missão, tendo em conta o Programa de DE desenvolvido para os quatro 

anos entre 2013-2017, é de “proporcionar o acesso à prática desportiva regular, 

contribuindo para a promoção do sucesso escolar dos alunos, dos estilos de vida 

saudáveis, de valores e princípios associados a uma cidadania ativa” (p.8). A 

sua contribuição centra-se no combate ao insucesso e abandono escolar, 

promovendo, ainda, a inclusão dando oportunidade a crianças e jovens que não 

praticam desporto fora da escola, participarem em competições desportivas, 

onde além de praticarem atividade física, fomentam a interação social entre os 

diferentes participantes e escolas a nível nacional e, até mesmo, internacional.  

Sabendo, à partida, que iria participar ativamente numa das equipas do 

DE da respetiva EC, era de todo importante compreender qual a sua missão e 

principais objetivos quadro da escola. Assim sendo, percebi que a fomentação 

de valores nos alunos através do DE são um dos aspetos mais relevantes a ter 
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em consideração quando integramos uma destas equipas na escola. Valores 

como a responsabilidade, o espírito de equipa, a tolerância, o respeito, a 

disciplina, a perseverança, o humanismo, a solidariedade e a dedicação deverão 

ser desenvolvidos no DE com vista a uma formação integral do aluno. Essa 

formação, para além da fomentação de valores, é baseada no desenvolvimento 

motor, cognitivo e psicossocial. Desta forma, durante os treinos em contexto do 

DE, para além da transmissão de conhecimentos acerca da modalidade em 

questão e do desenvolvimento de habilidades motoras, tentei sempre questionar 

os jogadores sobre o porquê das suas ações tanto técnicas e táticas como de 

atitudes demonstradas. A tomada de consciencialização do porquê e do para 

quê que realizamos determinadas ações e atitudes promovem um maior 

crescimento do atleta e, fundamentalmente, da pessoa que está por detrás de 

um atleta. Sendo assim, pensámos que através do DE conseguimos encontrar 

esse lugar que desperta o aluno para o desporto, para a criação de estilos de 

vida saudáveis, mas que, mais importante que tudo, o desperta para a vida, 

como podemos comprovar num extrato das minhas reflexões, ao longo do ano, 

em Diário de Bordo:  

 

“Eu no desporto escolar, como treinadora, tenho como objetivo oferecer e dar 

oportunidade igual a todos os alunos de experienciarem e conhecerem a 

modalidade para que a possam procurar fora da escola, mas também, com a 

intenção de criar estilos de vida ativos e saudáveis nos alunos, fomentando distintos 

valores que suportarão o desenvolvimento da formação dos alunos para a vida.” 

(Diário de Bordo, 2014, p. 72) 

 

  Nesse sentido, tive como função no DE orientar a equipa de voleibol de juniores 

masculinos. No início do ano letivo, juntamente com o professor responsável pela 

equipa, definimos os objetivos e o planeamento para o ano competitivo que se seguiria. 

Desta forma, o objetivo principal seria a obtenção do campeonato regional de DE, 

concomitantemente com o desenvolvimento dos principais aspetos técnicos: passe, 

manchete, remate, serviço por cima e bloco; e aspetos táticos: organização do jogo 

formal de 6x6, aplicando o sistema de jogo 6:0, onde todos os jogadores passaram por 

todas as posições, de forma a obter um desenvolvimento e conhecimento da 

modalidade o mais abrangente possível. Assim, foi-me dado pelo professor responsável 
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bastante liberdade no planeamento de cada unidade de treino, permitindo-me aplicar os 

exercícios escolhidos por mim. Durante os treinos, a sua orientação foi fundamental 

aconselhando-me em determinadas situações de forma a poder refletir e melhorar a 

minhas competências no treino.  

 

4.2.2. Planear: Refletir antes de agir 

 

   Um bom professor necessita de pensar, de refletir e de preparar as 

suas aulas, sendo que “a aula é realmente o verdadeiro ponto de convergência 

do pensamento e da ação do professor” (Bento, 2003, p. 101).  

 Assim sendo, é importante que o professor realize um planeamento que 

assegure uma progressão contínua ao longo do ano letivo, que o auxilie no 

conhecimento do tempo disponível que tem para o desenvolvimento de cada 

conteúdo e que o oriente no cumprimento dos objetivos definidos previamente 

(Siedentop, 1991). O planeamento estabelece metas e objetivos, sendo este um 

processo essencial para uma organização cuidada do trabalho do professor 

(Rink, 1993). Na turma do 6º ano de escolaridade os objetivos definidos por mim 

e pelos meus colegas de NE, uma vez que foi a nossa turma partilhada, 

passaram pela aquisição o mais diversificada possível de habilidades motoras 

de várias modalidades, permitindo-lhes passar por diferentes experiências e 

vivências desportivas. Por outro lado, no ensino secundário, detive duas turmas 

com objetivos completamente distintos. Na turma do 11º ano de escolaridade os 

objetivos centraram-se no desenvolvimento harmonioso de distintas 

modalidades, assim como no aumento dos índices de motivação dos alunos para 

a prática desportiva e para a criação de estilos de vida ativos e saudáveis. 

Todavia, na turma do 12º ano do curso de animação e gestão desportiva o 

grande objetivo para este ano foi a preparação dos alunos para a realização dos 

pré-requisitos na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto a serem 

executados no mês de maio.   

 Desta forma, o planeamento constitui, assim, “a esfera da decisão no 

qual o professor pré-determina quais os efeitos a alcançar no ensino e para quê 

são despendidos tempo e energias” (Bento, 2003, p. 16). O mesmo autor revela-

nos que planear os processos de ensino e de aprendizagem não se limitam a 
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racionalizar os meios para a prática. O ato de planear deve incluir a reflexão com 

vista a uma descoberta de determinados contextos e variáveis importantes de 

ter em consideração aquando da realização de um planeamento. Como nos 

revela Larrivee (2008) planear de forma reflexiva é saber lidar mais 

conscientemente com os dilemas inevitáveis e trocas envolvidas nas decisões 

de cada aula.  

  Para uma melhor organização do meu EP recorri à realização do meu 

planeamento, onde defini os objetivos para cada uma das turmas, como já revelei 

acima, expondo-os como concretizáveis e desafiadores, que elevem o aluno a 

um patamar superior na busca da excelência, desenvolvendo-o a todos os níveis: 

motor, cognitivo, social e pessoal. Estes foram os meus principais pensamentos 

e ideais quando dei início a este ano letivo. Como nos diz Siedentop (1991), o 

professor deve ser cuidadoso quando reflete acerca dos objetivos e das 

atividades a implementar, das progressões a aplicar e dos materiais e espaços 

a considerar. Parece-nos que este tipo de reflexão se apresenta como sendo 

crucial para a implementação de um ensino efetivo e eficaz.   

Bento (2003) e Rink (1993) esclarecem que o planeamento é realizado 

em três níveis: curricular ou anual, unidade didática (UD) e plano de aula (PA). 

Estes três níveis encontram-se sempre interligados, sendo que o professor utiliza 

o curricular ou anual como guião para a realização de unidades didáticas, onde 

as mesmas são usadas como um novo guia para a realização dos planos de 

cada uma das aulas. Desta forma, no meu próprio planeamento do EP consegui 

inserir os objetivos, a sequência de áreas de matéria e de unidades temáticas, o 

tempo destinado a cada abordagem e até, a linha fundamental da organização 

didático-metodológica do ensino (Bento, 2003). Estes três níveis de planeamento 

permitiram-me estruturar de forma mais organizada todo o processo de ensino-

aprendizagem, onde progressivamente fui passando de um contexto mais global, 

distribuição de conteúdos, até um contexto mais individualizado às necessidades 

de cada aula. Para mim, como futura professora de EF, este processo ajudou-

me a compreender como se deve sistematizar um ano letivo, conhecendo toda 

a dinâmica que antecede na prática. Por exemplo, na distribuição de unidades 
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temáticas por período, nunca coloquei mais de três matérias principais, de forma 

a deter no mínimo oito a dez aulas para o seu desenvolvimento.  

O planeamento revelava-se, assim, um guia aberto para o ano letivo que 

se iniciava. O mesmo nunca se encontrou fechado nem impedido de realização 

de alterações (Bento, 2013). Antes pelo contrário, ao longo do ano foram 

executadas as modificações necessárias, tendo sido essas de caráter de 

conteúdo (matéria de ensino), físico (mudança de espaço) ou de material (falta 

de material). Como nos dizem Rosado e Mesquita (2011a) em relação à gestão 

didática, a mesma deve presentear um ajustamento constante das tarefas e do 

seu grau de dificuldade, tendo em consideração todas as variáveis apresentadas 

pelo contexto onde o professor se encontra inserido.  

 

4.2.2.1. Plano anual: A contextualização do ensino 

 

  O planeamento é “o elo decisivo da ligação das exigências programáticas 

à situação concreta” (Bento, 2003, p. 58). Como primeiro nível de planeamento 

(macro) surge a realização do plano anual. O plano anual assume-se como uma 

“big picture” da distribuição, por turma, dos conteúdos prioritários a abordar, do 

tempo disponível para a sua lecionação, dos espaços e materiais a utilizar e dos 

objetivos gerais a alcançar (Metzler, 2000). Bento (2003) acrescenta que o plano 

anual apresenta-se como um plano sem pormenores da atuação do professor ao 

longo do ano, necessitando, porém, de uma preparação, análise e reflexão na 

sua elaboração e constante retificação. O plano anual é, também, entendido, 

como “um plano de perspetiva global que procura situar e concretizar o programa 

de ensino no local e nas pessoas envolvidas” (Bento, 2003, p. 59), sendo “o 

primeiro passo do planeamento e preparação do ensino” (Bento, 2003, p. 67). 

Desta forma, para ensinar é preciso planear. Para tal, é necessário 

conhecimento e estratégias na tentativa de definir uma linha orientadora para o 

professor, tendo sempre como foco os objetivos a alcançar (Siedentop, 1991). 

  No início do ano foi-nos solicitado que elaborássemos o plano anual de 

cada uma das nossas turmas atribuídas pelo PC. Assim, com o auxílio da análise 

do programa de EF e dos documentos centrais e locais da EC, selecionei as 
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modalidades e os conteúdos tendo em atenção o ano de escolaridade, o nível 

em que os alunos se encontravam e a carga horária previamente definida para 

cada turma. A seleção das modalidades a abordar teve determinados aspetos 

em consideração refletidos em reunião do grupo de EF: a inclusão da 

modalidade de andebol, como sendo das primeiras a ser abordadas para a 

captação de atletas para as equipas de desporto federado desta instituição; o 

desenvolvimento da modalidade de atletismo, nomeadamente, da corrida de 

resistência aeróbia com vista à preparação dos alunos para a participação no 

corta-mato escolar realizado no final do primeiro período; a preparação dos 

alunos do Curso de Animação e Gestão e Desportiva para a realização dos pré-

requisitos, sendo que até à data da sua realização a ênfase dos conteúdos seria 

dada às modalidades de ginástica, atletismo e natação (modalidades que a 

maioria dos alunos apresenta maior dificuldade); e, também, a introdução de 

modalidades alternativas. Estas diretrizes procuraram assegurar aos alunos a 

oferta de um vasto leque de habilidades, desafios e novas experiências que os 

tornarão mais cultos desportivamente. Sempre com o intuito de os motivar para 

a prática desportiva regular. Como nos revela Rink (1993) o plano anual define 

as prioridades sobre o que é mais importante de ensinar, estabelecendo uma 

relação mútua com os seguintes níveis de planeamento: a UD e o plano de aula.  

  Assim, e tendo em conta os aspetos acima referidos, no início do ano letivo, 

procedi à elaboração do plano anual referente a cada uma das “minhas” turmas. 

Na escolha das modalidades a abordar uma determinada liberdade orientada 

pelo PC foi atribuída, a mim e aos meus colegas de NE, a fim de optarmos pelas 

matérias que preferíssemos, sempre com o cuidado de seguir os aspetos 

referidos no parágrafo anterior.  

  O plano anual da turma alusiva ao 6º ano de escolaridade foi construído 

em conjunto com os meus colegas de NE, uma vez que foi a nossa turma 

partilhada. Como já referimos no capítulo anterior, a distribuição das aulas nesta 

turma foi de uma aula por semana para cada um de nós, visto que a sua carga 

horária semanal se repartia em três vezes numa hora por dia. Optámos, assim, 

por selecionar três modalidades por período, alternando entre modalidades 

coletivas e individuais, percorrendo o atletismo, o andebol, o basquetebol, a 
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dança, o voleibol, a ginástica, o futebol e as lutas. Esta grande variedade de 

modalidades proporcionou aos alunos um vasto desenvolvimento motor, uma 

diversificada aquisição de habilidades motoras e de cultura desportiva e um 

leque recheado de novas experiências. Como nos revelam Graça e Mesquita 

(2013, p. 11)“o ensino dos jogos tem que conduzir a uma melhoria da capacidade 

de jogar, de entender e de fruir o jogo; a uma melhoria da relação com a situação 

de jogo e com os intervenientes”, conduzindo a uma formação do aluno 

desportivamente competente e entusiasta. A apresentação de uma coreografia 

de dança foi um dos nossos principais focos e desafios planeados com esta 

turma e que, com sucesso, conseguimos concretizar. Tentámos, desta forma, 

proporcionar um desenvolvimento motor o mais diversificado possível, onde as 

quatro categorias de Vickers (1990) mantiveram-se sempre presentes: 

desenvolvimento da cultura desportiva; das habilidades motoras; da fisiologia do 

treino e da condição física; e dos conceitos psicossociais, numa formação 

indispensável e contínua de competências para a vida (Rosado, 2011).   

  Na construção dos restantes planos anuais pertencentes às minhas duas 

turmas, os mesmos foram bastantes distintos devido ao caráter do curso em 

questão. Por um lado, lecionei a disciplina de EF com a turma do 11º ano, onde 

realizei um plano anual semelhante às turmas dos mesmos anos de escolaridade 

dos meus colegas de NE. Por outro lado, na minha turma do 12º ano lecionei a 

disciplina de APD, onde o plano anual foi um pouco díspar das outras turmas. 

No planeamento do 11º ano, mais uma vez, reunimos os três e refletimos sobre 

o que achávamos mais pertinente abordar e como o iríamos concretizar. 

Concluímos que o primeiro período seria o mais extenso e optámos por 

considerar três modalidades no mesmo: uma coletiva (andebol) e duas 

individuais (atletismo e badminton). No segundo período selecionámos apenas 

duas modalidades: uma coletiva (voleibol) e uma individual (ginástica 

acrobática). Por fim, no terceiro período o futebol foi a modalidade de eleição 

devido à melhoria das condições climatéricas podendo utilizar os campos 

sintéticos para a prática desta modalidade situados na parte exterior da EC. 

Neste último período planeamos, também, o ensino das modalidades 

alternativas râguebi e softbol. Esta inserção apareceu como forma de difundir 
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estas modalidades, oferecendo aos alunos experiências variadas, não nos 

limitando, apenas, às modalidades ditas “tradicionais”. A divisão do número de 

aulas para cada modalidade foi bastante equitativa, conseguindo alternar entre 

oito a dez aulas por modalidade. No entanto, em determinados casos específicos 

foi necessário o acrescento de mais uma ou duas aulas. Na modalidade de 

ginástica acrobática foi preciso esse implemento, uma vez que os alunos se 

dirigiram a mim e questionaram-me: “Oh professora podemos ter mais uma ou 

duas aulas de ginástica? É que os nossos esquemas ainda não estão bem 

preparados para a avaliação e temos medo de tirar má nota”. Este tipo de 

situações foi-nos previamente avisado pelo nosso PC, que com a sua 

experiência na prática, sabia que estas situações poderiam se suceder. Assim 

sendo, no plano anual, no final de cada período coloquei duas aulas apelidadas 

de “aulas de reserva” para que se eventuais casos assim se verificassem, 

nenhuma matéria ficaria prejudicada, não sendo necessárias profundas 

alterações nos objetivos previamente definidos.  

  Relativamente ao meu planeamento com a turma do 12º ano na disciplina 

de APD, o meu plano anual foi de encontro à preparação dos alunos para a 

realização dos pré-requisitos, inserindo as modalidades de ginástica, atletismo e 

natação na grande “mancha” do primeiro e segundo períodos e, também, no 

primeiro mês do terceiro, uma vez que a data das provas se situava na primeira 

semana do mês de maio. No entanto, no segundo período alternei as aulas de 

ginástica com uma modalidade coletiva lecionada de três em três semanas, uma 

vez que senti os alunos um pouco desmotivados sem a presença de jogos 

desportivos coletivos. Foram dois anos, 10º e 11º ano, onde nesta disciplina não 

desenvolveram jogos desportivos coletivos, devido aos objetivos da mesma. No 

entanto, quando optei por introduzir esta adaptação senti que consegui cativar 

os alunos, motivando-os de novo para as modalidades com mais dificuldades, 

fazendo-os compreender que só com treino, trabalho, empenho e esforço é que 

iriam conseguir atingir os seus objetivos. A partir da realização dos pré-

requisitos, em maio de 2015, restava-me um mês para planear. Optei, 

juntamente com o PC, por incluir diferentes modalidades coletivas, como forma 

de possibilitar aos alunos a passagem por diversas aprendizagens. Essa 
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passagem iria complementar o que foram desenvolvendo nas aulas referentes à 

disciplina de EF desde o 10º ano de escolaridade até ao 12º, realizando, assim, 

uma pequena revisão das diferentes matérias: voleibol, andebol, basquetebol, 

futebol e râguebi.   

 

4.2.2.2. MEC: O modelo estruturador do conhecimento 

 

A estruturação de todo o meu processo de ensino e de aprendizagem de 

cada matéria a lecionar, como já referimos acima, foi elaborada a partir do 

desenvolvimento do MEC de Vickers (1990). O MEC é um modelo organizado e 

disciplinado do conhecimento com base em conteúdos relativos a uma 

modalidade desportiva a abordar num determinado contexto, podendo o mesmo 

ser utilizado como base de conceção para o ensino, treino ou recreação. A sua 

principal função é constituir um guião que o professor poderá socorrer durante 

todo o ano letivo, correspondendo às necessidades e contrariedades que vão 

surgindo. Nele podemos encontrar a matéria de forma estruturada, especificando 

as habilidades e estratégias necessárias no desenvolvimento do processo de 

ensino e de aprendizagem dos alunos.  

Segundo Vickers (1990), o MEC é um modelo envolto em diversas 

características, tais como: a sua aplicabilidade a todos os desportos e atividades; 

e a sua constituição através de oito módulos, sendo que o primeiro requer o 

desenvolvimento de um conhecimento estruturado da atividade. A partir do 

segundo módulo até ao oitavo são identificadas as críticas metodológicas do 

ensino refletindo uma estrutura transdisciplinar que identifica as habilidades e 

estratégias a desenvolver na abordagem de uma modalidade. Como foi referido 

anteriormente, o MEC é constituído por oito módulos e apresenta três fases: fase 

da análise, fase da decisão e fase da aplicação. A fase de análise compreende 

os três primeiros módulos (I,II e III). Nesta fase é necessário ter em conta a 

modalidade a lecionar, dando especial atenção às condições espaciais, 

materiais e de segurança, assim como ao nível dos alunos, ou seja de certa 

forma a todo o contexto no qual a modalidade se encontra inserida. A fase de 

decisão engloba quatro módulos (IV,V,VI e VII) e define-se por apresentar uma 
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sequência lógica da matéria que se irá lecionar, assim como dos objetivos e 

avaliação a configurar. Por último surge a fase de aplicação (VIII) que está 

intimamente relacionada com a elaboração prática do plano anual, das UDs e 

dos planos de aula, disponíveis no portefólio digital desenvolvido para esse 

efeito.   

Assim sendo, nas fases de preparação de uma determinada matéria 

comecei, sempre, por elaborar o Módulo I. Este módulo é caracterizado por ser 

o módulo mais importante do modelo e apresenta um conhecimento declarativo, 

uma vez que é a base de toda a estrutura. Sem o seu desenvolvimento não seria 

possível a construção do restante modelo. Neste módulo e através da análise 

que realizava de cada modalidade, definia uma estrutura personalizada do 

conhecimento necessária na orientação dos objetivos a alcançar numa 

determinada matéria e para uma turma específica. Nos Módulos II e III realizei 

uma análise do meio envolvente e do grupo de alunos com quem iria trabalhar. 

No que diz respeito ao Módulo IV, este caracterizou-se pela organização do 

conhecimento, mais precisamente das habilidades, isto é, baseado na 

construção das UDs de cada modalidade. Após o desenho e organização do 

conhecimento e definidas as habilidades e estratégias, surgiu o Módulo V como 

o meio de seleção dos objetivos mais apropriados ao desenvolvimento dos 

alunos. De seguida, construí o Módulo VI destinado à definição do tipo de 

avaliação a ser utilizada numa determinada matéria. Por fim, no Módulo VII 

construí as progressões de ensino a empregar no desenvolvimento de uma 

modalidade específica, ou seja, defini quais os tipos de atividades de 

aprendizagem que iria selecionar ao longo das UDs respetivas. As mesmas 

seriam aplicadas na elaboração prática dos quadros das UDs e dos planos de 

aula incluídas no desenvolvimento módulo VIII.   

Em síntese, o MEC, e consequentes módulos, podem e estão sujeitos a 

modificações, uma vez que o processo de evolução dos alunos nem sempre 

corresponde ao previamente planeado, sendo que terá de existir por parte do 

professor uma capacidade de plastificação e adaptação contínuas.  
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4.2.2.3. Unidade didática: O roteiro do processo de ensino e da 

aprendizagem 

 

  Uma UD é caracterizada como sendo um planeamento de um determinado 

tema para um definido conjunto de aulas (Rink, 1993). Este nível de planeamento 

(meso) procura garantir “uma sequência lógico-específica e metodológica da 

matéria, assim como organizar as atividades do professor e dos alunos por meio 

de regulação e orientação da ação pedagógica” (Bento, 2003, p. 60). Desta 

forma, pretendemos que com a elaboração de UDs, o professor consiga 

estruturar uma pormenorizada planificação da matéria, sistematizando-a numa 

sequência coerente de conteúdos e metodologias que deverão culminar na 

concretização dos objetivos definidos.  

  O grande suporte na construção das minhas UDs foi a inclusão das quatro 

categorias transdisciplinares de Vickers (1990): habilidades motoras, fisiologia 

do treino e condição física, cultura desportiva e conceitos psicossociais, 

inseridas no desenvolvimento do Modelo de Estrutura de Conhecimento (MEC) 

da mesma autora, juntamente com os oito módulos deste respetivo modelo. Para 

tal, é necessário que na elaboração do módulo IV do MEC, os quadros referentes 

à extensão e sequência dos conteúdos incluam as funções e os objetivos para 

cada aula de forma clara e concisa, para uma rápida e eficiente consulta do 

documento. 

  Este foi o tipo de documento utilizado por mim durante o meu EP, em que 

na sua elaboração tive em consideração, também, nove aspetos segundo 

Metzler (2000): analisar o contexto; selecionar e analisar os conteúdos; definir 

os objetivos de aprendizagem; escolher o modelo instrucional a utilizar; 

implementar as rotinas de gestão de aula; seriar as atividades de aprendizagem; 

definir a avaliação; e situar as funções do professor na UD, assim como as 

funções do aluno. Desta forma, a aula de EF deve comtemplar não só o 

desenvolvimento motor do aluno, mas, também, e não menos importante, o 

desenvolvimento dos conceitos psicossociais no incentivo contínuo de valores 

para o Desporto e para a vida (Rosado, 2011).   
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Para a construção das minhas UDs recorri, frequentemente, à informação 

fornecida no ano anterior nas unidades curriculares das didáticas específicas de 

cada modalidade. Para complementação dessa informação efetuei pequenas 

revisões da literatura de forma a adquirir uma sustentabilidade mais verosímil, 

que me permitia, também, ampliar a minha biblioteca para a realização de 

pesquisas futuras, reportando-me ao módulo I de Vickers (1990) para a sua 

realização. Este tipo de ações auxiliou-me na justificação das minhas escolhas, 

permitindo-me refletir sobre o que poderia melhorar e acrescentar de forma a 

enriquecer o planeamento das minhas matérias.  

Ainda no que concerne à construção das UDs, a distribuição das funções 

didáticas (módulo IV) só foi executada após a aplicação da avaliação diagnóstica 

(AD) à turma na modalidade em causa (módulo VII). A AD é fundamental de 

forma a situar os alunos num determinado nível para que a adequação dos 

conteúdos vá de encontro às reais necessidades da turma numa matéria 

específica de ensino. A AD para além de avaliar o nível em que os alunos se 

encontram à partida, é também igualmente importante na seleção de alunos 

“críticos” definindo os objetivos reais a atingir no final da UD respetiva (módulo 

V), para que esses alunas possam ser alvo de um processo de ensino-

aprendizagem que contribua para a sua progressão e evolução contínua.  

  Para uma melhor organização da matéria, no desenvolvimento dos 

desportos individuais e com turma do 6º ano de escolaridade optei por uma 

abordagem da base para o topo partindo do simples para o mais complexo, de 

forma a desenvolver uma primeira compreensão dos elementos constituintes do 

contexto. É importante que os alunos entendam que primeiro devem 

compreender as suas principais necessidades, desenvolvendo, assim, as 

competências essenciais para conseguirem executar as habilidades solicitadas 

(Graça & Mesquita, 2013). No 6º ano escolhi este tipo de abordagem, uma vez 

que devido à idade dos alunos e ao seu comportamento seria mais eficaz um 

ensino baseado numa primeira aquisição das habilidades motoras básicas para 

que os alunos tivessem sucesso ao aplicá-las posteriormente. Nas modalidades 

individuais esta forma de abordar o seu ensino permite um trabalho mais 

pormenorizado e tecnicista sendo esse o objetivo principal nestes tipo de 
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desportos. Nos desportos coletivos verificou-se um equilíbrio na aplicação dos 

diferentes tipos de abordagem, prevalecendo o desenvolvimento do topo para a 

base, onde tentei sempre que os alunos compreendessem primeiro o jogo e os 

objetivos do mesmo, para um melhor e contextualizado desenvolvimento da 

cada elemento (Graça & Mesquita, 2013).  

  Como em todas as construções, existem distintas variáveis que 

antecipadamente não conseguimos prever. Ao longo da construção de uma UD 

diversos saberes e poderes existentes modificam partes do planeamento inicial. 

No decorrer do meu ano de EP tive de proceder a diversas modificações como 

por exemplo: a alteração de conteúdos devido à diminuição de aulas em 

determinadas UDs; assim como à modificação de matérias de ensino tendo em 

consideração algumas adaptações de materiais ou de espaço, como por 

exemplo a inclusão da modalidade de râguebi durante um maior período de 

tempo, uma vez que uma amiga minha me emprestou material para o seu 

desenvolvimento. Também, o nível de motivação dos alunos pode influenciar a 

sequência de aprendizagem de uma determinada UD. Desta forma, a UD deve 

estar sempre aberta a aceitar modificações ao longo das aulas, sendo por isso 

“a base para uma elevada qualidade e eficácia do processo real de ensino” 

(Bento, 2003, p. 78).  

 

4.2.2.4. Plano de aula: A fotografia da ação 

 

A findar o último nível de planeamento (micro), o plano de aula aparece 

como sendo o guia do processo de instrução do professor baseado nos objetivos 

definidos nas UDs (Rink, 1993). O mesmo autor revela-nos que o plano de aula 

deve descrever quais as aprendizagens expectadas para uma determinada aula 

e quais os exercícios utilizados para o efeito. Siedentop (1991) completa esta 

definição, acrescentando que o desenvolvimento de um plano revela-se bastante 

útil, uma vez que auxilia o professor no controlo do tempo de cada exercício, 

funcionando como suporte de consulta rápida quando necessário. Todavia, não 

existe um formato perfeito na construção de um plano de aula. No entanto, todos 
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os planos de aula devem fornecer as instruções específicas para a aula, assim 

como servir de orientação para o professor (Metzler, 2000). 

Desta forma, na elaboração dos meus planos de aula tentei incluir as sete 

componentes referenciadas por Metzler (2000) como sendo facilitadoras na sua 

construção: breve descrição do contexto de aula; objetivos de aula de acordo 

com as quatro categorias de Vickers (1990); tempo e espaço; exercícios para o 

desenvolvimento de aprendizagens; apresentação das tarefas e sua estrutura; 

avaliação das aprendizagens; e pequena revisão da matéria e encerramento da 

sessão. Na minha opinião, estas componentes são as fundamentais e as 

necessárias para a realização de um plano de aula simples, objetivo e de fácil 

consulta. Este processo auxiliou-me em variadíssimas aulas, nomeadamente, 

numa fase mais inicial onde não me sentia tão segura e a preocupação em 

cumprir o plano na sua íntegra era maior. Ao longo do tempo concluí que o 

mesmo apenas servia como um guião para a minha prática, diminuindo a 

preocupação em cumprir o plano na sua plenitude. A influência das variáveis de 

contexto, de material e de espaço, juntamente com a observação que realizava 

da prestação dos alunos, fez-me compreender da necessidade de constantes 

adaptações ou alterações momentâneas na dinâmica da aula previamente 

planeada.  

Passando para a construção propriamente dita dos planos de aula, optei 

por adotar a estrutura tripartida definida por Bento (2003): parte preparatória ou 

inicial, parte fundamental e parte final. Na parte inicial das aulas comecei, 

sempre, por efetuar a chamada dos alunos e por realizar uma pequena revisão 

dos conteúdos lecionados na aula anterior, completando, por vezes, com a 

introdução de novos. De seguida a esse pequeno diálogo com os alunos, e ainda 

na parte inicial da aula, dava início à prática através da ativação geral dos alunos. 

Essa ativação tinha como objetivo introduzir, desde cedo, determinados 

conteúdos, focando os alunos para a aula, de forma a perceber quais os seus 

objetivos. Este tipo de ativação proporcionou uma maior rentabilidade das aulas, 

conseguindo mais tempo com qualidade para o desenvolvimento de cada 

modalidade a abordar. Rink (1993) refere que a parte inicial da aula é bastante 



4. PRÁTICA: O ENCONTRO COM A REALIDADE 

 

72 
 

 

importante, uma vez que deve motivar os alunos para a sua prática, revelando o 

que irá decorrer ao longo da aula.  

Já na parte fundamental da aula, o cumprimento das funções didáticas 

foram o meu principal foco: introdução, exercitação, consolidação ou avaliação 

faziam parte do meu leque de escolhas para cada uma das aulas, tendo em 

atenção, sempre, em que altura da respetiva UD a turma se encontrava. Desta 

forma, as atividades da aula/situações de aprendizagem que necessitavam de 

um maior tempo de exercitação, para uma maior e melhor compreensão e 

aquisição dos conteúdos, eram desenvolvidos nesta parte da aula.  

Por último, na parte final de cada aula, realizava um breve balanço do 

ponto da situação em relação à respetiva matéria em desenvolvimento, 

questionando os alunos sobre o que foi dado. Nesta parte da aula, também 

elucidava os alunos sobre que conteúdos iriam ser introduzidos nas próximas 

aulas, assim como solicitava que os alunos recolhessem o material utilizado na 

aula. Assim sendo, o plano de aula assume-se como sendo a “realização 

metodológica do ensino e o balanço das atividades concretas do professor e dos 

alunos” (Bento, 2003, p. 63). 

Através deste tipo de organização foi mais simples e objetivo para mim a 

construção de planos de aula, tornando-se um processo cada vez mais 

automático. No entanto, estas experiências fizeram-me crescer como futura 

professora de EF, compreendendo o porquê e o para quê de um planeamento 

(plano anual, UD e plano de aula). Sendo assim, o plano de aula para mim serviu 

de guião na preparação e desenvolvimento das minhas aulas. A sua utilização 

era fundamental na organização inicial do material para cada aula, onde o 

consultava para relembrar o que iria precisar em cada dia, assim como durante 

aula. Numa primeira fase recorria ao plano de aula, maioritariamente, para o 

controlo do tempo de cada exercício, mas com a experiência passei a recorrer 

ao mesmo quando tinha alguma dúvida de estruturação de um exercício ou de 

algumas palavras-chave, nomeadamente nas modalidades que me sentia 

menos à vontade.  
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4.2.3. Realizar: Conduzir o processo de ensino 

 

Findado o planeamento, é tempo para compreender como tudo aconteceu 

durante a prática pedagógica propriamente dita e, é, também, tempo de perceber 

como tudo se manifestou durante o processo de ensino e de aprendizagem. 

Desde todo o clima de interação professor-aluno, transmissão de saberes e 

valores, até ao desenvolvimento pessoal e social dos intervenientes. Tudo faz 

parte do “verbo” ensinar.  

Neste sentido, durante as minhas aulas tentei sempre conduzir o meu 

processo de ensino como sendo agradável e significativo para os alunos, 

despertando motivação e gosto pela prática desportiva, onde uma evolução da 

cultura desportiva dos alunos se verificaria, mais tarde, no final de cada bloco de 

matéria (Lund & Tannehill, 2010). Como refere Siedentop (1991, p. 7) “teaching 

is to help students learn and grow”. Para tal, um conjunto de intervenções, formas 

de atuar, de comunicar e de ensinar foram postas à prova neste meu ano de EP. 

A este processo damos o nome de construção de identidades, da minha 

identidade profissional.  

 

4.2.3.1. Instrução: A implementação de distintas estratégias de ensino 

 

Uma ótima capacidade de comunicar é uma das principais chaves na 

obtenção de sucesso na profissão docente. De acordo com Rosado e Mesquita 

(2011a, p. 69) “a capacidade de comunicar constitui um dos fatores 

determinantes da eficácia pedagógica”. Desta forma, esta foi uma das minhas 

primeiras preocupações nas aulas iniciais: Como iria eu comunicar com os meus 

alunos transmitindo-lhes da melhor forma o que desejava? Quando uma 

mensagem não é compreendida, é gerada alguma confusão e perda de tempo 

numa nova comunicação (Siedentop, 1991). Assim, centrei o meu objetivo na 

tentativa de atingir uma comunicação que me permitisse alcançar a maioria da 

turma, ou seja, onde conseguisse captar a atenção da grande parte dos alunos. 

A mesma deveria ser clara, breve e concisa, com a presença de vocabulário 

apropriado e com recurso a diferentes estratégias instrucionais, que me 
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permitissem uma melhor resposta a cada contexto e necessidade (Metzler, 

2000). 

Segundo Siedentop (1991) podemos afirmar que o processo instrucional 

são todos os comportamentos de ensino de comunicação com os alunos que 

permitem ao professor transmitir informação referente aos objetivos e aos 

conteúdos a desenvolver. Todos os comportamentos verbais e não-verbais 

relacionados diretamente com a aquisição de aprendizagens constituem esse 

processo.  

No decorrer das minhas aulas consegui dividir este processo em três 

partes (Siedentop, 1991): antes da prática, onde realizava a chamada dos 

alunos, apresentava os objetivos e as tarefas para a corrente aula e revia os 

conteúdos abordados na aula anterior; durante a prática, em que transmitia 

bastantes feedback(s) de diferentes tipos (prescritivo, interrogativo, cinestésico, 

visual (Sarmento et al., 1993)) no sentido de manter os alunos concentrados e a 

compreender o que estavam a executar; e depois da prática, onde questionava 

os alunos sobre as dificuldades sentidas na aula e sobre os conteúdos 

abordados e sua importância, para perceber o que a turma reteve dessa mesma 

aula, como podemos comprovar nas minhas reflexões realizadas em Diário de 

Bordo:  

 

“No final da aula preocupo-me sempre em questionar os alunos sobre a matéria 

abordada na aula, onde consigo compreender se a informação passada foi bem 

transmitida e se não existem dúvidas sobre a mesma.” (Diário de Bordo, 2015, 

p.127) 

 

 Para mim é muito importante que os alunos compreendam o que fazer, 

como fazer e para quê. Sendo assim, na apresentação das tarefas motoras, para 

além da clareza na emissão da informação, o recurso a palavras-chave, à 

demonstração e ao questionamento foram muito frequentes na minha atuação. 

Como nos referem Rosado e Mesquita (2011a, p. 80) “a forma como a instrução 

é realizada interfere na interpretação que os alunos fazem das tarefas, o que 

influencia a realização das mesmas”.  
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 Com a aplicação da demonstração detinha dois grandes objetivos: aliar o 

suporte verbal a uma imagem, uma vez que a informação visual possui uma 

maior possibilidade de ser relembrada (Rosado & Mesquita, 2011a), e aumentar 

o tempo de prática motora dos alunos, visto que as dúvidas parecem diminuir 

quando propiciamos uma boa e esclarecedora demonstração. Deste modo, a 

demonstração juntamente com a exposição detém uma função preponderante, 

uma vez que possibilita ao aluno visualizar os movimentos e tarefas a realizar 

(Rink, 1994).  

 A seleção dos alunos para as demonstrações foi feita tendo em atenção 

as suas capacidades para a realização de uma determinada tarefa. Uma boa 

execução permite que a compreensão dos objetivos seja a mais adequada, isto 

é, deve ser executada por um aluno ou alunos que consigam transmitir uma ideia 

global e correta das componentes críticas da tarefa em questão (Rosado & 

Mesquita, 2011a). Desta forma, este foi o meio mais utilizado por mim no 

decorrer das minhas aulas. Contudo, com a turma do 6º ano de escolaridade, 

recorri, muitas vezes, ao aluno que apresentava um comportamento inadequado 

como forma de o atrair para a tarefa. Esta estratégia provocou no aluno 

sentimentos de responsabilidade para com a aula e, consequentemente, 

melhorias no seu comportamento. Este acontecimento promoveu no aluno um 

aumento significativo dos seus níveis de concentração.  

 A demonstração deve, assim, ser acompanhada de suporte verbal. A 

colocação de alunos a realizá-la permite ao professor separar-se da mesma para 

uma melhor e mais eficaz transmissão das palavras-chave referentes às 

componentes críticas que quer que os alunos executem. De acordo com os 

autores Rosado e Mesquita (2011a, p. 98)  a demonstração “liberta o professor 

para a focalização da atenção dos alunos nos aspetos relevantes a atender.” 

 As palavras-chave foram, assim, uma estratégia fundamental na minha 

instrução. Com a sua aplicação conseguia que os alunos se focassem e se 

concentrassem nos aspetos críticos de cada tarefa. Tentei nunca me exceder de 

uma ou duas palavras sobre cada determinante. O excerto em Diário de Bordo 

mostra-nos um dos exemplos disso mesmo: 
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“Na instrução relativa à técnica da manchete, agreguei a transmissão da informação 

com o auxílio da estratégia de ensino relativo à demonstração, onde o recurso a 

duas a três palavras-chave foram fundamentas para um eficaz esclarecimento dos 

pontos mais importantes a reter do gesto técnico em desenvolvimento” (Diário de 

Bordo, 2015, p.127) 

 

 Menos informação, mas mais direcionada e concisa num determinado 

aspeto promove uma evolução mais eficaz e duradoura do mesmo (Rosado & 

Mesquita, 2011a). No entanto, senti que nas modalidades onde não me 

encontrava tão segura relativamente ao conhecimento específico da matéria, a 

escolha adequada das palavras-chave tornava-se mais difícil. Essa insegurança 

levava-me, por vezes, a um excesso de informação pois não sabia quais as 

melhores componentes a transmitir. Ao longo do tempo, este aspeto sofreu 

significativas melhorias na minha atuação devido à prática reflexiva feita após as 

aulas, juntamente com a busca contínua de um conhecimento mais específico 

dessa determinada modalidade.  

 É importante, ainda, realçar que na formulação das palavras-chave o 

conteúdo deve ser adequado às capacidades de compreensão e execução dos 

alunos (Rosado & Mesquita, 2011a). É diferente emitir palavras-chave a alunos 

do ensino básico ou a alunos do ensino secundário. O tipo de vocabulário deve 

ser ajustado às idades. Sendo assim, no ensino básico a minha comunicação foi 

feita de forma mais familiar e com exemplos mais simples e do quotidiano, como 

por exemplo: “tens que ver a bola por uma janela formada com os teus dedos”, 

sendo esta informação dirigida para a execução do passe na modalidade de 

voleibol. Por outro lado, nas turmas do ensino secundário optei por transmitir a 

informação através das determinantes críticas de cada conteúdo. Desta forma, 

o recurso a palavras-chave mais técnicas e com um vocabulário específico da 

modalidade foi o selecionado: “realiza o passe colocando as mãos em forma de 

triângulo, em cima da cabeça e à frente da testa”. Com estas idades é importante 

fomentar nos alunos um desenvolvimento o mais integral possível, aumentando 

a sua literacia desportiva e desenvolvendo da melhor forma o seu reportório 

motor. Tudo isto os torna mais ricos e mais sabedores, sendo este um dos meus 
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objetivos principais no desenvolvimento dos meus alunos: saber fazer e saber 

como fazer.   

 Outra das estratégias instrucionais muito utilizadas por mim no decorrer 

das aulas foi o questionamento. O questionamento é uma forma de apresentação 

das tarefas e dos seus objetivos, onde são colocadas diversas questões ao 

aluno, no decorrer da aula, que o guiam na reflexão de uma determinada 

resposta, promovendo uma maior e melhor compreensão do solicitado 

(Siedentop, 1991). Deste modo, o questionamento deve ser como um ”promotor 

de participação ativa, de motivação intrínseca, de uma adequada interpretação 

dos contextos de prática e do sentido dessas práticas” (Rosado & Mesquita, 

2011a, p. 109), desenvolvendo uma boa educação desportiva nos alunos quanto 

às suas competências motoras, de autonomia e de responsabilidade.  

 O recurso ao questionamento para mim revelou-se essencial no 

desenvolvimento dos alunos. Senti uma evolução na compreensão da matéria 

bastante significativa quando recorri a este tipo de estratégia. Primeiramente, 

questionava os alunos após uma exposição de uma matéria nova ou, na aula 

seguinte, como revisão dos conteúdos lecionados. O propósito deste tipo de 

questões centrou-se na compreensão do nível de perceção dos alunos quanto a 

simples ideias e conceitos apreendidos (Metzler, 2000). Senti que só esta 

simples estratégia os tornou mais atentos e concentrados de aula para aula, pois 

não queriam errar. O interesse por querer saber mais sobre uma determinada 

modalidade foi aumentando. Percebi, assim, que podia avançar para outro tipo 

de questionamento. Comecei a questionar os alunos ao longo da sua prática 

motora: “Achas que estás fazer bem o gesto; olha para a tua posição? Estás bem 

colocado em campo? O que estás a fazer mal e porquê?”. Com estas questões 

tinha como objetivo incentivar à reflexão das ações dos alunos com vista à 

compreensão dos seus comportamentos e dos conteúdos que se encontravam 

a desenvolver. Também a procura de soluções para problemas impostos pela 

prática esteve presente durante o processo de questionamento: “O que achas 

que deves fazer para ultrapassar o adversário? Onde estão os pontos fracos da 

equipa adversária?”. Rosado afirmam que “a procura ativa de soluções para 

problemas, implicando ativamente os praticantes, constitui um dos elementos 
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estruturantes das abordagens construtivistas do ensino”. Isto quer dizer que a 

presença do questionamento no ensino oferece condições aos alunos para 

serem eles próprios os seus construtores de aprendizagens, pois assumem um 

papel central no seu desenvolvimento.    

 Podemos, assim, concluir que, como nos refere Mesquita (2005, p. 23), 

uma comunicação efetiva envolve “o saber fazer perguntas, o saber estimular e 

o saber ouvir”.   

 

4.2.3.2. Modelos de ensino aplicados: O modelo de instrução direta e o 

modelo de educação desportiva  

 

 Os modelos de ensino fornecem uma estrutura global e holística do 

processo de instrução (Metzler, 2000). Apresentam de forma clara os objetivos 

de aprendizagem, a natureza das tarefas, os papéis dos professores e dos 

alunos, os recursos didáticos necessários, o tipo de organização das aulas, 

assim como todo o envolvimento social em torno do processo de ensino e de 

aprendizagem (Mesquita & Graça, 2011). Um modelo de ensino inclui, assim, 

toda a fundamentação teórica, planeamento, implementação e avaliação 

funcional de uma unidade de matéria, o que significa que contempla todos os 

métodos e estratégias a aplicar num determinado contexto (Metzler, 2000). O 

mesmo autor, Metzler (2000, p. 14), revela-nos que a aplicação de um modelo 

de ensino deve servir para “help students learn the most effective way”.  

 No ensino dos jogos desportivos podemos, ainda, encontrar duas grandes 

formas para o seu desenvolvimento: “o ensino das habilidades técnicas 

descontextualizadas, tidas como garantia de competência para se saber jogar, e 

o ensino do jogo formal, o qual integra toda a complexidade inerente ao jogo” 

(Mesquita, 2006, p. 327). Na minha atuação o ensino através do jogo formal 

prevaleceu. Todavia, nas modalidades individuais desenvolvidas (ex.: ginástica 

e atletismo), o ensino da técnica imperou, tendo sido mesmo o objetivo principal 

das aprendizagens nessas modalidades.  

 Atualmente, o desenvolvimento de valores como a autonomia, a 

responsabilidade e o compromisso tornaram-se, também, o grande foco na 
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aplicação dos modelos de ensino. Nas minhas aulas tive sempre o cuidado de 

fomentar este tipo de valores nos meus alunos. A atribuição de funções de 

arbitragem ou de organização e colocação do material necessário no espaço de 

aula foram diferentes formas que consegui para estabelecer uma relação de 

compromisso e responsabilidade com os meus alunos.  

 No entanto, Rink (2001) revela-nos que nenhum dos modelos existentes 

é o mais adequado sem ter em atenção o contexto da sua aplicação. Desta 

forma, durante o meu EP, implementei dois dos principais modelos de ensino 

existentes, tendo sempre em atenção o contexto de aplicação de cada um deles: 

ano de escolaridade, conteúdo a ensinar, espaço disponível e turma (alunos). 

Antes de iniciar o meu processo de instrução estabelecia sempre um 

compromisso entre o conteúdo e o alvo, onde verificava se a validade ecológica 

na escolha de um determinado modelo era o mais direcionado para o contexto e 

os conteúdos selecionados (Mesquita & Graça, 2011).  

 Iniciei o meu EP com a aplicação do Modelo de Instrução Direta (MID). 

Este modelo caracteriza-se por “centrar no professor a tomada de praticamente 

todas as decisões acerca do processo de ensino-aprendizagem, nomeadamente 

a prescrição e envolvimento dos alunos nas tarefas de aprendizagem” (Mesquita 

& Graça, 2011, p. 48). O MID caracteriza-se, também, pela seleção de metas 

instrucionais claras, promovendo uma monitorização da atividade baseada na 

implementação de progressões ativas para alcançar essas determinadas metas 

(Rink, 1993). 

 Optei pela inclusão deste modelo numa fase mais inicial, uma vez que 

desconhecia as turmas e o tipo de alunos que poderia encontrar. Sendo um 

modelo mais fechado, onde as decisões se encontram centradas no professor, 

senti-me mais segura ao aplicá-lo neste momento. No entanto, durante o ano 

letivo, houve necessidade de o implementar mais vezes, nomeadamente no 

desenvolvimento das modalidades individuais. Segundo Mesquita e Graça 

(2011) o MID apresenta bastantes vantagens no ensino de conteúdos 

decomponíveis que se refletem numa abordagem passo a passo e desenvolvida 

num contexto fechado. Sendo assim, nas unidades em que apliquei este modelo 

tentei sempre apresentar um modelo claro dos objetivos pretendidos, fornecendo 
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aos alunos exercícios e estratégias para os alcançarem aliada à emissão 

constante de feedback (s) prescritivos e corretivos (Metzler, 2000). Apesar de 

ser um modelo mais direto, a resposta dos alunos foi positiva. O compromisso 

alcançado com os alunos permitiu-me deter um maior controlo sobre as turmas, 

deixando-me mais segura para “pisar o risco”. 

 Foi, então, que surgiu a aplicação do Modelo de Educação Desportiva 

(MED) na minha turma do 6º ano de escolaridade. Este modelo “dá ênfase à 

socialização desportiva, a qual enfatiza o papel ativo e cooperante do praticante 

na organização das diferentes tarefas com distribuição de funções e 

responsabilidades” (Mesquita, 2006, p. 327). Apresenta, ainda, três grandes 

objetivos: a competência, em que o aluno deve saber fazer as habilidades 

motoras solicitadas; a literacia desportiva, onde o aluno deve compreender e 

apreciar os diferentes valores inerentes ao desporto como por exemplo o fair-

play; e o entusiasmo, em que o aluno deve desenvolver o gosto pela prática 

desportiva (Siedentop, 1987).  

 Para o desenvolvimento do MED é essencial recriar um contexto 

desportivo autêntico, onde uma época desportiva é planeada e onde as equipas 

são geradas (Graça & Mesquita, 2013). O MED tem assim como grande objetivo 

aproximar o desporto na escola ao desporto institucionalizado. Para tal, 

Siedentop (1994) incluiu no modelo seis características que o distinguem dos 

outros modelos: a época desportiva, a filiação, a competição formal, o registo 

estatístico, a festividades e os eventos culminantes.  

 Na turma onde apliquei este modelo a modalidade desenvolvida foi o 

basquetebol. Na primeira aula esclareci os alunos sobre a forma de 

funcionamento desta modalidade. Deixei bastante claro que iriam ser formadas 

equipas que mais tarde competiriam entre si. Contudo, foi necessário que os 

alunos compreendessem quando teriam aulas destinadas ao treino e aulas 

destinadas à competição, como podemos observar no excerto em Diário de 

Bordo abaixo apresentado: 
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“Comecei por dividir a turma em duas equipas, sendo cada equipa constituída por 

nove elementos. De seguida, procedi à explicação propriamente dita das 

características das aulas, sendo que, alternadamente, duas serão de treino em 

equipa e uma será a realização de um torneio entre as duas equipas, aplicando as 

matérias abordadas nas semanas anteriores. Os alunos, tanto nas aulas como nos 

torneios, assumirão uma diversidade de funções como jogadores, treinadores e 

árbitros.” (Diário de Bordo, 2014, p.12) 

 

 É importante perceber, também, que neste modelo é fundamental 

adequar as formas de jogo às capacidades dos alunos, motivando-os, desta 

forma, para a participação relevante de todos, tendo a capacidade de 

proporcionar uma competição de qualidade e de igual oportunidade (Graça & 

Mesquita, 2013). O MED tem como principal preocupação integrar todos os 

alunos na prática envolvendo-os de diferentes formas: atleta, treinador, árbitro, 

marcador ou estatístico. Deste modo, permitiu-me desenvolver nos alunos outras 

competências e atitudes, assim como fomentar novos valores relativos à cultura 

desportiva de cada um (Graça & Mesquita, 2013).   

 Na turma que implementei este modelo procedi a pequenas adaptações 

devido ao seu contexto e comportamento apresentado. Estas adaptações 

encontram-se sempre relacionadas de forma direta com as diversas variáveis de 

ensino e de aprendizagem que o professor deve ter em atenção aquando do 

planeamento da UD (Mesquita & Graça, 2011). Assim sendo, não pude permitir 

uma autonomia nas tarefas tão elevada quanto as características sugeridas 

neste modelo. No entanto, o facto de treinarem sempre em equipa tornou-os 

mais cooperantes entre si e desenvolveu a sua sociabilidade. Como Mesquita e 

Graça (2011) nos revelam, o MED enfatiza o desenvolvimento do sentimento de 

pertença ao grupo. O estímulo ao aparecimento de relações de cooperação e 

entreajuda, entre os elementos da mesma equipa nas aprendizagens, vão 

evoluindo de forma significativa, tornando-se fundamentais na formação integral 

do aluno. Acrescentam, ainda, Graça e Mesquita (2013, p. 15) que “um esforço 

intencional é colocado no sentido de reforçar a identidade de um grupo, o 

sentimento de fazer parte de um grupo que trabalha para um objetivo comum e 

que se ajuda mutuamente para o alcançar”. A competição foi a grande marca na 
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implementação deste modelo com esta turma. A maioria dos alunos detinha 

muitas dificuldades em aceitar a derrota. Contudo, a sua maior motivação para 

as aulas era a presença de uma época desportiva com os torneios previamente 

marcados, como podemos verificar nos registos em Diário de Bordo:  

 

“Podemos ver, então, a competição como o elemento central da experiência 

desportiva, sendo um dos maiores fatores de motivação nesta turma em geral.” 

(Diário de Bordo, 2014, p. 26) 

 

Com tanto entusiasmo e, como forma de controlar o comportamento da 

turma, optei por incluir uma regra durante a realização dos torneios, sendo essa 

regra a grande impulsionadora do sucesso desenvolvido nesta UD: 

 

“A regra que implementei nos torneios foi a retirada de um ponto sempre que uma 

equipa desrespeitasse o adversário. Refletindo sobre a estratégia aplicada, penso 

que foi uma boa ferramenta para esta turma, uma vez que a vontade de vencer dos 

alunos, fez com que compreendessem que o respeito pelo adversário faz parte de 

qualquer jogo desportivo, e que o não cumprimento desse mesmo respeito tem 

consequências na equipa.” (Diário de Bordo, 2014, p.44) 

 

Desta forma, penso que consegui alcançar os objetivos nesta turma com 

a implementação deste modelo de ensino. Senti que consegui tornar o aluno 

desportivamente competente, culto e entusiasta, onde o desenvolvimento da 

socialização desportiva esteve sempre presente, conseguindo, assim, uma 

inclusão de todos os alunos numa prática ativa e promotora de distintos papéis 

e responsabilidades.  

 

4.2.3.3. Organização e gestão da aula: As rotinas e o controlo de um grupo 

 

Para um ótimo funcionamento de uma aula é importante uma igual 

organização e gestão da mesma. Assim sendo, a implementação de rotinas e o 

controlo do grupo aparecem como fundamentais na criação de um ambiente 

propiciador de aprendizagens (Rink, 1993).   
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No início do meu EP, e com a aproximação do primeiro dia aulas, uma 

das minhas principais preocupações foi encontrar a melhor forma de transmitir 

aos alunos quais as regras que queria ver implementadas e quais as estratégias 

que teria de possuir para alcançar um bom controlo da turma. Sendo assim, um 

bom controlo da turma é promotor de comportamentos apropriados, 

minimizando, assim, o número de comportamentos desviantes dos alunos, 

aproveitando o máximo de tempo de aula para a prática motora efetiva 

(Siedentop, 1991). Deste modo, a primeira estratégia desenvolvida para dar a 

conhecer as principais regras de funcionamento da disciplina, foi a elaboração 

de um panfleto descritivo das mesmas em conjunto com os meus colegas de NE. 

Nas primeiras aulas de cada uma das minhas turmas procedi à leitura do mesmo 

com os alunos. Regras como: utilizar sempre roupa e calçado desportivo; 

prender bem o cabelo; não mascar pastilha elástica; não usar brincos, pulseiras 

ou colares; tomar banho após as aulas; ou conservar o material e manter o 

espaço limpo, são exemplos que desde o início do ano letivo estiveram 

presentes. Ao longo do tempo foram-se tornando um processo rotineiro, isto é, 

com o passar das aulas deixei de precisar de avisar os alunos acerca destas 

regras. A implementação de rotinas torna-se, assim, crucial para o professor no 

recurso frequente às mesmas sem que o mesmo precise de verbalizar para tal 

acontecer, transformando-se em comportamentos naturais que promovem um 

diminutas perdas de tempo (Siedentop, 1991).  

Com as primeiras aulas surgiu, então, a necessidade de implementar 

rotinas facilitadoras do processo de ensino e aprendizagem. Só iniciava uma aula 

quando todos os alunos se encontrassem junto a mim apresentando um 

comportamento adequado e silencioso, encontrando-se sentados no local 

previamente definido na primeira aula. Esta rotina foi rapidamente adquirida 

pelos meus alunos, assim como a rotina da contagem decrescente (5,4,3,2,1) 

quando os queria chamar para junto de mim, para nova instrução. Outra das 

rotinas rapidamente incutidas nos meus alunos foi o levantamento do braço para 

falar ou colocar questões, não permitindo que todos falassem ao mesmo tempo. 

Como nos refere Siedentop (1991, p. 85) existe “an appropriate way for the 

students to gain the attention of the teacher”. Na distribuição do material, 



4. PRÁTICA: O ENCONTRO COM A REALIDADE 

 

84 
 

 

nomeadamente, das bolas necessárias para a realização dos exercícios, tentei 

sempre ter em atenção o momento da sua entrega, ou seja, colocava primeiro 

os alunos no local da tarefa e só depois distribuía as bolas. A minha experiência 

como treinadora mostrou-me que nunca devemos atribuir as bolas antes de toda 

a turma estar preparada para o exercício, uma vez que promove a 

desconcentração dos alunos, afastando-os dos objetivos da aula. Por fim, a 

utilização dos alunos para a colocação e recolha do material para aula potencia 

o tempo de prática motora e auxilia na arrumação rápida do espaço de aula 

necessário para uma nova turma na hora seguinte. Nas minhas reflexões em 

Diário de Bordo podemos verificar alguns resultados na implementação de 

rotinas com as minhas turmas:  

 

“A imposição de algumas regras esteve presente desde a primeira aula, como: para 

falar colocar o dedo no ar, bola debaixo do braço, responder rápido à contagem 

decrescente, respeitar os colegas e o professor ou não apresentar queixa dos 

colegas, foram alguns dos exemplos que implementei nas minhas aulas.” (Diário de 

Bordo, 2014, p.7) 

 

Sendo assim, “as rotinas permitem aos praticantes conhecer os 

procedimentos a adotar na diversidade de situações de ensino e treino, 

aumentando o dinamismo da sessão e reduzindo significativamente os episódios 

e tempos de gestão” (Rosado & Ferreira, 2011, p. 189).  

 

4.2.3.4. Relação professor-aluno: A construção de um bom clima de aula e 

a sua importância no processo desenvolvimental do aluno 

 

A relação que um professor estabelece com os seus alunos é muitas 

vezes o fator mais preponderante no desenvolvimento ou não de um ambiente 

positivo durante as aulas. Segundo Rosado e Ferreira (2011) podemos otimizar 

o clima de aula tendo em atenção as relações entre professor e aluno, devendo 

elas ser integradas num ambiente afável, vivencial e cuidadoso. O mesmo autor 

acrescenta que os níveis de motivação, empenhamento, participação e 

desenvolvimento social e pessoal aumentam nos alunos quando o professor 
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consegue estabelecer uma relação genuína baseada na preocupação e 

compreensão dos problemas dos alunos.   

Ao longo do ano fui estabelecendo e construindo uma relação com os 

meus alunos baseada, impreterivelmente, no respeito, mas onde a confiança, o 

apoio e a amizade foram valores que se foram desenvolvendo com o passar do 

tempo. Numa fase inicial do ano comecei por tentar criar uma relação positiva e 

de empatia com as minhas turmas. Para tal, recorri por diversas ao 

questionamento sobre as suas características pessoais e sobre o que gostavam 

mais de fazer, nomeadamente, na área do desporto. Desta forma, consegui obter 

um conhecimento mais completo dos alunos, onde o meu interesse por querer 

conhecê-los melhor promoveu um clima bastante positivo para as aulas. O 

excerto em Diário de Bordo consegue relatar isso mesmo: 

 

“Tentei começar a criar uma relação com os alunos, onde percorri o espaço de aula 

entre eles e realizei algumas perguntas como forma de os começar a conhecer um 

pouco melhor indo, assim, obtendo informações progressivamente. Na minha 

perspetiva, penso que é fulcral estabelecer um bom primeiro contacto com os 

alunos, visto que como Educação Física é uma disciplina muitas vezes descurada 

pelos alunos, é importante mantê-los motivados e com gosto na mesma. Para tal, 

estabelecer uma boa relação de empatia, onde o respeito está sempre patente é 

fundamental para o bom funcionamento das aulas.” (Diário de Bordo, 2014, p.2) 

 

De acordo com Mesquita (2005, p. 22), o desenvolvimento da relação 

entre professor e alunos torna-se fundamental, uma vez que se assume como 

“um dos fatores essenciais para a ocorrência de sucesso no processo de ensino-

aprendizagem”. A mesma autora acrescenta que este processo de 

desenvolvimento relacional integra duas vertentes imprescindíveis no professor: 

fomentação de valores relativos ao saber-estar em grupo e domínio das técnicas 

de comunicação. Sem estas duas competências, o professor não consegue 

construir um clima positivo para as suas aulas, comprometendo, ainda, o 

processo desenvolvimental dos alunos.  

No decorrer do ano letivo determinadas situações fizeram-me perceber 

que consegui estabelecer a tal relação positiva com a maioria dos alunos, como 

por exemplo: interações motivacionais ou de caráter lúdico; conversas acerca do 



4. PRÁTICA: O ENCONTRO COM A REALIDADE 

 

86 
 

 

desempenho noutras disciplinas; procura dos alunos por mim quando não 

poderiam ir à aula, sentindo responsabilidade de se justiçarem; ajuda na 

realização de trabalhos finais de curso, onde os alunos me procuravam para a 

sua orientação; encontros nos corredores da escola, onde o cumprimento estava 

sempre presente; e, ainda, estabelecimento de conversas, em que determinados 

alunos me solicitavam conselhos sobre a sua prestação nas aulas, o seu futuro 

académico ou os seus problemas pessoais. É certo que nem com todos os 

alunos estabeleci uma relação muito próxima, no entanto há sempre alunos que 

marcam o percurso de um professor, tornando-o mais rico e com sentido. 

Contudo Siedentop (2008) afirma que o professor pode ter uma grande influência 

na formação e na vida de um aluno, se o seu relacionamento for baseado em 

sentimentos e sensações.  

Com a minha turma do 6º ano de escolaridade pude verificar que a forma 

que me relacionei com os alunos deteve bastante influência no comportamento 

dos alunos no espaço de aula. Essa relação promoveu resultados muito positivos 

com um dos alunos que apresentava um comportamento mais desviante, 

conseguindo, assim, mantê-lo controlado: 

 

“A relação de proximidade e afetividade com o aluno proporcionou um maior impacto 

no aluno e, consequentemente, um maior controlo sobre ele e sobre as suas ações.” 

(Diário de Bordo, 2015, p.111)  

 

Esta relação poderá estar intimamente relacionada com o processo da 

comunicação, uma vez que estes envolvem a “transferência e a compreensão 

de significados entre pessoas, apresentando a comunicação diversas funções” 

(Rosado & Mesquita, 2011a, p. 71). Nesta situação, a função da comunicação 

poderá ter ocorrido através da expressão emocional nas chamadas de atenção 

levando o aluno a obter um melhor comportamento na aula (Rosado & Mesquita, 

2011a).   

 Em suma, o ambiente relacional “é decisivo na satisfação pessoal dos 

professores e dos praticantes, na manutenção da disciplina, do empenhamento 

nas tarefas e no crescimento individual e de grupo no domínio sócio afetivo” 

(Rosado & Ferreira, 2011, p. 192). 
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4.2.3.5. Feedback pedagógico: A chave para a compreensão   

 

 O aluno após realizar uma ação deve receber um conjunto de informação 

sobre a forma como a desempenhou, com o objetivo de melhorar a sua 

performance (Rosado & Mesquita, 2011a). Essa informação recebida dá-se pelo 

nome de feedback. Siedentop (1991) define feedback como a informação relativa 

à resposta motora do aluno, onde se pretende que exista uma modificação dessa 

mesma resposta. O mesmo autor afirma mesmo que o “feedback is necessary 

for learning” (Siedentop, 1991, p. 9). Rink (1993) reforça esta ideia revelando que 

o feedback é a informação que o aluno recebe durante a sua performance.  

 Assim sendo, no decorrer das minhas aulas, sinto que recorri muitas 

vezes a esta ferramenta sempre com o objetivo primordial de fazer com que o 

aluno compreendesse as suas ações e o que necessitava de modificar nas 

mesmas para as aperfeiçoar. Não conseguia manter o silêncio quando 

observava um aluno com dificuldades num determinado conteúdo. Para mim a 

emissão de feedback(s) surgia naturalmente. Todavia, sabia que, eu como 

professora, tinha de ser capaz de descodificar quais os principais erros e qual a 

forma que iria abordar o aluno na sua correção. Como nos revelam Rosado e 

Mesquita (2011a, p. 84) “o feedback resulta, assim, de uma competência de 

tomada de decisões oportunas com base numa seleção e num processamento 

da informação pertinente recolhida durante uma observação formal ou informal, 

envolvendo não só a análise da resposta motora do aluno, mas também do 

ambiente em que ela se desenvolve”.  

 Na minha atuação sinto que existiram modalidades onde a minha 

qualidade de emissão de feedbacks foi melhor do que outras em que não me 

sentia tão à vontade. Por exemplo, na modalidade de voleibol rapidamente 

conseguia observar um aluno e perceber, de forma pormenorizada, quais as 

suas principais dificuldades e qual deveria ser o seu foco na sua exercitação 

para melhorar. No entanto, em modalidades que não me eram tão familiares, a 

minha emissão de feedback(s) era mais contida, como por exemplo na 

modalidade de ginástica. Nesta modalidade, antes da transmissão de qualquer 
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tipo de feedback, tinha de ponderar sobre qual seriam os termos mais adequados 

de emitir num determinado momento da realização da ação motora do aluno. 

Com o tempo esta minha dificuldade foi sido superada, nesta modalidade em 

particular, uma vez que detive dois períodos para a sua aplicação. Esta minha 

melhoria adveio com a experiência, onde fui compreendendo quais os principais 

focos de correção de cada conteúdo abordado.  

  Durante o meu EP pude recorrer a diferentes tipos de feedback(s), tendo 

em consideração o contexto e a situação da ação e do aluno em questão. Por 

diversas vezes utilizei o feedback prescritivo caracterizando-se pela “reação da 

prestação do aluno informando-o da forma como deverá realizar a execução 

seguinte ou, ainda, a forma como a deveria ter realizado” (Sarmento et al., 1993, 

p. 44). O feedback interrogativo foi, também, um dos mais utilizados por mim nas 

minhas aulas, pois acredito que os alunos se tornem mais autónomos com esta 

estratégia: 

 

“Ambicionava que os alunos conseguissem refletir, interpretar e compreender por 

eles próprios o que lhes era questionado, desenvolvendo assim a sua capacidade 

de compreensão e espírito crítico, tornando-os mais autónomos, entrando, desta 

forma, num nível superior de ensino-aprendizagem.” (Diário de Bordo, 2015, p.130) 

 

 Neste sentido, o feedback interrogativo é também “uma excelente forma 

de motivar os alunos para a necessidade de tratarem a informação que recebem 

das suas próprias execuções, permitindo o desenvolvimento da capacidade de 

avaliação das suas execuções e facilitando a sua descrição verbal” (Rosado & 

Mesquita, 2011a, p. 102). 

 Um aspeto fundamental para obter sucesso na emissão de feedback(s) é 

fechar o ciclo da sua emissão. Quando transmitimos um feedback devemos 

verificar se o mesmo foi cumprido, ou seja, devemos observar a ação do aluno 

após a sua emissão e perceber se o mesmo compreendeu e conseguiu corrigir 

o erro que estava a cometer na sua ação anterior. Sendo assim, devemos fechar 

o ciclo por duas razões: o professor compreende se o aluno realmente mudou o 

seu comportamento; o professor descobre se o seu feedback detém qualidade 

(Rosado & Mesquita, 2011a). Tenho a noção que nas minhas aulas tive sempre 
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essa preocupação, uma vez que com a experiência de treino esta ação já me 

saía naturalmente. Sei que nem sempre consegui fechar o ciclo com todos os 

alunos e em todas as situações, mas, ao longo do tempo o número de vezes 

conseguidas foi, progressivamente, superada.  

Assim sendo, o feedback tem como principal objetivo manter os alunos 

focados na tarefa e na sua aprendizagem, servindo como motivação para a 

prática, uma vez que os alunos gostam que o professor lhes dê atenção (Rink, 

1993). O mesmo deve ser claro, conciso e com um vocabulário específico da 

modalidade e do nível linguístico dos alunos (Rosado & Mesquita, 2011a).  

  

4.2.4. Avaliar: Controlar a aprendizagem dos conteúdos 

 

O processo de avaliação é uma das tarefas centrais do professor, 

juntamente com o planear e o realizar (Bento, 2003). O mesmo autor refere que 

a avaliação do ensino é caracterizada pela definição do estado atingindo pelos 

alunos num determinado momento. Segundo Rink (1993) a avaliação deverá 

seguir, assim, determinados propósitos: fornecer aos alunos informação sobre 

o seu progresso e estado atual; realizar um julgamento sobre a aprendizagem 

proporcionada pelo professor; prover o professor com informação do nível em 

que os alunos se encontram num determinado momento comparando com os 

objetivos definidos previamente; colocar os alunos num determinado nível de 

acordo com as suas características e capacidades; e funcionar como base para 

a atribuição de uma classificação no final de cada unidade didática e de cada 

período.  

Kiss (1987) acrescenta, também, que a avaliação fornece informações ao 

professor para tomar decisões relativamente aos seus alunos, revelando a 

importância de se basear em princípios éticos, uma vez que estamos a lidar 

com pessoas. Assim sendo, é relevante compreender que a avaliação é 

bastante subjetiva, uma vez que mais que medir, ela atribui um valor de acordo 

com critérios tanto técnicos como éticos. Além disso, a avaliação deve “ser 

entendida como um meio de promoção e desenvolvimento pessoal e não como 

um meio de seleção ou exclusão social” (Rosado et al., 2002, p. 12). 
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 É importante, também, perceber que “a avaliação é um meio e não um 

fim em si mesma” (Kiss, 1987, p. 15), isto é, é um meio de conhecermos a 

situação e o desenvolvimento de um aluno e do trabalho do professor, como 

forma de controlo de todo o processo de ensino-aprendizagem. 

Consequentemente, a atribuição de uma classificação aparece como 

necessidade de obter uma nota quantitativa na pauta da turma.  

Para avaliar eu, como professora-estagiária, durante as minhas 

avaliações tentei guiar-me por determinados aspetos que, segundo Bento 

(2003) são fundamentais para um bom processo avaliativo: decidir de forma 

clara o mais importante na avaliação e conseguir transmiti-lo aos alunos; 

escolher o tipo de documento de observação a aplicar; selecionar os critérios 

de avaliação para cada unidade didática; e encarar as possibilidades de 

melhoria quando os resultados se verificam negativos.  

Desta forma, nas minhas primeiras avaliações diversas questões e 

dúvidas surgiram. O que iria avaliar? Como iria avaliar? De que forma iria 

diferenciar os alunos? Estas questões foram sido respondidas ao longo do 

tempo, com as experiências que ia realizando nas diferentes oportunidades de 

avaliar os alunos.  

Assim sendo, escolhi a avaliação criterial, ou seja, avaliar através de 

critérios, uma vez que permite ao professor verificar se o aluno consegue ou 

não realizar determinado critério, não o comparando com os restantes alunos 

(Rosado et al., 2002). No entanto, sinto que, por vezes, recorri à avaliação 

normativa, nomeadamente, quando detive dúvidas sobre o desempenho de 

determinados alunos. Como forma de perceber qual teria atingido uma melhor 

performance senti necessidade de recorrer a este tipo de avaliação. Como 

refere Aranha et al. (2010) a avaliação normativa é entendida como uma 

comparação entre os alunos em relação a uma norma.  

Ainda no que concerne à forma de avaliação, na EC onde estive inserida, 

o grupo de EF no início do ano letivo, definiu a avaliação da disciplina em três 

domínios. Esses três domínios vão de encontro aos apresentados por Rink 

(1993) como sendo os fundamentais desenvolver durante as aulas de EF: 

domínio cognitivo, domínio sócio afetivo e domínio psicomotor. No que respeita 
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ao domínio cognitivo, o grupo de EF não definiu qualquer percentagem para a 

sua avaliação. Contudo, este domínio fez parte integrante da avaliação do 

domínio psicomotor. Remetendo-nos, agora, para o domínio sócio afetivo, o 

mesmo foi subdivido em duas componentes que perfaziam um total de 25% na 

avaliação: interesse pela disciplina (10%), onde agregou a participação, os 

trabalhos de grupo e individuais e a relação com os outros; e a utilização 

adequada do material necessário à aula (15%). Por fim, o domínio psicomotor 

foi o que apresentou uma maior percentagem para a sua avaliação (75%). 

Neste domínio foram incluídas todas as habilidades motoras e fisiologia do 

treino e condição física, onde a sua verificação foi realizada através de testes 

sumativos práticos. A nota final dos alunos foi sempre dividida entre estes três 

domínios, tendo cada um deles um peso diferente na classificação final, 

podendo ser ela de 0 a 5 valores no ensino básico ou de 0 a 20 valores no 

ensino secundário.  

Para proceder às avaliações, durante o desenvolvimento das minhas 

unidades didáticas o meu processo avaliativo foi dividido em três modalidades: 

avaliação inicial, avaliação intermédia e avaliação final.  

 

4.2.4.1. Avaliação inicial: Antes de começar 

 

   A avaliação inicial dos alunos é feita, como indica o nome, numa fase 

inicial da unidade de ensino. Esta avaliação pode ser coincidente com a 

avaliação diagnóstica, no entanto nem sempre uma avaliação inicial é 

diagnóstica, embora se aplique, maioritariamente, nos mesmos momentos 

(Rosado et al., 2002). A avaliação inicial apenas determina os objetivos 

formativos em função de uma previsão do que será possível aprender. 

 Sendo assim, a avaliação diagnóstica “verifica se o aluno possui as 

aprendizagens anteriores necessárias para que novas aprendizagens tenham 

lugar e, também se os alunos já têm conhecimentos da matéria que o professor 

vai ensinar” (Rosado et al., 2002, p. 70). Também Kiss (1987) refere que o 

processo de avaliação diagnóstica diz respeito ao conhecimento do ponto da 

situação em que se encontra um determinado aluno ou uma turma, relativamente 
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a diferentes variáveis e contextos. É, deste modo, que o professor “ identifica se 

o aluno possui os pré requisitos (conhecimentos, aptidões numa situação inicial) 

necessários para a sua atividade (Aranha et al., 2010, p. 47).  

A avaliação diagnóstica para além de avaliar o nível em que os alunos se 

encontram à partida, é importante, também, para selecionar os alunos “críticos”. 

Permite, assim, identificar problemas, sendo um processo crucial para um ótimo 

desenvolvimento das aprendizagens (Rosado et al., 2002). Desta forma, 

conseguimos estabelecer de acordo com as capacidades de cada turma e as 

suas situações mais emergentes, quais os objetivos reais a atingir no final da 

unidade didática respetiva. Sendo assim, os alunos têm a oportunidade de ser 

alvo de um processo de ensino-aprendizagem que contribua para a sua 

progressão e evolução contínua. É preciso, desta forma, colocar os alunos num 

grupo ou nível adequado às suas capacidades, de acordo com as suas reais 

necessidades. O professor deve, assim, procurar atender e fazer aprender os 

alunos com dificuldades, procurando as soluções mais adequadas para efetivar 

esse processo (Aranha et al., 2010). A avaliação diagnóstica é, desta forma, um 

elemento fundamental para a obtenção de sucesso no desenvolvimento de uma 

unidade didática.   

Nesta avaliação, Aranha et al. (2010, p. 48) revelam-nos que “não deve 

existir uma avaliação quantitativa, mas sim qualitativa para o nível geral dos 

alunos, não contando, portanto para a classificação final dos alunos”. 

Remetendo-me agora para a realização das minhas avaliações diagnósticas, 

as mesmas foram feitas através da utilização de Listas de Verificação - “Check 

List”, onde registamos as ações e os comportamentos que os alunos conseguem 

ou não realizar (Vickers, 1990). As tabelas que adaptei possibilitaram-me obter 

uma visão de cada aluno que, posteriormente, seria convertida no seu respetivo 

nível de desempenho. Esta avaliação dava-me, também, um panorama geral de 

toda a turma num determinado conteúdo. Contudo, nas primeiras avaliações 

diagnósticas, senti algumas dificuldades em conseguir observar todos os alunos 

em simultâneo, refletindo mesmo sobre isso em Diário de Bordo: 
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“Não é de todo exequível conseguir avaliar todos os alunos da mesma forma, com 

o mesmo foco e em todos os comportamentos motores. Talvez numa aula mais 

extensa conseguíssemos ser mais específicos na avaliação ou com mais prática de 

observação pudéssemos alcançar um preenchimento mais próximo da ficha que 

construí.” (Diário de Bordo, 2014, p.5) 

 

 Deste modo, ao longo do tempo, e nas próximas avaliações diagnósticas, 

fui reduzindo o número de comportamentos a observar que colocava nas 

respetivas fichas. Optei por selecionar os comportamentos mais relevantes, 

centrando-me em poucos mas concisos e explícitos que me fizessem 

compreender o nível de desempenho dos alunos: um ou dois comportamentos 

por conteúdo eram suficientes. Assim, consegui obter uma maior eficácia e 

objetividade nas capacidades reais dos alunos, uma vez que conseguia observar 

um maior número de alunos durante a aula.  

 

4.2.4.2. Avaliação intermédia: Situar a aprendizagem 

 

  A avaliação intermédia funciona como uma avaliação formativa, uma vez 

que procura informar o professor sobre a evolução e as dificuldades de 

aprendizagem dos alunos num determinado momento da UD (Rosado et al., 

2002). Permite, também, ao professor adaptar as suas tarefas de aprendizagem, 

fazendo alterações que possibilitem ajustar os conteúdos às necessidades reais 

dos alunos. 

  Durante as minhas aulas, esta avaliação deteve um caráter formativo de 

registo contínuo, uma vez que foi obtida através da realização de reflexões após 

as aulas e não através de um documento elaborado para o efeito. Através destas 

reflexões consegui parar e perceber o que teria de modificar ao longo das 

unidades didáticas de forma a ir de encontro às necessidades e dificuldades de 

cada aluno. Como podemos verificar numa dessas reflexões em Diário de Bordo: 
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“Na próxima aula penso ser importante voltar a relembrar as componentes críticas 

do que foi introduzido nesta aula, o lançamento na passada.” (Diário de Bordo, 2014, 

p.57) 

 

  Nesta reflexão, percebi que era melhor uma nova exercitação dos 

conteúdos abordados no basquetebol, uma vez que os mesmos não ficaram 

satisfatoriamente compreendidos pela maioria da turma. Para mim o 

desenvolvimento em conformidade com o desempenho dos alunos é um aspeto 

fundamental para um ótimo alcance dos objetivos definidos previamente no 

processo de ensino e aprendizagem de uma determinada matéria. Como nos 

revelam Aranha et al. (2010, p. 49) a avaliação formativa “tem por único fim 

reconhecer onde e em quê o aluno sente dificuldade e procurar informá-lo”. 

Serve, ainda, de regulação de todo o processo de ensino e aprendizagem, 

adaptando as metodologias de acordo com as necessidades impostas no 

momento.  

 

4.2.4.3. Avaliação final: Avaliar para terminar 

 

  Para terminar todo o processo avaliativo surge a necessidade de uma 

avaliação final. Esta avaliação final torna-se sumativa quando atribuímos uma 

classificação. Desta forma, a avaliação sumativa caracteriza-se por ser uma 

comparação entre os resultados iniciais e os resultados finais, onde o professor 

consegue realizar um balanço final obtendo uma visão global do que foi o 

processo de ensino de uma unidade didática (Aranha et al., 2010). Também 

Ribeiro e Ribeiro (1990, p. 359) acrescentam que a avaliação sumativa “procede 

a um balanço de resultados no final de um segmento de ensino-aprendizagem, 

acrescentando novos dados aos recolhidos e contribuindo para uma apreciação 

mais equilibrada do trabalho realizado”: Segundo Rink (1993) este tipo de 

avaliação é usado para classificar os alunos no final de um processo de instrução 

e de desenvolvimento de uma matéria.  

 Relativamente à realização das minhas avaliações sumativas, as mesmas 

foram sempre efetuadas no final de cada unidade didática, recorrendo a uma ou 

duas aulas da mesma. Estas avaliações caracterizaram-se pela averiguação, da 
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aquisição ou não, dos objetivos predefinidos, bem como a respetiva evolução 

dos alunos. A mesma foi sempre constituída por exercícios similares aos 

realizados durante as aulas, onde as situações de jogo formal prevaleceram. 

Sendo assim, para a realização das minhas avaliações sumativas recorri, 

maioritariamente, a um tipo de avaliação: por critérios, onde a sua seleção foi 

preponderante, sendo atribuídos níveis de 1 a 4 tendo em atenção o número de 

critérios que o alunos conseguissem executar - quanto maior fosse o número de 

critérios, maior o nível atribuído, sendo os mesmos convertidos para uma nota.  

Na minha perspetiva, esta foi uma forma simples e de rápida compreensão 

para efetuar a avaliação dos alunos. Consegui focalizar-me, apenas, nos 

critérios que o aluno conseguia executar, detendo uma forma mais direta e justa 

de diferenciar os alunos. Nas minhas primeiras avaliações sumativas, a justiça 

foi uma das minhas grandes preocupações, como podemos verificar no seguinte 

excerto: 

 

“Hoje realizei a minha primeira avaliação sumativa durante o estágio profissional… 

Os sentimentos de nervosismo, receio e, ao mesmo tempo, excitação 

assoberbaram-se sobre mim. O medo de falhar, o medo de cometer alguma injustiça 

no processo avaliativo são, neste momento, as minhas maiores preocupações. É 

normal que nestes primeiros momentos cometa algumas falhas, no entanto estes 

são fundamentais para a minha evolução. Ao mesmo tempo, encontrava-me 

bastante ansiosa por esta aula, uma vez que sempre tive a curiosidade de saber 

como se processo todo o processo avaliativo, ou seja, o que acontece, como se diz 

no teatro, “atrás dos panos”. (Diário de Bordo, 2014, p.29) 

 

  Para me auxiliar no processo de avaliação sumativa, esclarecendo 

eventuais dúvidas que pudessem surgir com determinados alunos, optei pela 

gravação em vídeo das avaliações. Rink (1993) afirma que o uso da gravação 

em vídeo facilita este processo, uma vez que permite ao professor observar os 

comportamentos dos alunos com mais pormenor, resultando numa melhor 

avaliação do desempenho e das aprendizagens apreendidas por cada um deles. 

 No entanto, não nos podemos esquecer que as diferentes formas de 

avaliação complementam-se: diagnóstica, formativa e sumativa (Rosado et al., 

2002), onde a tendência será a avaliação sumativa desaparecer, visto que a 
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avaliação formativa é que se torna a principal base na atribuição de uma 

classificação (Aranha et al., 2010). Eu, com a minha experiência neste ano de 

EP, consegui perceber que avaliação real requer uma avaliação contínua de 

todos os processos desenvolvidos nas aulas, desde a primeira até à última. 

Contudo, chegada à última aula, já sabia que valor atribuir a cada aluno, pois, 

para mim, na escola o processo é mais importante que o resultado. No entanto, 

realizei sempre a avaliação sumativa dos conteúdos, sendo esta aula mais de 

caráter formal para os alunos, onde os mesmos revelavam sentimentos de 

responsabilidade, uma vez que a palavra “avaliação” detém muito peso no 

vocabulário escolar. 

 

4.2.5. Refletir: Depois de tudo acontecer 

 

A reflexão, no desenvolvimento do meu EP, foi considerada a peça 

fundamental que completou o restante puzzle. Sem a sua presença nunca teria 

conseguido atribuir sentido e significado a tudo o que pude experienciar ao longo 

de um ano. Também, a resposta a todos os "porquês", a todos os "comos", a 

todos os "para quê" me fez compreender melhor todas as minhas ações, pois 

tudo foi refletido, tudo foi pensado. Só assim cresci, só assim me tornei uma 

profissional mais competente, completa e segura das minhas decisões. Como 

nos revela (Alarcão, 1996b) a reflexão confere sentido a uma ação e baseia-se 

na vontade, pensamento e atitude do tipo de questionamento aplicado durante 

todo o processo reflexivo.  

Refletir é, assim, compreender um problema ou situação e ser capaz de 

reformulá-los, detetando as suas consequências e implicações. O contexto em 

questão deve ter tido sempre em consideração. (Schön, 1987). O mesmo autor 

revela-nos que refletir, para o futuro professor, pode ser mesmo considerado “the 

design-like artistry of professional practice” (Schön, 1987). 
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4.2.5.1. Reflexão na ação e sobre a ação: A estratégia para melhorar 

 

Na elaboração das minhas reflexões e de todo o processo inerente à 

mesma, é importante perceber que este processo pressupôs a avaliação e 

identificação dos pontos positivos e negativos da minha ação, sempre com vista 

à minha evolução e, consequentemente, dos meus alunos também (Azevedo et 

al., 2014 ). Adotei sempre uma atitude autocrítica, sendo a reflexão entendida 

como uma atitude mental, de forma a evitar a precipitação e a impulsividade na 

minha atuação. Assim sendo, tentei desenvolver uma capacidade de utilizar o 

pensamento como atribuidor de sentido (Alarcão, 1996b), evidenciando os 

motivos que justificaram todas as minhas ações ou convicções, auxiliando-me a 

compreender as suas consequências.  

Segundo Schön (1987) devemos distinguir três momentos para refletir: 

reflexão na ação, reflexão sobre a ação e reflexão sobre a reflexão na ação. No 

desenvolvimento do meu processo reflexivo tentei integrar estes três momentos. 

Nas minhas reflexões na ação centrei-me no confronto com situações e 

problemas impostos nos momentos impossíveis de prever, onde tinha de pensar 

rapidamente numa solução ou estratégia de resolução para o mesmo. O excerto 

em Diário de Bordo a seguir demonstra um desses momentos:  

 

“Durante o exercício, observei um erro comum em alguns grupos. Primeiramente, 

optei por corrigir em cada grupo, parando o exercício desse mesmo grupo e fazendo 

as correções necessárias. Todavia, após uma reflexão breve, optei por chamar a 

turma e corrigir esse erro para todos. Na minha reflexão espontânea, cheguei à 

conclusão que se um erro se verifica em vários grupos é provável que também 

possa estar a acontecer em mais, daí este meu apontamento.” (Diário de Bordo, 

2014, p.17) 

   

  Confesso que, por vezes, não consegui refletir de forma eficaz, 

despendendo algum tempo na resolução de imprevistos. No entanto, sinto que 

com o tempo consegui desenvolver uma ótima reflexão na ação que me permitiu 

melhorar a minha gestão de conflitos e problemas, bem como a minha 

capacidade em observar o que não estava a correr da melhor maneira na aula e 
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adaptar nesse mesmo momento. Esta capacidade é fundamental para o 

professor, uma vez que propicia um melhor desenvolvimento dos alunos.  

  A reflexão sobre a ação é realizada após o sucedido, relatando todos os 

acontecimentos passados e refletindo sobre ações mais ou menos conseguidas. 

Acrescenta, ainda Schön (1987), que pensar sobre o que fazemos é importante 

para perceber se o nosso conhecimento na ação está a ser bem transmitido e 

aplicado aos alunos durante as aulas. Com este tipo de reflexão pretendia 

descrever de forma pormenorizada todas as minhas ações e as suas 

consequências, de forma a compreender os "comos" e os "porquês" da minha 

atuação. O objetivo principal foi sempre melhorar a minha atuação na aula 

seguinte e, consequentemente, desenvolver da melhor forma a minha 

competência. O excerto abaixo retirado do Diário de Bordo revela-nos um pouco 

deste tipo de reflexão: 

 

“Após reflexão sobre o sucedido [tentei aceder a todas as solicitações dos 

alunos. contudo a vontade de querer assentir a todas prejudicou o meu 

controlo sobre a turma, pois a preocupação centrava-se na correção de um 

ou dois alunos de cada vez, onde muitas vezes a sua manipulação era 

necessária, ficando a minha visão sobre a turma prejudicada.], na próxima 

aula tentarei adotar uma estratégia onde me concentrarei em apenas determinados 

conteúdos passando e corrigindo todos os alunos nesses pontos, alternado de 

conteúdos de semana para semana, conseguindo, desta forma, uma maior precisão 

em cada matéria abordada.” (Diário de Bordo, 2015, p.61) 

 

  Assim, sempre que terminava uma aula questionava os meus colegas de 

NE e o meu PC sobre o que tinham percecionado da aula e da minha atuação 

como professora. Desta forma, os mesmos apontavam-me os aspetos mais 

relevantes a melhorar e, muitas vezes, também, relatavam-me como estava a 

suceder o m eu desenvolvimento como professora. As minhas reflexões 

individuais sobre a minha atuação foram, também, bastante importantes para a 

minha formação, uma vez que consegui consciencializar-me do que necessitava 

de melhorar na minha postura, assim como consegui compreender quias os 

pontos mais seguros da minha atuação.    
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  Quanto à reflexão sobre a reflexão na ação, esta é o incentivo à progressão 

do desenvolvimento profissional, na medida em que, pela revisitação ou a 

retrospetiva operada para a ação, confere um valor prospetivo ao processo 

reflexivo (Silva, 2014). Este tipo de reflexão, auxilia, assim, o professor na 

averiguação que o mesmo faz a uma determinada situação, o sentido e o 

significado que lhe atribui no momento, sendo uma ajuda fundamental no 

processo de identificação de novos problemas e na sua orientação para ações 

futuras.     

  Desta forma, a reflexão possibilita ao professor inovar, de maneira a evitar 

a rotina. Não é só com a experiência que se aprende, mas aprende-se mais a 

refletir (Infante et al., 1996). Assim, com a presença do processo reflexivo 

implementado no desenvolvimento do EP, proporcionou-me, a mim como futura 

professora, a implicação “num processo pessoal, de questionação do saber e da 

experiência numa atitude de compreensão de si mesmo e do real que o circunda” 

(Alarcão, 1996b).  

  Foi com esta filosofia que caminhei em todo o meu EP e sinto, agora, que 

sem a inclusão do pensamento reflexivo em contexto real da prática, a 

construção da minha identidade profissional não seria tão completa e tão rica na 

atribuição de significados e sentidos às minhas ações.  

 

4.2.5.2. Observação: Refletir sobre a ação do mais próximo 

 

 Observar? Mas afinal o que é observar? Segundo Sarmento (2004) 

observar qualquer coisa não é só olhar o que se passa à nossa volta; mais do 

que isso, é o captar significados diferentes através da visualização (…) atribuir-

lhe um sentido significativo. Acrescenta Piasenta (2002) que observar não 

significa apenas ver de maneira diferente, isto é, observar é ver através dos 

outros o que em nós podemos sentir refletido e esperar melhorado.  

 Desta forma, no desenvolvimento do meu EP, recorri à observação dos 

meus colegas de NE, como sendo uma das tarefas do estudante-estagiário de 

acordo com as Normas Orientadoras do Estágio Profissional: “elaborar os planos 
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de observação sistemática e realizar as respetivas observações”7 (p.5). Estas 

observações tinham como principais objetivos detetar problemas e dificuldades 

no processo de ensino e de aprendizagem dos meus colegas de NE, assim como 

encontrar os pontos fortes de cada um deles e refletir sobre os mesmos (Rink, 

1993), como podemos verificar no seguinte excerto: 

 

“Irá ser feito um pequeno registo, refletindo sobre determinados aspetos, 

apresentando algumas soluções e estratégias para o professor (…) poder melhorar 

o seu perfil e sua postura.” (Relatório de Observação nº2, 2014, p.1)  

 

 Quando estava a observar uma aula tentei sempre ver-me do lado de lá e 

pensar: o que poderia fazer para melhorar? O que está a correr menos bem? O 

que está a correr melhor? E de uma forma sincera, como gostaria que fossem 

comigo, debruçava-me sobre os aspetos a melhorar nas próximas aulas, assim 

como as mais-valias e os pontos fortes dos meus colegas de NE. Só assim, 

conseguimos crescer como melhores professores e como melhores pessoas. 

Como nos revela (Ferreira, 2013) “para que queres melhorar? Para que queres 

saber os erros que não podes cometer? É inevitável, tu deves querer ser bom 

professor porque os alunos precisam que sejas”. Acrescenta, ainda, que “refletir 

sobre o que observaste é olhar para nós professores, e o que é que nós estamos 

a fazer com os nossos aprendizes”. Só compreendendo este significado é que 

conseguimos tornar-nos realmente melhores professores.   

Ainda, através destas observações, foi feita a análise do comportamento 

do professor por unidade de tempo (Sarmento et al., 1993), ou seja, fomos 

perceber quais as ações e comportamentos que se evidenciavam em maior e 

menor número em cada um de nós (NE). A este processo damos o nome de 

observação sistemática, que consiste na análise instrucional do professor, 

recolhendo informações objetivas e analisando os seus significados (Rink, 

1993). Desta forma, para a observação das nossas aulas, selecionamos os 

                                                           
7 In Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao grau de 

mestre em Ensino de Educação Física nos Ensino Básico e Secundário da FADEUP: 2014-

2015. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Matos, Z. 
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seguintes instrumentos: “Academic Learning Time in Physical Education” 

(Siedentop, 1980) e o “Sistema de Observação do Comportamento do Professor” 

(Sarmento et al., 1993). Escolhemos estes instrumentos, uma vez que a sua 

utilização é simples e imediata e de fácil aprendizagem (Cunha, Silva, et al., 

2014), indo de encontro às nossas necessidades no nosso processo de 

formação profissional. Para que estes instrumentos fossem aplicados da melhor 

forma, procedemos à sua experimentação antes de concretizarmos esta tarefa, 

testando, assim, sua funcionalidade. Também para nós, observadores, foi 

importante a realização deste treino, de forma a uma melhor adaptação e 

utilização do mesmo. Para tal foi utilizado, uma ferramenta de registo informática 

com o nome de “Observação e Registo do Ensino em Educação Física” (Cunha, 

Silva, et al., 2014, p. 203).  

Com estas observações conseguimos compreender em que partes da 

aulas cada um de nós despende mais unidades de tempo. Assim sendo, o mais 

importante a retirar desta tarefa foram as reflexões feitas após a análise dos 

dados e apontamentos retirados. É diferente perceber porque é que o professor 

despende demasiado tempo na organização da aula ou no processo de 

instrução. O exemplo a seguir mostra um dos momentos de reflexão de uma aula 

de um colega de NE: 

  

“Podemos, então, retirar do gráfico que a professora estagiária despendeu mais 

tempo da sua aula na sua organização (39%), seguida da categoria de instrução 

(33%), perfazendo um total de 72% da aula gasta nesta duas categorias. Assim 

sendo, o tempo de empenhamento motor dos alunos apenas englobou 26% da aula, 

percentagem esta muito reduzida para os alunos adquirem e melhorarem os 

conteúdos pretendidos para esta aula. Desta forma, penso que a professora 

estagiária deverá refletir sobre este aspeto e tentar reduzir, essencialmente, o 

tempo que disponibiliza para a organização da sua aula.” (Relatório de Observação 

nº3, 2015, p.3) 

 

 Neste processo, eu como observadora, não me limitei a apontar as 

dificuldades e o tempo gasto em cada uma das categorias dos instrumentos de 

observação. Também, revelei possíveis estratégias de melhoria e 
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desenvolvimento das atuações dos meus colegas de NE, como clarifica o 

exemplo abaixo: 

 

“Uma das estratégias possíveis para melhorar este aspeto poderá focar-se na 

organização prévia da aula, mantenho uma estrutura da mesma semelhante em 

todos os exercícios da aula, existindo apenas pequenas alterações que não seja 

preciso um grande dispêndio de tempo para esse efeito.”(Relatório de Observação 

nº3, 2015, p.4) 

 

Este processo é, assim, de extrema relevância para a nossa construção 

como futuros profissionais mais competentes e conscientes do que fazemos, do 

que temos de melhorar e do que, ainda, temos para crescer.   

Assim sendo, observar requer uma seleção de um pequeno número de 

informações pertinentes entre o vasto leque das informações possíveis (Damas 

& Ketele, 1985) . É esta a diferença entre o ver e o observar, que diferencia quem 

apenas descreve o que vê para quem reflete sobre o que observa, tendo sido 

esta reflexão e partilha de ideias com os meus colegas de NE, uma importante 

e fundamental ferramenta na construção da nossa identidade profissional como 

futuros docentes.   

Em suma, precisei de observar-me, de observar os outros e de tornar a 

observar-me para refletir. Essas reflexões foram a chave da compreensão de 

quem eu sou, de como construí a minha identidade como professora, de como 

me defini no meu trabalho. Só assim tomei consciência das minhas dificuldades 

e no que era mais competente, sendo fundamental para crescer e tornar-me mais 

completa e melhor professora para os meus alunos.   

Ainda no que se refere às observações realizadas, também o 

comportamento dos alunos foi analisado. Desta forma, consegui auxiliar os meus 

colegas de NE de maneira a melhorarem a sua atuação, uma vez que através 

da análise do comportamento dos alunos, retirei bastantes informações do 

comportamento do professor. O comportamento dos alunos é bastante 

influenciado pela postura do professor. 

Por fim, a dificuldade que mais senti durante a realização das observações 

foi a velocidade acontecimental dos comportamentos, que por vezes me 
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dificultava na mudança de categorias no instrumento. No entanto, esta 

dificuldade com a experiência foi diminuindo, sendo já um processo habitual ao 

fim de algum tempo de prática.  

 

4.3. À procura de novos desafios: No interior de uma comunidade 

ativa 

 

É importante perceber que no decurso do EP, “um dos traços da identidade que advém 

é a noção que o professor não atua somente no espaço da sala de aula e que as suas 

responsabilidades transcendem o da sua disciplina” como é exemplo o desenvolvimento do 

desporto escolar ou a participação numa direção de turma. 

 (Batista, 2014a, p. 36) 

 

 Batista e Queirós (2013, p. 38) revelam-nos, também, que a participação 

na escola e as relações com a comunidade são fundamentais para a construção 

identitária do mesmo, uma vez que tem como objetivo que “o estudante-

estagiário seja capaz de envolver-se nas atividades que ultrapassam o âmbito 

da lecionação de uma turma que acompanha, tornando-se uma pessoa 

promotora de sinergias entre a escola e o meio, possibilitando oportunidades 

educativas dotadas de significado para os alunos”. Desta forma, o papel do 

estudante-estagiário durante o EP passou pelo desenvolvimento de uma equipa 

no desporto escolar, pela acessória de uma direção de turma e pela participação 

em diferentes atividades extracurriculares, que serão de seguida desenvolvidas 

nos capítulos abaixo.  

 

4.3.1. Desporto Escolar: A equipa de voleibol campeã 

 

  No mês de novembro foi tempo de iniciar o projeto do desporto escolar na 

equipa de juniores masculinos da modalidade de voleibol. Os primeiros treinos 

foram realizados e os primeiros jogadores encontrados, sendo que as primeiras 

semanas foram dedicadas a momentos de captação de novos elementos para a 

equipa. No entanto, o espaço para a entrada de novos alunos manteve-se 
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sempre aberto para quem gostasse de jogar voleibol e tencionasse melhorar as 

suas habilidades e conhecimentos sobre a modalidade. 

A primeira “fotografia” que retirei dos dois primeiros treinos foi a grande 

diferença entre o desporto escolar e o desporto federado que estou habituada a 

treinar. Os objetivos e a sua exigência são muito distintos. Os objetivos do 

desporto escolar passam pelo divertimento dos alunos e da oferta de uma 

oportunidade de conhecer o desporto, neste caso a modalidade de voleibol, 

aprendendo algumas das suas habilidades, sendo a sua exigência muito 

diminuta comparando com o desporto federado. Numa equipa federada a 

frequência e duração das sessões de treino são superiores, assim como a sua 

especificidade, dando uma maior atenção a todos os pormenores. Por outro lado, 

o desporto escolar é “o conjunto de práticas lúdico-desportivas e de formação 

com objeto desportivo, desenvolvidas como complemento curricular e ocupação 

dos tempos livres” (Sousa & Magalhães, 2006, p. 13), não existindo uma 

sobrecarga de horário tão elevada como no desporto federado. O desporto 

escolar denota, também, algumas missões bastante relevantes no que concerne 

à formação dos alunos como pessoas. A sua contribuição centra-se no combate 

ao insucesso e abandono escolar, promovendo, ainda, a inclusão dando 

oportunidade a crianças e jovens que não praticam desporto fora da escola, 

participarem em competições desportivas, onde além de praticarem atividade 

física, fomentam a interação social entre os diferentes participantes e escolas a 

nível nacional e, até mesmo, internacional8. Assim sendo, tive de me adaptar a 

este tipo de treinos, sendo esta uma aprendizagem importante na minha 

formação como futura professora de EF.  

A minha participação neste espaço foi bastante ativa, sendo que fiquei 

responsável pelo planeamento dos treinos e pela sua gestão na prática. Esta 

experiência forneceu-me ferramentas distintas das que já possuía ao nível do 

treino federado, uma vez que no desporto escolar outros valores se superam. 

Isto é, eu no desporto escolar, como treinadora, detive como objetivo principal 

oferecer oportunidades iguais a todos os alunos para experienciarem e 

                                                           
8 In Programa de Desporto Escolar 2013-2017. Ministério da Educação e Ciência. Governo de 

Portugal.  
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conhecerem a modalidade de modo a que a possam procurar fora da escola, 

mas também, com a intenção de criar estilos de vida ativos e saudáveis nos 

alunos, fomentando distintos valores que suportarão o desenvolvimento da sua 

formação para a vida. Desta forma, os objetivos para o treino não foram tão 

complexos nem pensados a longo prazo como seriam numa equipa federada. 

Antes pelo contrário, tornaram-se mais simples e atrativos de forma a cativar 

alunos para a prática. Outra das diferenças centrou-se na minha forma de agir 

perante determinadas situações, como por exemplo a pontualidade: no desporto 

escolar tive a necessidade de ser mais benevolente neste aspeto, uma vez que 

os treinos se procediam imediatamente após as aulas e alguns alunos não 

conseguiam chegar ao treino devidamente equipados à hora exata, situação que 

numa equipa federada teria maiores consequências, uma vez que os horários se 

encontram devidamente definidos para que todos os atletas consigam estar no 

treino. Assim sendo, a minha postura nas duas situações é bastante distinta. No 

desporto federado adoto uma postura mais assertiva, rígida, rigorosa, 

perfecionista e mais tecnicista, ao contrário do desporto escolar que encarei uma 

postura mais relacional e motivadora, com o objetivo de fomentar o gosto dos 

alunos pela prática desportiva. 

No primeiro jogo realizado saímos vitoriosos por três sets a um, e já se 

verificaram melhorias e evolução em determinados alunos desde o período que 

iniciamos o nosso trabalho. Essas melhorias centraram-se no aperfeiçoamento 

dos gestos técnicos mais basilares, como o passe e a manchete, observando-se 

um maior controlo sobre a bola. Também se sentiu uma evolução bastante 

positiva na compreensão do que é o jogo de voleibol. Estes factos deixaram-me 

bastante realizada, uma vez que a melhoria desses alunos foi uma prova do 

trabalho contínuo que foi realizado ao longo das semanas durante os treinos que 

se efetuavam duas vezes por semana com a duração de, apenas, quarenta e 

cinco minutos cada um. 

Num outro jogo, realizado no segundo período, os atletas demonstraram 

um grande espírito de equipa e de grupo, mantendo-se sempre unidos em todas 

as alturas, em todos os momentos, em todos os pontos disputados, o que refletiu 

o que sempre foi evidenciado como de grande relevância em cada treino que 



4. PRÁTICA: O ENCONTRO COM A REALIDADE 

 

106 
 

 

fazíamos ao longo das semanas. O comando do jogo foi-me atribuído a mim, 

mostrando confiança por parte do professor responsável. Esta situação incitou 

em mim sentimentos de elevada concretização pessoal e satisfação, visto que 

uma das minhas grandes metas para o meu futuro é alcançar uma posição no 

“mundo” do voleibol como treinadora. Estes momentos fizeram-me crescer como 

treinadora, proporcionando-me distintas experiências. Essas experiências 

passaram pela tomada de decisões importantes e influentes no jogo e nos atletas 

que quando alcançadas me tornaram muito feliz do que consegui concretizar, 

tanto para o desenvolvimento da minha formação, como para o crescimento dos 

alunos como melhores atletas e melhores pessoas.  

No final do ano letivo não podia ficar mais realizada com esta equipa que 

abracei. Conseguimos vencer o campeonato regional de juniores, sendo que foi 

“a cereja no topo do bolo”. Após um ano recheado de aprendizagens, formação, 

evolução e criação de relações fantásticas, não podíamos deixar escapar a 

nossa “taça”, fruto de muito trabalho, dedicação e gosto pela prática de voleibol, 

como se pode verificar na figura abaixo apresentada.  

 

 

 

 

  

 

 

  Por fim, consegui perceber as principais diferenças na preparação de uma 

aula de EF e na preparação de um treino de DE. Numa aula de EF, a 

preocupação com a motivação para a prática desportiva é muito maior e, assim 

muito mais exigente nesse sentido. No DE a minha principal preocupação foi o 

ensino da técnica e da tática de uma modalidade específica a longo prazo, uma 

vez que detive um ano para o seu desenvolvimento, antecipando que os alunos 

continuem a sua prática no ano letivo seguinte. Na aula de EF nunca detive uma 

unidade de ensino tão extensa que permitisse um desenvolvimento tao 

pormenorizado de uma modalidade, logo os conteúdos e os objetivos para cada 

Figura 1 - Equipa DE - Voleibol 
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uma das modalidades lecionadas foram adequados ao nível que os alunos se 

encontravam, de forma a promover uma aprendizagem adequada. Desta forma, 

desenvolvi diferentes posturas e formas de atuar consoante o contexto que 

estava inserida, desenvolvendo, assim, a minha identidade como futura 

professora de EF.  

 

4.3.2. Direção de Turma: Uma troca constante de significados 

 

   Nas primeiras semanas de aulas iniciei o meu trabalho no apoio à direção 

de turma (DT) do PC. Antes de iniciar este processo, o PC elucidou-me sobre as 

tarefas que teria de realizar com ele nesta função. Desta forma, seria o seu 

“braço direito” durante o ano letivo. Assim sendo, foi-me permitido compreender 

como é ser diretor de turma e as funções que o completa, oferecendo-me a 

oportunidade de deter um papel ativo em todo o processo. Com esta 

oportunidade sei que consegui arrecadar competências para um ano mais tarde 

poder assumir essa função com mais acuidade e saber. Como nos revela 

Ferreira (2013) a oportunidade de acompanhar o trabalho de um diretor de turma 

fez-me compreender que o mesmo deve possuir características muito 

peculiares, tendo em atenção as funções que lhe competem, nunca esquecendo 

que é ele o elo de ligação com os pais e encarregados de educação. 

  No trabalho de DT, como já referi, o PC designou-me determinadas 

tarefas que me foram responsabilizadas, como por exemplo o auxílio na 

marcação de faltas e a sua respetiva justificação; a preparação de reuniões de 

conselho de turma e de pais e encarregados de educação; o acompanhamento 

das médias finais dos alunos; e a compreensão dos problemas que possam 

surgir em cada aluno que o esteja a desviar do seu desenvolvimento escolar e 

pessoal. Este tipo de trabalhos dotou-me de variadíssimas skills para um melhor 

e maior desenvolvimento da minha formação, ultrapassando, assim, o trabalho 

com as turmas na disciplina de EF. Esta experiência tornou-me mais 

conhecedora da profissão docente, que vai muito além da aplicação prática das 

aulas. 
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   Durante o ano acompanhei o diretor de turma a todas as reuniões de pais 

e encarregados de educação quer nas reuniões intercalares como nas 

individuais. Nestes momentos pude compreender como se processava uma 

reunião ou como um diretor de turma deveria agir perante um pai ou encarregado 

de educação tendo em atenção a situação ou problema levantado. As 

competências de um diretor de turma passam, assim, por duas funções 

fundamentais: “a articulação entre os professores da turma, os alunos e os 

encarregados de educação; e a articulação das atividades da turma com os 

encarregados de educação, promovendo a sua participação” (Zenhas, 2006). 

Passo aqui a relatar um dos acontecimentos passados com dois alunos em 

particular que me concedeu a oportunidade de esclarecer como deverei agir 

numa situação futura semelhante. O acontecimento em causa colocou em 

questão dois alunos que demonstraram um comportamento inadequado de 

indisciplina, onde o desrespeito por um professor e pela turma foi bastante 

notório. Desta forma, os procedimentos a adotar pelo diretor de turma passaram 

por, primeiramente, estabelecer uma conversa com o professor em questão 

escutando o sucedido e, de seguida, confrontar os alunos com o que se passou. 

Todo este processo foi-me possível de acompanhar, compreendendo, desta 

forma, quais os procedimentos a realizar numa situação como esta. Após estas 

duas conversas com os principais intervenientes, os encarregados de educação 

dos alunos foram chamados para uma reunião com todos os interessados, os 

dois alunos, diretor de turma, professor em questão, coordenador de curso e 

encarregados de educação, onde o PC (diretor de turma) ofereceu-me, também, 

a oportunidade de estar presente de forma a perceber como tudo se processa. 

Esta reunião teve como objetivo sensibilizar os encarregados dos alunos para a 

gravidade do sucedido, de forma a poderem agir e tomar uma decisão. Essa 

decisão poderia passar por uma participação disciplinar. No entanto, devido ao 

perfil dos alunos em causa, os professores optaram por suspender a 

participação.  
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4.3.3. Reuniões: A dinâmica das relações 

 

A minha passagem pelas reuniões distribuiu-se pelas minhas três turmas. 

O PC proporcionou a minha participação ativa nas reuniões de conselho de 

turma com todos os professores respetivos, e, também, nas reuniões de pais e 

encarregados de educação ao longo do ano. O papel do PC revelou-se 

fundamental, uma vez que me permitiu como estudante-estagiária ter uma 

participação bastante ativa em cada reunião, sendo que o contacto com toda a 

prática real de ensino “ajuda à compreensão das tarefas e das 

responsabilidades” (Batista & Queirós, 2013, p. 41) de um professor.  

Desde a primeira reunião de conselho de turma que me senti à vontade, 

apesar do nervosismo e ansiedade demonstrados nas primeiras reuniões, uma 

vez que todo este processo era uma novidade para mim. No entanto, todos os 

professores me integraram positivamente no seio do grupo, tendo sido a minha 

opinião sempre levada em consideração por todos. Como nos revela Cunha, 

Batista, et al. (2014), os estudantes-estagiários iniciam a sua participação nas 

atividades da comunidade numa vertente mais periférica, evoluindo, 

progressivamente, para uma participação mais legitimada, envolvendo-se de 

forma integrada e ativa na comunidade.     

Consegui perceber que nos conselhos de turma cada aluno é estudado 

de forma individual, existindo uma grande preocupação, tanto no seu 

desempenho escolar, como no seu desenvolvimento pessoal. Por exemplo, 

numa das minhas turmas, tinha uma aluna com grandes dificuldades financeiras 

e alguns problemas familiares que afetavam a sua prestação escolar. Este caso 

sempre foi alvo de bastante reflexão por parte do conselho de turma, havendo 

um cuidado particular em tornar a vida desta aluna um pouco melhor, 

preocupando-nos com pequenas coisas como questionar as colegas de turma 

sobre os acontecimentos que iam ocorrendo no seu quotidiano. Esta estratégia 

foi uma forma de não invadir a sua privacidade, mas estando sempre atentos ao 

que se passava à sua volta, de forma a poder agir se necessário.   

Desta forma, nas reuniões de conselho de turma era realizada uma 

reflexão de cada aluno e da turma em geral sendo a mesma dividida em: 
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aproveitamento, comportamento, assiduidade e pontualidade e outras situações 

relevantes a apresentar. As mesmas foram realizadas no início do ano, 

assumindo um caráter mais geral de perceção global da turma; a segunda 

reunião foi realizada em meados do segundo período, sediada numa reflexão 

mais pormenorizada do desempenho de cada aluno; por fim, culminámos com a 

terceira e última reunião de conselho de turma no final do terceiro período com 

o objetivo de atribuir as classificações finais dos alunos. Nestas ultimas reuniões, 

a ponderação de cada nota era feita cautelosamente, tendo em atenção as 

classificações dos anos anteriores e a média final das disciplinas terminais. Tudo 

é pensado e discutido com a maior seriedade, uma vez que se trata do futuro 

dos alunos. Nestas reuniões fui-me tornando cada vez mais autónoma e ativa, 

compreendendo todas as suas funcionalidades e preocupações, sentindo-me, 

assim, cada vez mais segura na minha intervenção. Sei que, num futuro próximo, 

quando tornar a encontrar-me num conselho de turma, saberei o que fazer e 

como agir, de forma segura e competente.  

 Na primeira reunião de pais e encarregados de educação, também, 

distintas sensações surgiram no meu interior, sendo as mesmas refletidas em 

Diário de Bordo: 

 

“É tempo de refletir sobre o primeiro contacto com os encarregados de 

educação…muita ansiedade, um pouco de nervosismo e bastante 

entusiasmo…foram estes os sentimentos que se avassalaram sobre mim. Primeira 

reunião, momento de apresentação perante os pais e encarregados de 

educação…a passagem para o lado de lá de professora fez-me pensar que o meu 

sonho está quase a concretizar-se.” (Diário de Bordo, 2014, p.41) 

 

Nas reuniões de pais e encarregados de educação o diretor de turma 

começava por apresentar os professores de todas as disciplinas seguindo-se 

uma apreciação global da turma. De seguida, cada pai ou encarregado de 

educação poderia se dirigir aos professores, permitindo-lhes comunicar com 

cada professor de forma personalizada. Este contacto mais próximo entre os 

pais e encarregados de educação penso ser de extrema relevância, uma vez 

que as informações dadas por cada professor sobre cada educando é mais 
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pormenorizada e atenciosa se for o professor de cada disciplina a dialogar com 

os pais e encarregados de educação, dando informação sobre as principais 

capacidades e dificuldades do aluno em cada disciplina. Este interface entre a 

escola e a família é fundamental, uma vez que promove a integração de cada 

aluno na turma, onde o encarregado de educação toma conhecimento da 

evolução do desenvolvimento do seu educando, assegurando o bom 

funcionamento e equilíbrio do mesmo (Zenhas, 2006).  

A minha experiência nestas reuniões tornou-se cada vez mais relevante, 

visto que notei que, com o tempo, os pais e encarregados de educação me 

procuraram mais vezes, de forma a obter informações sobre os seus educandos 

na disciplina de EF ou APD. Neste diálogo procurei dar informações sobre a 

postura e rendimento escolar de cada educando nas minhas aulas, assim como 

referenciar as suas principais dificuldades e o que poderiam melhorar dali em 

diante salientando, também, os pontos fortes do aluno na minha disciplina. Estas 

reuniões são fundamentais para a identidade de um professor, visto que é uma 

imagem que estamos a passar para fora e que temos de preservar como sendo 

competente, credível, assertiva e atenciosa.  

 

4.3.4. Corta-Mato: Escolar e regional 

 

No dia doze de novembro o corta-mato escolar chegou à escola. Este 

evento pressupôs a participação de toda a comunidade escolar: alunos, 

professores, funcionários, pais, encarregados de educação e toda a comunidade 

local que quisesse assistir. É sempre um evento de grande impacto, em que 

desde o início do ano letivo, todos o aguardam. À espera do seu lugar, quer seja 

para correr, para organizar ou para simplesmente apreciar. Marca, ainda, o 

desporto como um lugar de relevo na escola, mobilizando toda a comunidade 

para a sua participação. É, ainda, e talvez o único evento, “no qual os alunos 

mais resistentes terão o seu momento de emulação e de vitória absoluta, pois 

nas aulas, face ao reduzido tempo devotado ao desenvolvimento da resistência 

aeróbia, as prioridades e preocupações serão mais de natureza educativa” 

(Rolim & Garcia, 2007, p. 309). 
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 Na organização deste corta-mato escolar, a contribuição dos professores 

estagiários foi fundamental. A atribuição de papéis de relevo em diversas 

funções foi uma mais-valia para o desenvolvimento da nossa formação. Foi uma 

oportunidade para nós, estudantes-estagiários, “brilharmos”. Desde a realização 

do programa do corta-mato; passando pela construção dos pódios, organização 

das medalhas, realização de cartazes, diplomas e comunicados aos professores 

e encarregados de educação; seguindo-se da distribuição de funções para o dia 

do corta-mato aos alunos do 12º ano do curso de Animação e Gestão Desportiva; 

até à organização do sistema de som, tudo tinha de estar perfeito para o grande 

evento. Todas estas tarefas pressuporiam o antes de tudo o que envolve a 

organização e participação deste evento, onde a sensibilização realizada junto 

das nossas turmas foi, também, um dos pontos fundamentais na motivação dos 

alunos para a sua participação no mesmo.  

 Ainda na organização do evento, o trabalho realizado em equipa com os 

professores de EF foi essencial para que tudo e todos estivessem em sintonia 

no dia do corta-mato. Um dos exemplos remete-nos para o auxílio, que nós 

professores estagiários, prestamos a dois professores no dia anterior à noite. 

Auxiliamos na instalação do programa das classificações, assim como na 

colocação do material necessário para o respetivo efeito no pavilhão, para que 

no próprio dia não fosse necessário nos preocuparmos com essa tarefa. Como 

nos revelam Rolim e Garcia (2007, p. 309) “a organização de um corta-mato 

apesar de se afigurar como fácil, na realidade é uma tarefa árdua e que, por via 

disso, exige empenho e colaboração de todos”. 

Finalmente chegado o tão esperado dia do corta-mato. A minha principal 

função foi coordenar o corta-mato escolar para os mais novos, desde o pré-

escolar até ao 1º ciclo do ensino básico que se realizou no pavilhão A desta 

instituição. Esta experiência teve bastante significado para mim, uma vez que 

trabalhei com os “mais pequeninos”, tendo eu uma afinidade particular por estas 

idades. As minhas funções centraram-se na montagem do percurso; na 

orientação dos alunos finalistas do Curso de Animação e Gestão Desportiva 

destacadas para o pavilhão A; passando depois para a entrega de medalhas 

junto ao pódio. Os sorrisos rasgados e olhares reluzentes das crianças 
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rapidamente para mim se transferiram, enchendo-me de alegria, satisfação e 

prazer pelo meu trabalho, onde tive oportunidade de fazer uma das coisas que 

me mais proporcionam sentimentos bons cheios de felicidade de concretização 

pessoal. Acabadas as “corridas” no pavilhão A com os mais novos, procedemos 

à arrumação do percurso e do material utilizado e, de seguida, dirigimo-nos para 

o exterior e pavilhão B, onde as corridas dos mais velhos estavam já a começar.  

 No exterior várias foram as funções que tive que desempenhar ao longo 

da manhã. Desde o controlo da chegada dos alunos no final da corrida mantendo 

a sua ordem até às mesas de classificação; passando por auxiliar alunos que se 

lesionaram ao longo da corrida; afixando os resultados dos vários escalões, entre 

outras funções que surgiram à medida que a prova se realizava. 

 Este evento decorreu com bastante sucesso e organização advindos do 

empenho e trabalho de todo o grupo de EF, juntamente com o enorme contributo 

dos alunos finalistas do Curso de Animação e Gestão Desportiva, onde sem eles 

tudo seria mais complicado. Esta experiência deteve em mim um grande 

impacto, assoberbando-se sentimentos de enorme satisfação, prazer, 

concretização, orgulho, alegria, e com a grande sensação de objetivo cumprido. 

Ver os alunos a correr, a assistência a aplaudir, o ambiente repleto de dinamismo 

e emoção, fez-me refletir que o desporto move multidões e ao contrário do que 

está a acontecer, o desporto e a EF deviam ser mais valorizados na nossa 

sociedade, pois mesmo não o sendo, desloca multidões, promovendo diferentes 

valores e sentimentos importantes para a formação integral dos indivíduos, 

sendo eles alunos, professores, funcionários ou encarregados de educação. 

Como nos revela Bento (2003), o professor de EF desempenha um papel 

fundamental na educação da juventude e da sociedade em geral, atribuindo um 

valor elevado à sua profissão. 

  No dia vinte e três de fevereiro partirmos para o corta-mato regional. Esta 

atividade foi realizada no parque da cidade do Porto durante toda a manhã. A 

nossa escola teve uma participação de sessenta alunos, divididos pelos 

diferentes escalões existentes: infantis A, infantis B, iniciados, juvenis e juniores, 

tanto do sexo masculino como feminino.  
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As minhas funções nesta atividade foram distintas e bastante 

diversificadas. A tarefa de colocar os dorsais nos alunos foi a primeiras das 

tarefas exercidas por mim neste dia. Todos os alunos tiveram de colocar o seu 

dorsal antes das provas se iniciarem, auxiliando os mais pequenos nesta tarefa. 

De seguida, prossegui na condução do primeiro escalão a entrar em ação até à 

linha de partida. As condições meteorológicas não foram as ideais devido à 

precipitação que se fazia sentir nessa manhã. No entanto, a prova prosseguiu 

registando-se apenas um pequeno atraso no horário da primeira prova, 

correspondente ao escalão A de infantis feminino.  

A minha função após o encaminhamento da primeira equipa da nossa 

escola à linha de partida, colocou-me na câmara de chegada esperando pela 

chegada dos alunos à meta, onde os agrupava e delegava a uma colega dos 

nossos núcleos de estágio para os encaminhar de volta à camioneta, trocarem 

de roupa e se agasalharem. A minha função principal até ao final das provas 

centrou-se na referida anteriormente, sendo que o trabalho foi distribuído por 

todos os seis professores estagiários da escola, como forma de operacionalizar 

de uma forma mais eficaz e organizada as nossas equipas, visto que detínhamos 

uma representação grande em todos os escalões existentes, cerca de seis 

alunos por escalão.  

Quanto aos resultados conseguidos, os mesmos foram bastante positivos. 

No escalão de juvenis femininos e masculinos alcançámos dois segundos 

lugares por equipas, enquanto no escalão de juniores masculinos obtivemos o 

lugar mais acima do pódio, o primeiro lugar por equipas.  

 

4.3.5. Ida ao teatro: Uma oportunidade de aculturação  
 

Uma das experiências que tive a oportunidade de ter no decurso do meu 

EP foi o acompanhamento de uma das minhas turmas numa ida ao teatro. Esta 

oportunidade foi-me oferecida pela professora de Português da mesma turma 

que se encontrava a organizar a visita. Penso que o reconhecimento da minha 

competência pelos outros professores foi aumentando ao longo do ano letivo, 

onde oportunidades como estas foram surgindo com maior frequência.   
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Este tipo de atividades são importantes na construção da relação 

interpessoal com alunos, baseada no respeito e cooperação, que depois se 

transferem, de uma forma mais construtiva, para as aulas. Desta forma, consigo 

conhecer melhor os alunos, saber a sua realidade, gostos, preocupações e 

angústias. Fazem-me sentir útil na vida de alguém, no desenvolvimento da sua 

formação pessoal, de deixar a minha marca numa pessoa. Assim sendo, senti-

me cada vez mais professora, dando sentido e significado à minha escolha 

profissional. Com esta visita compreendi, com mais tenacidade, que o diálogo 

com os alunos, a partilha de experiências e opiniões, podem ajudar e atribuir 

sentido a alguém, a um determinado aluno que me escuta e “me leva consigo”. 

Estas pequenas coisas são o que transformam a profissão docente em algo 

grandioso, humano e autêntico, que em poucas profissões pode acontecer. 

Todos os mais pequenos passos durante o ano de EP levam-nos, assim, a ser 

“mais professores”, sendo este um processe contínuo que envolve múltiplas 

etapas e nunca está acabado (Ferreira, 2013). 

 

4.3.6. Primária: Atividades nas férias 
 

Nas férias da Páscoa foi solicitado aos dois núcleos de estágio presentes 

nesta EC que organizassem atividades desportivas para as turmas do 1º ciclo 

do ensino básico. Estas atividades tinham como objetivo o desenvolvimento dos 

alunos ao nível das habilidades motoras básicas, assim como a oportunidade 

dos alunos experienciarem distintas modalidades desportivas.  

Nas atividades realizadas integrei entre outras: jogos de coordenação e 

equilíbrio, jogos de manipulação de bola, atividades de dinâmicas de grupo e 

diversificadas experiências de modalidades desportivas, como por exemplo: 

futebol, andebol, voleibol, basquetebol e badmínton. Todas estas aulas 

requereram de mim bastante competência, pelo que o desenvolvimento das 

minhas capacidades como professora estiveram, mais uma vez, em ação, 

aproveitando todas as experiências, tanto boas como menos boas, para 

melhorar a minha postura e atuação nas aulas. A principal diferença que senti 

na preparação destas atividades comparativamente às aulas lecionadas ao 2º 
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ciclo e ao ensino secundário foram os objetivos em que me focalizei para o seu 

planeamento. As habilidades motoras básicas como correr, lançar, equilibrar ou 

saltar foram privilegiadas, uma vez que nesta faixa etária o desenvolvimento da 

coordenação motora básica e da motricidade fina são os objetivos fundamentais.  

Esta experiência foi fundamental para uma maior afirmação minha como 

professora nesta escola. Após estas atividades toda a comunidade escolar, 

desde os mais novos aos mais experientes me reconheceram como professora 

de uma forma mais evidente. Expressões de alunos como: “oh professora já não 

nos vai dar mais aulas” ou “oh professora queria que nos desse mais atividades 

como aquelas das férias”, promoveram em mim sentimentos de enorme 

satisfação pessoal que enriqueceram a construção de quem sou no meu trabalho 

e do que poderei transmitir aos meus alunos, marcando-os de forma positiva. A 

disciplina de EF ou as atividades físicas desportivas são as únicas que visam o 

desenvolvimento da corporalidade do aluno, onde simultaneamente o consegue 

marcar, de forma bastante positiva, devido aos seus diversificados contributos: 

bem-estar físico e mental; inclusão de valores pessoais e morais; fomento de 

sentimentos de realização e satisfação pessoal; e desenvolvimento da 

capacidade de compreender e agir no mundo (Graça, 2015).  

 

4.3.7. ExpoColGaia: “Primeiro a Família” 
 

O evento mais marcante da EC que me acolheu é realizado todos os anos 

e intitula-se de ExpoColGaia. Este evento caracteriza-se por ser uma exposição 

onde todos os alunos, desde o pré-escolar ao ensino secundário, apresentam o 

trabalho realizado ao longo do ano. Desta forma, cada curso expõe para toda a 

comunidade envolvente o que é desenvolvido e os objetivos que cada um 

pretende atingir, esclarecendo as possíveis saídas profissionais e para o ensino 

superior. Este ano o tema da exposição foi “Primeiro a Família” e realizou-se nos 

dias 15, 16 e 17 de abril.  

Neste evento, o grupo de EF deu-nos a oportunidade, a nós professores 

estagiários, de assumir um papel preponderante na sua organização. Tarefas 

como: a montagem do stand do Curso de Animação e Gestão Desportiva; o 
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planeamento das atividades no stand de desporto; e a organização de torneios 

e atividades externas, foram o nosso ponto de partida para uma semana 

recheada de trabalho e responsabilidade, que nos tornaram mais seguros e 

competentes no desenvolvimento da nossa identidade profissional. Para dar 

cumprimento a todas as expectativas acima referidas, começamos por reunir em 

sede de núcleos de estágio, de forma a definirmos um tema para o nosso espaço 

e a traçarmos um mapa de possíveis atividades a concretizar. Conseguimos 

alcançar um consenso no tema do stand que se verificou na divisão por setores: 

setor das palestras e atuações; setor do treino funcional; e setor do trampolim e 

concurso fotográfico, como indicam as figuras a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após esta separação por setores, começamos por pensar em diferentes 

personalidades que ocupassem o lugar das palestras, assim como das atuações 

no palco. No espaço para o treino funcional definimos distintos circuitos onde 

qualquer pessoa que passasse poderia experimentar. Por fim, no trampolim 

dávamos oportunidade de experienciarem saltar e tirar uma fotografia em voo 

para mais tarde recordar. Desta forma, quisemos promover a área desportiva 

nas suas diferentes vertentes. O treino através de palestras de atletas e 

treinadores; diferentes atuações como zumba, dança, hip-hop, contorcionismo 

ou ballet. Ainda a, promoção de uma área mais direcionada para o fitness e para 

a artística foi privilegiada, assim como a realização de sessões de treino 

funcional, sendo uma área que se encontra em grande desenvolvimento. Uma 

vertente mais lúdica foi, também, incluída com a presença de um trampolim e 

Figura 2 - Stand do Curso de Animação e Gestão Desportiva 
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das fotografias, tendo sido tudo possível realizar em família, uma vez que este 

foi o tema central desta exposição.  

No exterior realizámos, ainda, diversos torneios que moveram multidões 

na sua participação (figura 3). A presença da prática desportiva é fundamental 

para os alunos aumentarem o gosto pelo desporto, compreendendo os 

benefícios que o mesmo acarreta, sendo mesmo eles, apenas, por diversão. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  Nestes dias a minha participação foi bastante ativa, tanto no antes como 

durante o evento. Na montagem do stand tivemos de permanecer na escola 

durante a noite a fim de a terminarmos. Não podíamos deixar que nada falhasse, 

a abertura teria de ser um êxito. E assim foi, conseguimos deixar tudo preparado 

para a abertura do dia seguinte e tudo correu como o previsto, deixando-nos 

bastante satisfeitos e concretizados com o trabalho desenvolvido. O único ponto 

negativo que saliento prendeu-se com a quantidade de atividades a acontecer 

em simultâneo, não conseguindo dar resposta a todas da melhor forma, sendo 

este um aspeto a melhorar em próximas organizações. No entanto, com o auxílio 

dos alunos do Curso de Animação e Gestão Desportiva conseguimos colmatar 

essas pequenas falhas com tranquilidade e trabalho em equipa.  

No último dia da ExpoColGaia foi realizado um sarau, onde a turma 

partilhada com o meu NE, o 6º ano, apresentou uma coreografia de dança 

desenvolvida ao longo do segundo período. Este foi um dos pontos altos do meu 

EP, uma vez que pude revelar um pouco do trabalho realizado nas aulas com os 

alunos, tendo sido o retorno o melhor que poderia esperar: empenho, 

responsabilidade e alegria por parte dos alunos na sua atuação e 

Figura 3 - Torneios Inter-Turmas 
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reconhecimento por parte de professores, alunos, pais e encarregados de 

educação do trabalho apresentado. Tudo isto me fez sentir concretizada, num 

mundo de sonho real. É isto que eu quero fazer para sempre! São estes 

momentos que representam toda a dedicação e trabalho de um professor.  

 

4.3.8. Dia radical: Uma experiência fora da escola  
 

Chegado o dia da primeira visita de estudo, a vontade de participar 

ativamente nessa organização foi enorme. Perceber como tudo funcionava: a 

sua preparação, a sua organização e a sua dinâmica, foi um dos meus objetivos, 

sendo que para um professor é importante desenvolver estas skills que um 

professor terá que possuir.  

A visita de estudo foi realizada ao Azurara Parque Aventura em Vila do 

Conde no dia 29 de abril. Esta visita foi planeada para as turmas do 11º e 12º 

anos do Curso de Animação e Gestão Desportiva e teve como principais 

objetivos: promover experiências diferenciadas na área do desporto, com a 

prática de desportos alternativos; promover a aquisição de competências 

técnicas de desportos radicais; identificar os equipamentos usados na realização 

dessas atividades desportivas; contribuir para o desenvolvimento do processo 

de ensino aprendizagem dos estudantes, devido à aquisição de conhecimentos 

noutras áreas, no caso de desportos alternativos; e promover momentos de 

confraternização, socialização e formação através da prática desportiva. 

Nesta visita a minha participação foi bastante ativa, tanto no antes como 

no decorrer da mesma. Na sua preparação, as minhas funções centraram-se, 

juntamente com os meus colegas de NE, na marcação do local da visita, assim 

como do transporte necessário para o efeito. Também a entrega e recolha da 

informação da visita às turmas-alvo foi um dos papéis assumidos por nós. Desta 

forma, consegui compreender qual a ordem de tarefas que deverei seguir 

quando essa função recair sobre mim. Este EP, mais uma vez, não descura 

todas as funções e competências que torna um professor mais professor.  

  Durante a visita, os alunos realizaram diversas atividades: orientação, 

circuito de arvorismo, tiro com arco e zarabatana e paintball (figura 4).  
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  Acompanhei um dos grupos, sendo ele constituído por alunos de uma das 

minhas turmas. Este acompanhamento permitiu-me realizar as atividades com 

eles, onde consegui estabelecer uma relação positiva de respeito e diversão 

simultaneamente, criando laços mais fortes e enriquecedores entre mim e os 

meus alunos. De acordo com Cunha, Batista, et al. (2014, p. 175) um maior 

envolvimento social promove uma melhor integração tanto “nos papéis, funções 

e iniciativas extracurriculares da escola”, assim como nas relações com os 

alunos e com toda a comunidade escolar.  

  Cheguei ao fim do dia da visita com a sensação de que a minha identidade 

enriqueceu, tornou-se mais forte. Através do desenvolvimento de competências 

que a organização de uma visita acarreta consigo e através do estabelecimento 

de uma relação positiva e afetiva com os meus alunos, percebi que tudo faz 

sentido quando nos entregamos de corpo e alma aquilo que mais gostamos de 

fazer. Sei que um dia como este traz consigo responsabilidades acrescidas, no 

entanto, acarreta, também, uma maior relação entre os professores e alunos, 

fazendo-me sentir muito mais integrado num grupo profissional (Ferreira, 2013). 

Desta forma, sei que sairei recompensada se continuar a percorrer este caminho 

aberto para aprender.  

 

4.3.9. Um dia azul e branco: Visita ao Museu do FC Porto e Estádio do 

Dragão  

 

Mais uma visita de estudo. Desta vez o Museu do FC Porto e o Estádio 

do Dragão (figura 5) foram os escolhidos para uma visita com os alunos do 2º e 

3º ciclo do ensino básico. Apesar de apenas termos detido uma turma nestes 

Figura 4 - Atividades realizadas no Dia Radical 
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ciclos de ensino, a EC solicitou a nossa presença colocando, a cada um de nós, 

a responsabilidade por uma turma. Este reconhecimento foi muito importante 

para a nossa afirmação como professores, uma vez que a própria escola já nos 

via como reais professores responsáveis e competentes, sendo essa, também, 

a imagem passada para os alunos.  

Esta experiência potenciou as minhas capacidades de liderança, 

desenvolvendo competências essenciais no controlo e relacionamento de um 

grupo. Nesta visita preocupei-me em gerir o grupo controlando os 

comportamentos desviantes, mas também me preocupei em tornar a visita 

aliciante em torno de um ótimo clima. Isto é, tentei gerir as chamadas de atenção 

com as expressões de afeto e de interação com os alunos. Penso que consegui 

esse objetivo, uma vez que os alunos se divertiram de forma regrada, 

aprendendo, também, com o que a monitora da visita transmitiu. No final da 

visita, a maioria dos alunos sabia responder acertadamente às questões 

colocadas, aumentando, assim, a cultura desportiva e o conhecimento geral dos 

alunos. Também eu, nestas visitas, aprendi em dois sentidos: tornar mais rica a 

construção da minha identidade e aumentar a minha cultura desportiva. 

 

 

 

 

 

 

4.3.10. Dia da EC: Fim de aulas  
 

No dia 5 de junho foi festejado o dia da EC, coincidindo com o término de 

aulas para alguns anos de escolaridade, anos esses que iriam realizar exames 

nacionais em meados do mês de junho (6º, 11º e 12º). Este dia teve como 

objetivo principal proporcionar um convívio com toda a comunidade escolar. 

Durante a manhã os alunos do ensino básico assistiram a uma missa celebrada 

pelo bispo do Porto, na igreja do local. De seguida, o almoço foi servido em forma 

de piquenique nas zonas exteriores, aglomerando toda a comunidade escolar, 

Figura 5 - Visita ao Estádio do Dragão 
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desde os elementos da direção, passando pelos professores, alunos e 

funcionários. Este convívio foi muito bem conseguido pelo diretor, pelo que a 

confraternização com todos o que fazem uma Escola é a riqueza dessa mesma 

escola.  

Durante a tarde, foram realizadas diversas atividades entre os alunos, 

designadamente, jogos tradicionais com o ensino básico, como mostra a figura 

6. A organização dos jogos tradicionais ficou incumbida aos dois núcleos de 

estágio presentes nesta EC. Desta forma, a minha participação neste dia da EC 

foi bastante ativa. Em trabalho de grupo, procedemos à organização da 

competição e das suas equipas. No dia da atividade, começamos por colocar o 

material necessário nos locais apropriados com a ajuda dos alunos do Curso de 

Animação e Gestão Desportiva e com os professores que se encontravam com 

os alunos das turmas participantes. O envolvimento com o mundo social, ou seja, 

com toda a comunidade educativa visando diferentes experiências e 

participações, é a essência de todo o processo de construção da identidade 

profissional (Cunha, Batista, et al., 2014).  

Na hora da atividade, cada um dos professores estagiários colocou-se 

numa estação que correspondia a um jogo tradicional, ficando responsável pelo 

seu funcionamento. Em cada estação, também se encontravam alunos do Curso 

de Animação e Gestão Desportiva a auxiliar. Sendo assim, o jogo tradicional que 

fiquei responsável foi o jogo da “maçã na água e do rebuçado na farinha”. Neste 

jogo tivemos de proceder a uma adaptação, trocando as maçãs por rebuçados. 

Na estação tinha, assim, a responsabilidade de explicar a atividade aos grupos 

que iam avançando, assim como auxiliar na limpeza dos alunos, providenciando 

novos materiais para uma nova prova. Foi um jogo bastante engraçado e com 

grande adesão e entusiasmo por parte dos alunos.  

Foi um evento de grande sucesso e mais uma vez, a EC permitiu-nos 

participar a ativamente junto da comunidade escolar. Só assim conseguimos 

crescer e desenvolver a nossa identidade profissional, tornando-nos cada vez 

mais professores.  
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Só com acontecimentos como estes pude crescer e construir uma 

identidade profissional o mais completa e competente possível. Assim sendo, 

com este EP pude desenvolver capacidades e conhecimentos em diferentes 

vertentes, sendo uma delas as tarefas e responsabilidades de um diretor de 

turma. Desta forma, é importante que no EP consigamos passar por diferentes 

funções de um professor, como o trabalho numa direção de turma. 

Oportunidades como estas fizeram-me sentir mais professora, mais completa e 

mais competente para um futuro profissional que se avizinha bastante próximo.    

Sei que o EP foi como uma viagem marcada pela aquisição de novas 

aprendizagens e conhecimentos, como as que conquistei na participação ativa 

nos conselhos de turma, em contexto real que me permitiu tornar a construção 

da minha identidade profissional como futura professora de EF (Batista, 2014a). 

Na minha opinião, este tipo de atividades são muito importantes e 

bastante ricas para a minha formação como futura profissional da área do 

Desporto e da Educação Física. São estas experiências que me completam e 

me integram no mundo profissional, onde realizo distintas tarefas desenvolvendo 

competências como gestão, organização, improvisação, resolução de 

problemas; onde me relaciono com inúmeros profissionais da aérea, 

estabelecendo contactos e partilhando ideias, crescendo com eles; e, finalmente, 

onde me concretizo tanto a nível profissional como pessoal. 

Figura 6 - Atividades do Dia da EC 
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4.4. Em busca da realidade: Uma investigação dos traços 

identitários da estudante-estagiária - A construção do perfil de professora 

de uma estudante-estagiária de Educação Física em duas turmas de ciclos de 

ensino distintos 

Ana Rita Teixeira1, Pedro Marques3, Mariana Cunha1,2  
1Faculdade de Desporto, Universidade do Porto 
2CIFI2D, Faculdade de Desporto, Universidade do Porto 
3Colégio de Gaia, Vila Nova de Gaia 

 

4.4.1. Resumo 

Os professores são todos diferentes e de cada um deles deve ser esperado um 

perfil diferente devido à sua visão do mundo e à resposta dada por cada um à 

pergunta colocada por Korthagen (2003, p. 82) “Who am I as a teacher?”. O 

objetivo geral deste estudo foi examinar os meus traços identitários como futura 

professora de EF em contexto de prática de ensino pedagógica. Adicionalmente 

procurou-se (i) perceber de que modo problemas e exigências colocadas por 

distintos contextos, traduzidos em dois níveis de ensino distintos, impactam o 

desenvolvimento da minha identidade enquanto estudante-estagiária de EF; e 

(ii) compreender de que modo a reflexão auxilia na resolução de problemas 

colocados pela prática e contribui para o desenvolvimento profissional da 

identidade do professor. O modelo da 'cebola' (Korthagen, 2012) foi utilizado 

para incorporar os aspetos mais pessoais da docência na reflexão dos 

professores. Desta forma, este foi o meio utilizado para uma maior compreensão 

da construção da minha identidade profissional em dois contextos de ensino.  

Desde cedo, foi o que me cativou, nomeadamente, no que concerne à influência 

dos aspetos pessoais, contextuais e reflexivos na profissão de professor. No 

ensino e na formação de professores a atenção é dada com uma maior ênfase 

às competências profissionais em detrimento das características individuais de 

cada pessoa (Korthagen, 2012). Assim, esta é uma temática de grande 

pertinência de desenvolver, uma vez que é fundamental compreender como 

construímos a nossa identidade profissional, tendo em consideração quem nós 

somos e em que acreditamos.  

PALAVRAS-CHAVE: IDENTIDADE PROFISSIONAL, PROFESSOR, ESTÁGIO 

PROFISSIONAL, PRÁTICA PEDAGÓGICA, REFLEXÃO.  
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4.4.2. Introdução 

 

A identidade não é algo que se obtém, mas antes algo que se vai 

desenvolvendo ao longo da vida (Beijaard et al., 2004). Urzúa e Vásquez (2008) 

acrescentam que a identidade refere-se ao modo como a pessoa compreende o 

seu relacionamento com o mundo e como essa relação é construída através do 

tempo e do espaço e, ainda, como a pessoa entende as possibilidades para o 

futuro. Podemos concluir que a identidade influencia o desenvolvimento da 

identidade profissional do professor, visto que dependendo dos traços 

identitários (Jones & McEwen, 2000) de cada pessoa, essa mesma pessoa 

poderá ter interpretações e, consequentemente, comportamentos diferentes 

comparativamente com os outros, influenciando a sua prestação como 

profissional em diferentes níveis que irão ser revelados mais á frente no trabalho. 

Hamachek (1999) revela-nos isso mesmo quando nos diz que conscientemente 

nós, professores, ensinámos o que sabemos, e inconscientemente ensinámos 

quem nós somos.  

Partindo da questão de pesquisa: a construção do perfil de professor de 

uma estudante-estagiária de EF, definindo a sua identidade profissional, este 

estudo pretende responder às questões de quais as exigências colocadas por 

diferentes contextos (ciclos de ensino díspares) e como a reflexão se revela de 

extrema relevância no processo de construção identitária. Desta forma, a razão 

primordial da escolha do tema está intimamente relacionada com a minha 

primeira experiência na PES durante o primeiro período letivo em contexto de 

EP numa escola, onde a lecionação em dois níveis de ensino distintos - 2.º ciclo 

e secundário -, despertou em mim um grande interesse em refletir sobre o que a 

identidade influenciaria na lecionação em cada um dos níveis. Sendo assim, a 

pertinência deste estudo centra-se na necessidade de desenvolver uma 

perspetiva mais holística sobre os professores e o ensino (Korthagen, 2012). 

Assim sendo, como quis incorporar os aspetos mais pessoais da docência 

na reflexão dos professores, o modelo denominado modelo da cebola foi 

bastante útil (Korthagen, 2012). O modelo da cebola de Korthagen relaciona o 

processo de reflexão com a importância dos aspetos pessoais, ou seja, da 

influência da identidade na profissão docente, em detrimento, exclusivamente, 
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das competências. Este modelo tem também em consideração a influência do 

contexto, daí uma das categorias, o primeiro nível, se remeter para o ambiente 

em que o professor está inserido. O mesmo possui seis níveis de reflexão, como 

podemos observar na figura 1, abaixo apresentada. Todos estes níveis se 

encontram interligados, onde a reflexão é profunda na busca das relações entre 

os diferentes níveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1 - Onion Model (Korthagen) 
 

Os diferentes níveis são denominados e ordenados tendo em conta o grau 

de pessoalidade, aumentando à medida que se aproximam do centro: ambiente 

- o que é que encontro?; comportamento - o que é que eu faço?; competências 

- em que sou competente?: crenças - em que acredito?; identidade - quem sou 

eu no meu trabalho?; missão - o que me inspira? (Korthagen, 2012).  

O nível correspondente ao ambiente é caracterizado através de três 

grandes grupos: a escola, a turma e o aluno, refletindo sobre os problemas em 

cada grupo e percebendo como podemos solucionar esses mesmos problemas, 

indo assim de encontro ao nível referente ao comportamento. (Korthagen, 2003). 

As competências incluem todo o conhecimento relativo ao professor, 

nomeadamente o conhecimento da matéria. A reflexão inicia a sua profundidade 

quando alcançamos o nível intitulado de crenças, ou seja, no que é que o 

professor acredita, sendo de grande relevância compreender o quanto é 

Ambiente: O que é que encontro? 

Comportamento: O que é que eu faço? 
Competências: Em que sou competente? 

Crenças: Em que acredito? 

Identidade: Quem sou eu no meu trabalho? 

Missão: O que me inspira? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Onion Model (Korthagen) 
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importante saber o que os professores pensam e em que é que eles acreditam 

quando agem de uma determinada maneira (Korthagen, 2003). O quinto nível 

que corresponde à identidade é de extrema importância. O mesmo tenta 

responder às seguintes questões: Quem sou eu? Que tipo de professor quero 

ser? Como é que eu vejo o meu desenvolvimento como professor? Desta forma, 

a identidade como meio de ganhar o seu sentido necessita de compreender a 

pessoa nas suas necessidades inconscientes, nas imagens, nos sentimentos, 

nos valores, nas experiências anteriores e tendências corporais (Korthagen, 

2003). O sexto e último nível referente à missão do professor diz respeito à 

atribuição de significados na reflexão, ou seja, refere-se à inspiração pessoal do 

docente, aos seus ideais e aos seus propósitos morais (Korthagen, 2012). Este 

nível é denominado de transpessoal, uma vez que questiona o sentido da nossa 

existência no mundo, desenvolvendo uma vasta relação entre o que vemos para 

nós próprios e o que nos ajuda a crescer como pessoa (Korthagen, 2003). Estes 

níveis foram adaptados para a aula de EF e assim adequados à minha 

identidade. Como nos revela Palmer (1998) para saber ensinar não basta 

conhecer a técnica, um bom ensino advém da identidade da integridade de quem 

o pratica.  

 A reflexão teve um papel preponderante neste estudo, uma vez que nas 

últimas décadas, uma das realidades mais importantes na educação é a noção 

de um professor reflexivo (Urzúa & Vásquez, 2008). Os mesmos autores afirmam 

que a reflexão e o ser reflexivo são o centro no caminho para a prática 

profissional docente e, consequentemente, para o desenvolvimento de uma 

identidade profissional. O estudante-estagiário deve demonstrar uma mente 

aberta de forma a ouvir diferentes pontos de vista, apreciando distintas maneiras 

de ver uma situação em particular. Este atributo pressupõe a possibilidade de 

errar, sendo imprescindível o desenvolvimento de se criticar a ele próprio 

(Larrivee, 2008). O sentido de responsabilidade é crucial numa reflexão, uma vez 

que somos responsáveis pelas nossas ações. Larrivee (2008) mostra-nos que a 

capacidade de permanecer sempre aberto a aprender é fundamental, aliando a 

esta capacidade os valores da sinceridade e da verdade. Só assim conseguimos, 

em todas as situações e experiências na prática, uma oportunidade para 



4. PRÁTICA: O ENCONTRO COM A REALIDADE 

 

128 
 

 

aprender algo novo. Assim sendo, conseguimos elevar a aprendizagem 

profissional a um nível superior, onde a reflexão apoiada pelos pares prepara os 

professores para a formação profissional contínua (Korthagen, 2012). 

Partindo do quadro concetual exposto, o objetivo geral deste estudo foi 

examinar os traços identitários da estudante-estagiária em contexto de prática 

de ensino pedagógica. Adicionalmente procurou-se (i) perceber de que modo 

problemas e exigências colocadas por distintos contextos, traduzidos em dois 

níveis de ensino distintos, impactam o desenvolvimento da identidade da 

estudante-estagiária enquanto futura professora de EF; e (ii) compreender de 

que modo a reflexão auxilia na resolução de problemas colocados pela prática e 

contribui para o desenvolvimento profissional da identidade do professor. 

 

4.4.3. Metodologia 

 

4.4.3.1. Participante e contexto 

 

O sujeito em estudo é a própria estudante-estagiária, estudante do 2º ano 

do segundo ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensino Básico e Secundário 

da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e integrada numa escola 

cooperante com protocolo com a mesma. 

Nas duas turmas participantes (6º e 11º anos) foram designadas dez aulas 

de sessenta minutos para a unidade de voleibol. A turma do 6º ano era 

constituída por um total de dezoito alunos, sendo que doze deles eram do sexo 

masculino e apenas seis do sexo feminino. As suas idades encontravam-se 

compreendidas entre os onze e os doze anos de idade. O nível de desempenho 

motor dos alunos na sua maioria era bastante razoável. Os alunos apresentavam 

uma grande disponibilidade motora para a prática de exercício físico. Nesta 

turma, apenas dois alunos demonstravam grande dificuldade a nível motor, 

expondo grandes défices de coordenação e motricidade fina. A outra turma, 

referente ao 11º ano de escolaridade, também apresentava um perfil motor 

bastante razoável. Os alunos, na sua maioria, demonstraram um grande gosto e 

motivação na aula de EF, detendo uma boa predisposição para a prática. Esta 
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turma era constituída por vinte e quatro alunos, sendo que metade dos alunos 

eram do sexo masculino (doze) e a outra metade do sexo feminino (doze), com 

idades compreendidas entre os dezasseis e os dezoito anos.  

Como forma de compreendermos em que modelo de ensino este estudo 

se irá enquadrar é importante saber que na conceção do processo de ensino 

podemos utilizar diferentes modelos de instrução fundamentais para o 

estabelecimento de uma estrutura global e coerente para o ensino e treino do 

desporto (Metzler, 2000). Rink (2001) revela-nos que nenhum dos modelos 

existentes é o mais adequado sem ter em atenção o contexto da sua aplicação. 

Desta forma, o professor deve antes de iniciar o seu processo de instrução, 

estabelecer um compromisso entre o conteúdo e o alvo, onde verifica se a 

validade ecológica na escolha de um determinado modelo é o mais direcionado 

para contexto e conteúdos selecionados (Mesquita & Graça, 2011).  

Nas aulas que foram alvo deste estudo investigação recorri Modelo de 

Instrução Direta (MID). A escolha da aplicação deste modelo teve como razão 

principal o facto de se centrar no professor, onde a instrução deve ser dirigida 

pelo próprio, sendo que a maior parte das decisões do processo de ensino-

aprendizagem passam por ele sem nunca descurar o envolvimento dos alunos 

nas tarefas de aprendizagem (Mesquita & Graça, 2011). Assim sendo, como o 

estudo investigação deteve a sua focalização no professor foi mais pertinente a 

aplicação deste modelo, pois o mesmo é centrado no professor. Também as 

características das turmas influenciaram esta escolha, nomeadamente de uma 

em particular. A turma do ensino básico detinha um comportamento muitas vezes 

agitado pelo necessitava de um modelo mais diretivo de forma a atingir um maior 

controlo sobre a turma. Outro dos motivos desta opção foi o conhecimento que 

este modelo tem apresentado de forma positiva resultados no ensino de 

conteúdos através de uma abordagem passo a passo, desenvolvendo 

progressões pedagógicas para a aprendizagem de determinadas habilidades. O 

termo “instrução direta” poderá sugerir passividade”, no entanto é importante 

realçar que “a eficácia deste modelo está associada à participação ativa, 

empenhada e responsabilizada dos alunos” (Mesquita & Graça, 2011, p. 51). 
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4.4.3.2. Instrumentos e procedimentos de recolha de dados 

 

A recolha de dados foi realizada no decurso do mês de fevereiro de 2015 

até ao final do segundo período letivo, em sede de prática pedagógica da 

estudante-estagiária, onde lecionou duas aulas por semana de 60 minutos a 

cada turma. Para a recolha efetiva dos dados foram adotados diferentes 

procedimentos:  

▪ Gravação de vídeo das aulas para eventuais dúvidas ou 

esclarecimento de determinadas situações; 

▪ Gravação áudio das conversas reflexivas (focus grupo) com os 

colegas de NE e com o PC em sede de seminário incluindo reflexões 

imediatamente após as aulas e outras realizadas ao longo das conversas do 

quotidiano na escola. Estas conversas, segundo Urzúa e Vásquez (2008) 

denominam-se de interações didáticas. Este trabalho cooperativo é de 

extrema importância na clarificação das nossas crenças, ganhando coragem 

de forma a conseguir aplicá-las (Larrivee, 2008). É, igualmente, relevante no 

sentido em que tomamos consciência de como é o nosso próprio ensino, 

sabendo escutar críticas construtivas importantes para o desenvolvimento 

profissional e pessoal do professor. Larrivee (2008, p. 96) acrescenta ainda 

que “um diálogo autêntico é provavelmente a melhor maneira de aprender no 

desenvolvimento da reflexão prática”; 

▪ Reflexões individuais parciais de todas as aulas da unidade de 

ensino de voleibol nas duas turmas distintas e, ainda, recurso aos registos do 

diário de bordo. 
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4.4.3.3. Procedimentos de análise dos dados  

 

Após a recolha de toda a informação e depois de organizada, foram 

recolhidos os aspetos, os acontecimentos e, maioritariamente, as reflexões das 

principais conclusões que se identifiquem com cada uma das categorias 

(conforme quadro 1), advindas dos distintos níveis, do modelo de Korthagen. 

 

 

Foi realizada uma análise dedutiva dos dados onde a informação 

recolhida foi submetida a uma análise de conteúdo com recurso a procedimentos 

dedutivos. Deste modo, consideraram-se categorias com base no quadro 

concetual de Korthagen (2004) adaptado ao contexto de ensino da EF, no que 

concerne à identidade do professor, de forma a caracterizar o perfil da 

participante, tendo em consideração os seis níveis de reflexão do modelo em 

questão.  

  

Contexto Comportamento Competências Crenças Identidade Missão 

- O que é que 

encontro? 

- Macro: escola 

(normas e 

regulamento; 

condições 

espaciais e 

materiais), grupo 

de EF, outros 

atores 

(professores, PC, 

colegas de núcleo, 

funcionários).  

- Meso: turma 

(características, 

comportamento, 

desempenho)  

- Micro: aluno (s), 

estagiária. 

- Situações.-  

- O que é que eu 

faço? 

- Ações 

- Comportamentos 

- Desafios 

- Resolução de 

problemas/desafios 

- Em que sou 

competente? 

- Conhecimento 

(específico/pedag

ógico) da matéria 

- Técnicas 

(planeamento, 

organização e 

gestão da aula, 

instrução, 

avaliação) 

- Sociais 

- 

Comunicacionais 

- Em que é que 

acredito no meu 

trabalho?/ Aquilo  

em que eu acredito 

resultou? Como? / 

Não resultou? 

Porquê? 

- Ensino da EF 

- Atividades 

propostas 

- Turma 

- Alunos 

- Eu própria 

- (…) 

 

- Quem sou eu no 

meu trabalho? / 

Como é que a 

minha forma de 

ser se evidencia 

na aula? / Há 

diferenças entre 

uma turma e 

outra? 

- Atributos, 

características, 

orientações 

- Background, 

experiências, 

decisões pessoais 

e profissionais 

- Como me vejo a 

mim própria/ 

como os outros 

me veem? 

- O que me 

inspira? 

Verificar se há: 

- Cumprimento 

objetivos da UD. 

- Aumento da 

cultura 

desportiva dos 

alunos. 

- Formação dos 

alunos como 

pessoas, 

fomentando 

valores. 

- Criação de 

hábitos de 

prática 

desportiva 

regular. 

Quadro 1 - Adaptação do Modelo da Cebola (Onion Model) de Korthagen 
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4.4.4. Análise e discussão de resultados 

 

A construção da minha identidade: semelhanças e dissemelhanças no ensino 

de dois ciclos de ensino diferenciados 

 

4.4.4.1. Contexto situacional 

 

O contexto é uma das características essenciais na construção da 

identidade profissional do professor. Preocupei-me, fundamentalmente, com a 

seguinte questão: o que é que eu encontro no meu trabalho (Korthagen, 2003). 

Deparei-me, assim, com uma turma do 6º ano de escolaridade constituída por 

dezoito alunos, onde predominava o sexo masculino com doze rapazes e, 

apenas, seis raparigas. Estes alunos, na sua maioria, detinham uma boa 

disposição para a prática, realçando o enorme gosto pelo desporto. Quanto à 

modalidade a desenvolver nesta unidade, mais de metade da turma afirmou que 

gostava de praticar e de aprender a jogar melhor voleibol. Desta forma, o meu 

ponto de partida para as aulas foi bastante positivo e motivador, uma vez que a 

turma apreciava a modalidade, possuía um bom nível motor e encontrava-se 

muito motivada para começar a aprender.  

As exigências e problemas colocados neste contexto começaram a 

revelar-se no comportamento da turma. O seu comportamento mostrava-se um 

pouco agitado, apresentando determinadas condutas inadequadas. Sendo 

assim, a minha postura e comportamento, aliado ao estabelecimento claro e 

conciso de regras e rotinas desde o início do ano letivo, propiciou um adequado 

funcionamento das aulas, denotando-se uma menor presença de 

comportamentos desviantes com o avançar do ano letivo. Foi, assim, importante 

manter sempre uma reação e um agir rápido com essas situações para que as 

mesmas não se agravassem.  

 Desta forma, procurei perceber se a minha forma de interpretar o contexto 

das aulas, com esta turma em particular, me encaminhava para o sucesso ou 

para o insucesso com estes alunos e se me auxiliava na construção da minha 

identidade profissional como futura professora. Consegui perceber que a minha 

preocupação inicial foi compreender o contexto em que a turma se inseria e o 
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nível em que os alunos se encontravam, revelando, assim, a minha forma 

pessoal de lidar com o contexto em que eu própria estava inserida.  

Já com a turma do 11º ano de escolaridade, o seu comportamento não foi 

um dos problemas revelados como prioritários. Assim sendo, a interpretação 

pessoal que realizei para o desenvolvimento da unidade didática de voleibol com 

esta turma foi mais direcionado à compreensão do nível de jogo dos alunos na 

respetiva modalidade. Neste sentido pude constatar através da realização de 

uma pequena avaliação diagnóstica o nível da turma, como podemos verificar 

através do seguinte excerto relativo à reflexão da respetiva aula: 

 

“Consegui colocar a turma, de uma forma geral na etapa 2 de aprendizagem, sendo 

que alguns conteúdos, nomeadamente, os táticos, ainda não estão adquiridos. No 

entanto as habilidades técnicas da etapa encontram-se minimamente controladas.” 

(Reflexão da Aula 1 - 11º ano, Voleibol, 2015, p.19) 

 

Nesta categoria revelei, também, um importante estabelecimento com a 

comunidade escolar. Compreender e saber interpretar o contexto é fundamental 

e pode ser uma das grandes causas de sucesso ou incesso com uma turma, 

uma vez que algo descontextualizado pode não surtir o efeito e os objetivos 

desejados. Como nos refere Day et al. (2006) é de extrema relevância dominar 

o conceito de perceção de eficiência para o professor conseguir ser eficaz, ou 

seja, este deve compreender as relações sociais no interior da turma e as 

aprendizagens adquiridas e o progresso de cada aluno.  

Desta forma, desde unidade de voleibol, a minha interpretação do 

contexto foi consentida através de: diálogos com os professores das turmas do 

ano anterior. Como nos revela Queirós (2014, p. 81) “ser professor é 

compreender os sentidos da instituição escolar, integrar-se numa profissão, 

aprender com os colegas mais experientes”, sendo na escola e no diálogo com 

outros professores que se aprende a profissão. A realização da avaliação 

diagnóstica e a adaptação da minha forma de agir tendo em atenção as 

características dos alunos de cada turma, também contribuíram para o 

conhecimento do contexto da minha atividade pedagógica. Isto é, a minha prática 

foi influenciada pelas características de cada turma, atuando de determinada 
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forma a fim de responder a um determinado contexto. Esta última parte foi crucial 

para conseguir obter sucesso no desenvolvimento das minhas aulas. 

Acrescento, também, que aquilo que somos ou aquilo que pensamos irá 

influenciar todas as decisões que tomamos, como podemos verificar através do 

excerto dos dados recolhidos de seguida apresentados:  

 

“No entanto, o comportamento dos alunos nesta aula não me permitiu concretizar 

esse objetivo. (…) Após algum tempo de exercitação, reparei que este exercício não 

estava a ter o sucesso pretendido, pelo que chamei os alunos para perto de mim e 

repreendi-os no sentido de os direcionar, mais uma vez, para a tarefa solicitada. (…) 

Como verifiquei que os alunos continuavam muito agitados, na sua maioria, optei 

por modificar o plano de aula, visto compreender que, nesta aula em particular, os 

alunos não conseguiriam dirigir a sua atenção para a complexidade do exercício”. 

(Reflexão da aula 7 - 6º ano, Voleibol, 2015, p.1) 

 

Com a turma do 6º ano a forma que encontrei para gerir o seu contexto foi 

indo, aula a aula, percebendo o que poderia adaptar ou modificar para a 

diminuição de comportamentos desviantes e, por outro lado aumentar os índices 

de motivação e empenho dos alunos. A inclusão de exercícios inovadores e 

criativos foi a estratégia mais eficiente no controlo do respetivo contexto que se 

verificava agitado com alguns comportamentos fora da tarefa. Com o contexto 

controlado, consegui proporcionar aulas onde o sucesso e a evolução dos alunos 

foram verificados de forma progressiva, notando melhorias bastantes positivas 

no desenvolvimento da modalidade de voleibol e no saber-estar na aula.   

Desta forma, saber adaptar a minha prática de ensino, a minha 

intervenção pedagógica ou os objetivos delineados para uma determinada 

unidade didática é um dos pontos-chave na construção da identidade 

profissional de um professor, particularmente da minha. Chegado o final do EP, 

consigo compreender o porquê do contexto ser tão relevante para o meu 

trabalho, sendo que a minha forma de agir, é, igualmente importante, tendo em 

conta a autenticidade de cada ser humano.  

 Sendo assim, é fundamental para o professor compreender o contexto em 

que trabalha, uma vez que a sua compreensão focaliza-o para os seus principais 

problemas, respondendo à questão de como os resolver (Korthagen, 2003). Nas 
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categorias seguintes iremos perceber que estratégias e características na minha 

identidade como professora me auxiliaram a resolver esses problemas.  

 

4.4.4.2. Competências técnicas e comunicacionais 

 

Nesta categoria a pergunta que se colocou foi a seguinte: em que sou 

competente no meu trabalho? Esta categoria corresponde às técnicas e 

ferramentas que um professor deverá possuir para agir em conformidade com 

as necessidades e exigências que uma aula solicita (Korthagen, 2003).  

Desta forma, com a turma do 6º ano de escolaridade, turma as 

competências mais solicitadas foram: o bom conhecimento específico da 

matéria, onde consegui ajustar os exercícios e as progressões de ensino ao nível 

e necessidades dos alunos; a boa organização e gestão da aula, permitindo-me 

deter um maior controlo sobre a turma; instrução transmitida com segurança, 

qualidade e tranquilidade a fim de favorecer o melhor entendimento da matéria; 

utilização da estratégia de ensino relativa à demonstração como forma de 

proporcionar uma melhor compreensão dos conteúdos; e a diferenciação do tom 

de voz em função do momento e dos objetivos que pretendia que os alunos 

atingissem. Com a turma do 11º ano de escolaridade estas foram, também, 

competências desenvolvidas no seu processo de ensino e de aprendizagem. No 

entanto, uma das exigências com esta turma foi a necessidade de ser mais 

assertiva com determinados alunos que detinham certos comportamentos 

inadequados e perturbadores do bom funcionamento da aula. No início, talvez 

pela idade dos alunos ser mais próxima da minha, senti que a minha 

comunicação poderia ser mais familiar. No excerto a seguir das conversas com 

o PC, o mesmo o revela: 

 

“Tu tens que destrinçar a tua atuação entre o ensino secundário e o ensino básico. 

Parece-me que por vezes, pela tua maneira de estar, adotas uma atitude pouco 

autoritária com este ciclo de ensino. Talvez por teres uma proximidade de idades 

maior, talvez te acanhes um bocadinho mais.” (Reflexão da Aula 2 - 11º ano - PC e 

NE, Voleibol, 2015, p.2) 

 



4. PRÁTICA: O ENCONTRO COM A REALIDADE 

 

136 
 

 

Contudo, percebi que não seria eficaz com todos os alunos. Assim sendo, 

ao longo da unidade didática fui melhorando este aspeto, sentindo a minha 

comunicação cada vez mais assertiva, o que me permitiu deter um maior controlo 

sobre a turma, sentindo, ainda, que os alunos se mantinham mais concentrados 

durante o meu processo instrucional, aplicando em prática os conteúdos e os 

feedback (s) por mim transmitidos.  

Na competência técnica relativa a um bom conhecimento específico da 

matéria foi importante para mim como professora conseguir possuir a 

sensibilidade, a perícia e o saber na deteção das dificuldades e necessidades de 

cada aluno. Só assim os alunos conseguiram obter aprendizagens e alcançar os 

objetivos com sucesso. É importante que o professor consiga adaptar os 

exercícios no decorrer da aula, não se devendo ficar pelo plano de aula. É 

importante e fundamental reconhecer que não existe só um caminho para 

alcanças os objetivos pretendidos, sendo que para o professor não ser 

surpreendido por respostas não esperadas, o equacionamento de variantes e 

adaptações dos exercícios são essenciais e indispensáveis (Rolim, 2013). São 

estes pormenores que diferenciam um professor cumpridor, de um professor 

competente. O excerto a seguir relata um desses momentos refletidos pelo PC 

e NE, tanto na turma do 6º ano como no 11º: 

 

“Nota-se o teu à vontade na modalidade, tanto nas progressões pedagógicas como 

nos exercícios, perfeitamente adaptados aos alunos.” (Reflexão da aula 1 - 6º ano - 

PC e NE, Voleibol, 2015, p.2) 

 

“Acho que continuas a ter um bom seguimento da matéria. Acho que sinceramente 

fazes uma progressão de conteúdos muito bons. (…) Acredito mesmo que se tu 

tivesses que dar uma aula a improvisar, sairia bem na mesma porque acho que tens 

progressões bem estudadas, bem sabidas o que te facilita muito o teu trabalho e 

acho que é muito importante isso.” (Reflexão da aula 2 - 11º ano - PC e NE, Voleibol, 

2015, p.2) 

 

No que refere à organização e gestão da aula, o estabelecimento de 

regras e rotinas desde cedo, com as duas turmas foi indispensável para o bom 

funcionamento das aulas. São exemplo implementados por mim: a contagem 
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decrescente na chamada dos alunos; a colocação da bola debaixo do braço 

durante o processo de instrução; o envio dos alunos para o local da atividade e 

só depois proceder à distribuição do material; ou o levantamento do braço para 

a colocação de questões ou dúvidas perante o professor. No seguinte excerto 

pode-se verificar a importância que estas simples rotinas influenciam o 

funcionamento de uma aula: 

 

“Depois a utilização de algumas rotinas padrão, como 3,2,1 e outros que leva a que 

não hajam comportamentos desvios e mesmo os alunos sentem-se muito mais 

confortáveis porque percebem as regras. Os alunos não gostam de andar perdidos, 

eles gostam de ser orientados nestas idades”. (Reflexão da aula 2 - 6º ano - PC e 

NE, Voleibol, 2015, p.1) 

 

A importância do estabelecimento de rotinas depara-se, assim, com um 

melhor aproveitamento do tempo para a prática, tornando a aula mais organizada 

e rentabilizada (Rink, 1993). Por norma, os alunos associam determinadas 

rotinas e regras a cada um dos professores, agindo de acordo com esse facto. 

Sendo assim, as minhas escolhas assentaram no meu conhecimento, mas 

também, e mais importante basearam-se naquilo que eu defendo e acredito 

como sendo o mais relevante para um bom funcionamento da aula para este 

contexto. Estas rotinas e procedimentos começaram a definir e a identificar quem 

eu sou no meu trabalho, indo de encontro ao processo de construção da minha 

identidade profissional. Assim rotinas como: a colocação dos alunos sentados 

num determinado local no início de cada aula estava definido desde a primeira 

vez que estive com a turma; a colocação da bola debaixo do braço para escutar 

a informação com atenção; ou a chamada decrescente dos alunos são alguns 

dos exemplos que me identificam como professora na gestão de aula.  

A segurança e qualidade transmitidas na minha instrução e comunicação 

com os alunos caracterizou-se por ser sintética, objetiva e bastante percetível. 

Esta competência facilitou todo o meu processo de ensino e de aprendizagem 

com as respetivas turmas e revelou ser uma das minhas características 

identitárias. Consegui transmitir quem eu sou, revelando uma das principais 

razões do meu sucesso no desenvolvimento de uma unidade de ensino, sendo 
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que numa turma com alunos numa faixa etária menor, no meu caso no 6º ano, é 

fundamental para uma melhor compreensão da matéria. Uma comunicação 

efetiva deve, assim, prevenir o uso do menor tempo possível, sendo transmitida 

apenas informação necessária, clara e objetiva (Siedentop, 1991). Na análise 

dos dados conseguimos compreender este aspeto através da reflexão do PC 

numa das aulas da unidade:  

 

“Quanto mais sintético, objetivo e percetível for para os alunos, maior probabilidade 

teremos que eles tenham sucesso na tarefa, ou seja, nós teremos que ser um fator 

facilitador e não dificultador da ação e é isso que nós temos de ter essa preocupação 

e tu tens tido sucesso nisso.” (Reflexão da aula 7 - 6º ano - PC e NE, Voleibol, 2015, 

p.1) 

 

Quanto à estratégia de ensino regularmente aplicada nas duas turmas, a 

demonstração aparece como a criação de um modelo (eu ou alunos) que 

proporcionou um ótimo esclarecimento da estrutura e dinâmica do exercício, 

assim como, proporcionou uma eficaz compreensão dos objetivos a atingir na 

tarefa. A demonstração aliada a uma boa exposição permite uma melhor 

perceção dos objetivos pretendidos, uma vez que possibilita a visualização dos 

movimentos a realizar (Rink, 1994). No entanto, nas duas turmas detive 

preocupações distintas. No 6º ano a escolha dos modelos baseou-se nos alunos 

que apresentassem uma técnica mais evoluída ou nos alunos que 

evidenciassem comportamentos inadequados. Os últimos conseguiram, desta 

forma, ganhar maiores sentimentos de responsabilidade e de concentração na 

tarefa e na aula propriamente dita, visto que a ideia de falhar perante a turma 

não seria opção. Com estes modelos, eu apareci, frequentemente, como 

exemplo de uma determinada habilidade. Como nos revela a reflexão a seguir:  

 

“Os alunos observam-me com atenção e percebo que tentam ‘copiar’ aquilo que eu 

faço. (…) Os alunos gostam bastante de seguir o modelo do professor na tentativa 

de conseguir realizar o mesmo e da melhor forma, desejando, muitas vezes ser 

como ele.” (Reflexão da aula 8 - 6º ano, Voleibol, 2015, p.2) 
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Segundo Rosado e Mesquita (2011b), por vezes deverá ser o professor a 

realizar a demonstração, uma vez que poderá contribuir para criar uma imagem 

mais positiva de si, mas, também, da modalidade de aprendizagem. Na turma 

do 11º ano, a exigência da turma impôs que eu, maioritariamente, fosse o modelo 

que os alunos queriam imitar, uma vez que os alunos já se encontravam num 

nível relativamente bom. Esta é uma competência que se adquire, no entanto as 

escolhas dos modelos são, na maioria das vezes, pessoais, dependendo da 

forma de pensar de cada profissional. Mais uma vez, a pessoa prevalece ao 

conhecimento. É necessário aplicar o saber, sabendo conhecer.  

Por último, na turma do 6º ano, a outra competência bastante presente no 

desenvolvimento das minhas aulas com esta turma em particular esteve 

intimamente relacionada com a diferenciação do meu tom de voz em função do 

momento e dos objetivos a alcançar. Esta é uma competência que se pode 

adquirir, mas saber e compreender quando aplicar os diferentes tons de voz e 

com que objetivo foi o aspeto determinante para a obtenção do sucesso. O 

excerto a seguir retirado das reflexões com o PC e colegas de NE demonstra 

isso mesmo: 

 

“Diferencias o tom de voz em função do momento, foi uma das coisas que também 

apreciei muito. Isto desperta nos alunos para o objetivo da comunicação. O tom de 

voz que nós utilizamos tem muito a ver com o objetivo que nós queremos atingir 

naquele momento e por isso é que a importância da comunicação e deste tipo de 

domínios é fundamental.” (Reflexão da aula 2 - 6º ano - PC e NE, Voleibol, 2015, 

p.1) 

 

“Tens muita variação a nível de voz, tanto colocas uma voz alta, mais baixa, mais 

séria como mais branda e isso parece-me que é engraçado porque depois eles 

percebem pelo tipo de comunicação que estás a fazer qual é o teu objetivo” 

(Reflexão da aula 5 - 6º ano - PC e NE, Voleibol, 2015, p.1) 

 

Por outro lado, com a turma do 11º ano, outras exigências advieram 

do desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem que me 

fizeram crescer a nível de planeamento. Foi necessário adaptar o 

planeamento às respostas dos alunos aos conteúdos abordados. Desta 
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forma, alguns reajustes foram essenciais na medida em que o professor 

deve ir sempre de encontro às necessidades do grupo, de forma a não 

retardar a sua evolução. Como nos revela Bento (2003, p. 8) “o 

planeamento é contemplado preferencialmente como assunto didático, 

dado que se trata de relações regulares e reguláveis entre ensino e 

aprendizagem”.   

 

4.4.4.3. Comportamentos e ações  

 

A pergunta colocada nesta categoria foi o que é que eu faço no meu 

trabalho? Respondendo a esta questão, todos os comportamentos e ações 

verificados ao longo das minhas aulas englobaram esta respetiva categoria 

(Korthagen, 2003).  

Começando por enunciar os comportamentos que mais se evidenciaram 

na minha atuação, devido às exigências e aos problemas verificados em aula, 

foi possível caracterizar-me, nas duas turmas, através: da utilização de sinais 

próprios, que como nos evidencia Rink (1993) o uso de sinais é essencial para 

uma ótima organização e gestão da aula; da presença de uma constante visão 

balayage sobre a turma; do contacto corporal proporcionado sendo o mesmo 

facilitador da relação professora-aluno; e da minha atuação como mediadora de 

conflitos. Estes aspetos foram facilitadores da minha atuação como professora, 

sendo algo que eu realizo muito regularmente. A ausência da realização destes 

comportamentos e ações prejudicariam o normal funcionamento das minhas 

aulas. Inseri estes aspetos nesta categoria, uma vez que, apesar de serem 

competências que um professor deverá possuir, as mesmas têm de ser 

concretizadas em comportamentos e ações na sua atuação. 

O último comportamento (mediadora de conflitos) foi mais solicitado devido 

aos problemas impostos pelo comportamento inadequado de alguns alunos pela 

turma do 6º ano de escolaridade. É preciso saber agir, quando agir e como agir. 

São três aspetos que se não otimizados no momento certo podem influenciar 

uma aula negativamente. Foi fundamental a minha atuação sempre numa fase 

inicial do problema, assegurando o bom funcionamento e decorrer da aula. Tudo 
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está dependente da forma de agir do professor. Considero que, também, a 

serenidade que me caracteriza como pessoa se transmitiu para os alunos, 

auxiliando-me na resolução desses conflitos. Aliada a esta acalmia, utilizei outras 

estratégias, como por exemplo: 

 

“A partir do momento, em que introduzi esse conteúdo, os alunos diminuíram a 

conflituosidade entre eles, e sempre que existiam dúvidas, a partir daquele 

momento, a sua resolução passava pela marcação de um ponto nulo”. (Reflexão da 

aula 5 - 6º ano, Voleibol, 2015, p.2) 

 

 Ou seja, o simples estabelecimento de uma regra de arbitragem formal 

promoveu nos alunos um maior cumprimento das regras de jogo e uma 

significativa redução de problemas e das apelidadas “queixinhas” por parte da 

maioria da turma, tornando o jogo mais fluído e mais ritmado. O esclarecimento 

ótimo das regras e dos aspetos disciplinares, tendo em consideração uma 

implementação de procedimentos justos e razoáveis, é fundamental para a 

fomentação de um ambiente exigente e tolerante (Rosado & Ferreira, 2011). 

 A utilização de sinais próprios com as turmas promoveu o 

estabelecimento de determinadas posturas e ações por parte dos alunos, não 

tendo sido necessário falar na compreensão dos seus significados. Um dos 

exemplos verificados relata a utilização marcada gesticulação da minha parte, 

fazendo com que os alunos rapidamente compreendessem como teriam de agir. 

O excerto reflexivo a seguir mostra-nos isso mesmo:  

 

“Eu acho que tu utilizas muito a gesticulação, exemplificas muito quando falas, 

utilizas muitos gestos. Tu estás a dar uma indicação, uma direção e reforças muito 

com os gestos. Dizes para colocar a bola debaixo do braço e tu própria fazes esse 

gesto. Tudo isso facilita a que a comunicação seja muito clara e muito objetiva para 

estes miúdos.” (Reflexão da aula 2 - 6º ano - PC e NE, Voleibol, 2015, p.1) 

 

 Estes sinais vão-se, assim, enraizando na rotina das aulas, até que os 

alunos, apenas através de um simples sinal ou gesto, conseguem compreender 

o que o professor pretende, não se verificando, desta forma, necessidade de 

efetuar grandes paragens no decorrer de uma aula. No entanto, cada pessoa 
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detém os seus próprios sinais que o irão caracterizar como professor perante os 

alunos e perante os outros, fazendo parte integrante da sua identidade 

profissional, ou seja, daquilo que é e do que representa no seu local de trabalho. 

A criação de rotinas de aula propicia um ótimo clima de aula, uma adequada 

intervenção dos alunos, uma boa gestão e organização da aula e uma rápida e 

eficiente compreensão das tarefas (Rolim, 2013). A minha utilização de sinais é 

muito mais prevalecente na turma do 6º ano de escolaridade, quando 

comparando com a turma do ensino secundário. No entanto, senti que a inclusão 

de rotinas e a minha postura simpática com os alunos cativou a turma.  

Outro dos comportamentos bastante verificados na minha atuação com 

as duas turmas foi a constante presença de uma visão balayage. Este 

comportamento permitiu-me deter sempre uma perceção global de toda a turma, 

sendo esta uma das minhas grandes preocupações durante a minha lecionação. 

Para mim, esta capacidade foi fundamental para um bom controlo das turmas e 

gestão da aula e, consequentemente para uma ótima perceção do nível de 

concretização dos objetivos definidos, compreendendo as principais dificuldades 

e necessidades dos alunos. Assim, a posição do professor durante a aula é 

fundamental no desenvolvimento de aula. O mesmo deve-se colocar num local 

onde consiga observar todo o grupo, modificando a sua posição constantemente 

para que os alunos não se desviem da sua tarefa (Rink, 1993). Assim, consegui 

controlar o comportamento dos alunos, assim como o seu nível de evolução.  

Todavia, um dos problemas levantados com a turma do 11º ano, que não 

se verificou com a turma do 6º ano relacionou-se com a minha postura pouco 

autoritária e assertiva no início da unidade. De forma, a colmatar este meu 

problema, sempre que identificava um comportamento inadequado tentei ser 

frontal e assertiva na comunicação com os alunos, mostrando segurança na 

minha postura, como nos apresentam os excertos seguintes:  
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“Senti que fui mais assertiva, mais concisa a dizer as coisas e eles acalmaram logo 

muito mais.” (Reflexão da aula 4 - 11º ano - PC e NE, Voleibol, 2015, p.1) 

 

“Foste muito mais segura da tua atuação e como tu, ainda por cima, dominas o 

conteúdo passaste a afirmares-te na atuação e eles passaram a ter uma postura 

logo diferente contigo.” (Reflexão da aula 4 - 11º ano - PC e NE, Voleibol, 2015, p.1) 

 

O contacto corporal que estabeleci com os alunos foi um dos 

comportamentos mais facilitadores na minha construção de uma relação 

professora-aluna sólida, segura e de confiança. Nas idades mais reduzidas, os 

alunos atribuem uma grande importância ao toque, ou seja, à presença de 

afetividade de alguém superior. Os alunos apreciam todos os gestos de 

proximidade advindos do professor, onde o respeito deve e terá de estar 

permanentemente presente. Assim, esta é mais uma das características que me 

identifica no desenvolvimento do meu trabalho. Todos os gestos e ações que 

realizo são muito pessoais, muito particulares e que tornam as minhas aulas 

únicas e autênticas, como podemos comprovar através do excerto que se segue: 

 

“ O contacto corporal que tu promoves, por exemplo a proximidade de abraçares o 

aluno quando queres dar um feedback, uma comunicação. Nestas idades é uma 

coisa que os alunos apreciam.” (Reflexão da aula 5 - 6º ano - PC e NE, Voleibol, 

2015, p.1) 

 

Também no 11º ano este contacto corporal surtiu efeitos bastantes 

positivos, como podemos observar através das reflexões realizadas após a 

prática:  

 

“Esta relação interpessoal estabelecida com os alunos tem vindo a notar-se 

bastante positiva, uma vez que os alunos compreendem de uma forma mais eficaz 

e motivadora os objetivos de cada tarefa.” (Reflexão da aula 5 - 11º ano, Voleibol, 2015, p.1) 

  

Sendo assim, o contacto corporal e afetivo desenvolvido nas aulas pode 

ser essencial quando otimamente aplicado. O seu desenvolvimento visa 

aumentar os níveis de segurança e confiança no professor, não promovendo 
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sentimentos de ansiedade, de frustração e de receio de falhar com medo de uma 

reação agressiva ou de descontentamento por parte do professor. Mais uma vez, 

o tipo de comportamentos apresentados por cada professor irá ser diferente, 

uma vez que são ações intimamente relacionadas com a forma de ser e com as 

características de personalidade de cada pessoa. Como nos demonstra Capel 

(1997), a força de um sorriso ou de uma chamada de atenção no momento certo 

pode ser fundamental na construção de uma ótima relação professor-aluno.   

É importante perceber que os comportamentos são aplicações das 

competências adquiridas por cada professor, acrescentando o cunho pessoal e 

a forma de expressá-las de cada pessoa (Korthagen, 2003), daí serem tão 

relevantes no processo de construção de identidades.   

 

4.4.4.4. Identidade pessoal   

 

A identidade pessoal que cada um de nós detém sobre o seu trabalho é 

fundamental na construção da identidade profissional e procura responder à 

seguinte questão: quem sou eu no meu trabalho (Korthagen, 2003).  

A identidade pessoal como o próprio nome indica, caracteriza e reflete a 

pessoa que somos e a sua influência na tomada de decisões nas aulas. Nesta 

categoria tentarei, assim, responder às seguintes questões “who am I”, “what 

kind of teacher do I want to be” e “how do I see my role as a teacher” (Korthagen, 

2003, p. 81).  

Nesta categoria, diversas situações foram alvo de reflexão, uma vez que 

que a maioria das minhas decisões e ações nas aulas foram influenciadas pelo 

que sou e pelas características que me definem como pessoa. São exemplos: a 

influência positiva transmitida; a relação de proximidade e de afetividade; a forma 

pessoal de comunicação; a atitude de serenidade transmitida; o trabalho para o 

desenvolvimento integral dos alunos; a inovação das atividades; a identificação 

do erro; a presença de sentimentos e sensações; e a observação gestual e 

expressiva.  

Começando pela compreensão da influência positiva da minha forma de 

ser nos alunos, a mesma caracterizou-se pela minha aptidão natural, ou seja, 
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por algo que não se controla. Desta forma colocar questões acerca dos 

conteúdos abordados foram determinantes na compreensão de quem sou, 

sendo que consegui promover um maior interesse dos alunos para a sua 

participação nas aulas de EF. Consegui, também, chamar a sua atenção pela 

forma que os questiono, onde muitas vezes determinadas brincadeiras fizeram 

parte da minha comunicação com os alunos: 

  

“O tu lhe dares um toque e brincares com eles, para os ‘miúdos’ representa muito, 

se calhar para um mais velho já não.” (Reflexão da aula 2 - 6º ano - PC e NE, 

Voleibol, 2015, p.3) 

 

Senso assim, a forma de ser advém do interior de cada pessoa, uma vez 

que ninguém é igual. Somos todos diferentes e refletimos sensações e reações 

diferentes nas pessoas.  

Umas características que mais me facilitou na obtenção do sucesso, com 

a turma do 6º ano de escolaridade, foi a construção de uma relação de 

proximidade e de afetividade positiva com estes alunos. Quando o professor e o 

aluno encontram um elo de ligação de equilíbrio entre a afetividade e a 

potenciação do mesmo no máximo das suas capacidades e aptidões, o processo 

de ensino e de aprendizagem torna-se mais completo e mais eficaz para o 

desenvolvimento harmonioso do humano que é cada um dos alunos (Ferreira, 

2013). Pequenos gestos e pequenas ações tornaram-se enormes. Sendo todas 

elas muito próprias e familiares, definiram da melhor forma quem eu sou no meu 

trabalho. O facto de me baixar para comunicar com os alunos quando estes se 

encontravam sentados é algo meu, que identificará sempre a minha postura em 

aula. A presença do sorriso e do afeto numa demonstração ou numa observação 

facilitou, indubitavelmente, a aproximação com os alunos, como nos mostra o 

excerto da seguinte reflexão: 
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“O sorriso e afetividade que demonstras quando os observas facilita esta 

aproximação. (…) Eu achei muita piada porque houve um aluno que fez uma 

asneira, asneira no sentido que tecnicamente não conseguiu fazer o exercício, e tu 

riste-te e o aluno riu-se de uma forma afetiva, de uma forma construtiva, como quem 

diz: tranquilo, vamos lá.” (Reflexão da aula 2 - 6º ano - PC e NE, Voleibol, 2015, 

p.3)  

 

Esta afetividade é, assim, mais uma característica pessoal, porque o sorriso é 

pessoal, o afeto é pessoal. Uma das competências do professor que mais marca os 

alunos de forma positiva foi a afetividade, sendo uma das características pessoais que 

os alunos consideram fundamentais num professora para o seu maior 

desenvolvimento e motivação para as aulas (Korthagen, 2012). Logo são 

características identitárias que nos distinguem dos outros. O excerto a seguir mostra 

um dos exemplos verificados nesse sentido: 

 

“Há coisas que não têm a ver com o ser bom ou mau professor (…) mas ela é a 

‘mãezinha’ deles.” (Reflexão da aula 2 - 6º ano - PC e NE, Voleibol, 2015, p.3) 

 

Com a turma do 11º ano esta afetividade foi, também, um ponto bastante positivo 

na construção de uma relação positiva com a mesma. Um dos meus problemas iniciais 

com a respetiva turma foi o facto de os alunos possuírem uma idade próxima da 

minha, o que poderia permitir a diminuição do respeito pelo professor. O excerto 

abaixo das reflexões realizadas após as aulas lecionadas apresenta-nos o meu 

problema inicial com a respetiva turma: 

 

“Ainda são ‘miúdos’ do secundário e gostam de ser dirigidos e gostam de ter alguém 

que tenha segurança no que lhes transmites. Tu se tiveres segurança no que estás 

a transmitir, mesmo se não tiveres certezas de, eles estão a ouvir-te. Se tu vacilas, 

tens algum receio, eles também captam esse receio.” (Reflexão da aula 4 - 11º ano 

- PC e NE, Voleibol, 2015, p.2) 

 

No entanto, senti que ao transmitir assertividade, os alunos mantinham uma 

maior afetividade comigo. A assertividade foi verificada através do estabelecimento 

de relações de confiança, na redução de tensões e na boa comunicação. Esta última 

baseia-se no entendimento mútuo entre mim e os meus alunos. Desta forma, consegui 
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que o empenhamento e a atitude em aula dos alunos melhorasse, aumentando o 

respeito de forma significativa. Esta evolução foi devida ao esclarecimento assertivo 

e frontal da minha atuação, onde as interações entre os diversos intervenientes 

promoveram uma maior atenção e participação da turma (Rosado & Ferreira, 2011).  

Sendo assim, o que foi importante retirar deste problema, a fim de melhorar a 

construção da minha identidade, é que o ser assertiva e concisa, sem ter receios de 

tomar uma posição com idades mais próximas, aumenta o respeito e a confiança dos 

alunos para comigo e, consequentemente, o processo de ensino e da aprendizagem 

melhora significativamente. Desta forma a construção de uma afetividade forte com a 

turma, aliada à resolução do problema exposto tornou-se uma das minhas 

características mais pessoais no desenvolvimento da minha atuação como 

professora. O seguinte excerto esclarece esta determinada situação: 

 

“Outro dos aspetos que se tem vindo a evidenciar com esta turma é a relação de 

afetividade que tenho construído com eles, baseado no respeito e na confiança. 

Penso que esta relação tem-se refletido na forma como os alunos encaram a aula, 

desenvolvendo uma postura de maior empenhamento e concentração nas tarefas, 

mostrando vontade de evoluir sempre mais e melhor.” (Reflexão da aula 6 - 11º ano 

- Voleibol, 2015, p.1) 

 

Considero que, consegui, nos dois ciclos de ensino, transmitir, que mesmo 

quando estou a repreender ou a chamar a atenção de um aluno, o mesmo 

compreende que é algo que tem de ser concretizado para o seu bem e para a sua 

aprendizagem adequada. Os alunos sentiram, assim, que me preocupei bastante com 

o seu desenvolvimento sendo, desse modo, mais cumpridores, atingindo os objetivos 

desejados. É importante perceber que não basta saber o que ensinar, o essencial é 

que “consigamos que o aluno queira aprender” (Ferreira, 2013, p. 119). Com uma 

relação de afetividade positiva com a turma consegui simplificar esta questão, 

proporcionando aos alunos momentos de trabalho e momentos de amizade. Desta 

forma, a sua motivação para querer aprender mais e melhor evoluiu 

significativamente. De seguida, apresento um dos excertos das reflexões efetuadas 

ao longo da unidade didática que nos explicitam este mesmo facto: 
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“ A forma como tu interages com eles é semelhante, acontece sempre o mesmo, 

proporciona-lhes sempre muita afetividade quando falas com eles e tudo, lá está 

consegues estar na aula e chamá-los a atenção mas, mesmo assim, impões-te e 

consegues imediatamente trocar de postura e seres a amiga deles. Tens sempre as 

duas vertentes.” (Reflexão da aula 5 - 11º ano - PC e NE, Voleibol, 2015, p.1) 

 

A forma pessoal de comunicar com os meus alunos, tanto no ensino básico 

como no ensino secundário, foi outra das categorias mais marcantes que 

caracterizaram a minha atuação. A minha atuação junto dos alunos foi serena, clara 

e focada nos objetivos. Os princípios gerais de comunicação devem-se, assim, focar 

na sua “acessibilidade, exatidão e brevidade” (Sarmento et al., 1993, p. 3). Além disso, 

preocupei-me sempre em certificar que todos os alunos recebiam as informações 

corretas e os feedback(s) pretendidos. Só assim acredito que os alunos possam sofrer 

uma evolução adequada, adquirindo aprendizagens completas e ricas em 

conhecimento. Esta é uma forma muito própria de abordar as aulas, tornando-se algo 

que me identificará ao longo de todo o meu trabalho. Prefiro que os alunos aprendam 

um menor número de habilidades motoras, mas que compreendam a sua aplicação, 

ou seja, que aprendam realmente. Esta característica relaciona-se diretamente com a 

minha filosofia de ensino trabalhando para o desenvolvimento holístico dos alunos. 

Identifico-me completamente e de uma forma primordial, com o desenvolvimento 

básico dos alunos, não me preocupando com o resultado, mas sim com o processo 

na aquisição dos conteúdos. Acredito que, assim, alcancei uma melhor e maior 

compreensão dos mesmos, desenvolvendo um aluno mais completo e preparado para 

o futuro. Os excertos da reflexão do PC e do NE sobre a minha atuação demonstra 

esta minha característica:  

 

“Tu trabalhas para o desenvolvimento dos alunos, movimentas-te para conseguires 

proximidade com toda a gente. (…) Muitas vezes nós trabalhámos para o resultado 

e muitas vezes esquecemo-nos que podemos estar a adulterar o processo. (…) E 

tu parece-me que nas aulas preocupas-te bastante com os miúdos, centras-te no 

desenvolvimento deles.” (Reflexão da aula 2 - 6º ano - PC e NE, Voleibol, 2015, p.2) 

 

“Durante a aula, não só neste exercício mas nas aulas todas, deste constantes 

feedback (s), andaste sempre atrás deles. O que é bom porque assim eles têm mais 

noção. Dás um feedback, esperas que eles façam a ação e depois voltas a ver se 
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eles fizeram a ação ou não, se não voltas a repetir.” (Reflexão da aula 3 - 11º ano - 

PC e NE, Voleibol, 2015, p.1) 

 

 A atitude serena e tranquila que apresentei durante as aulas com as duas 

turmas, mas fundamentalmente com a turma do 6º ano de escolaridade, reflete 

bastante a minha personalidade, pelo que é uma característica muito pessoal, 

que não se encontra relacionada com aspetos técnicos. O desenvolvimento de 

muitas das atitudes nos alunos é o reflexo da expressão dos valores e da forma 

de ser dos próprios professores (Willemse et al., 2008). Através do meu tom de 

voz calmo e tranquilo, da minha maneira de atuar e da minha serenidade na 

deslocação pelo espaço, consegui transmitir serenidade e tranquilidade nas 

minhas aulas e nos alunos, proporcionando mais tempo potencial de 

aprendizagem. Os alunos, assim, conseguiam permanecer mais tempo 

concentrados e, consequentemente, dentro da tarefa. Numa das reflexões do PC 

e NE este aspeto está muito bem caracterizado: 

 

“Acho que com a tua atitude serena, isto tem muito a ver com as nossas 

características pessoais, eu acho que tu transmites muita tranquilidade aos alunos.” 

(Reflexão da aula 2 - 6º ano - PC e NE, Voleibol, 2015, p.2) 

 

Mais uma vez, aquilo que sou e as minhas características influenciaram a 

minha postura nas aulas, logo, irá influenciar a construção da minha identidade 

profissional. Estas características nunca serão algo adquirido. Pelo contrário, 

serão sempre algo sentido que nunca deixará de estar presente, uma vez que é 

pessoal. É impossível separar a pessoa da profissão, no entanto, só com a 

interação das características pessoais com o envolvimento, contexto e 

competências torna-se possível construir uma identidade profissional na sua 

plenitude (Beijaard et al., 2004).   

A presença de inovação e criatividade nas tarefas propostas foi um dos 

aspetos fundamentais para a presença de uma constante motivação e empenho 

dos alunos para a prática. Criar, inovar, surpreender são verbos em que o 

professor se deve debruçar todos os dias, tornando as suas aulas irresistíveis, 

marcando-as no coração de cada aluno (Rolim, 2013). Assim sendo, esta 

característica reflete aquilo que eu sou no meu trabalho, uma vez que as 
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capacidades de inovação e de criatividade estão intrínsecas na dimensão 

pessoal de cada indivíduo.  

Por fim, no que requer às características que reportam a minha identidade 

pessoal, a presença de sentimentos e sensações através da observação gestual 

e expressiva é, sem dúvida, uma das características que mais qualifica a minha 

identidade profissional. Esta característica é bastante identificativa daquilo que 

sou no meu trabalho, uma vez que quando me encontro a observar o 

desempenho dos alunos, mesmo sem falar, consigo criar impacto. Basta um 

piscar de olho, um elevar um braço ou um toque no aluno, para o aluno perceber 

a mensagem e reproduzirem o desejado, como é possível verificar através dos 

seguintes excertos das reflexões realizadas após as aulas:  

 

“A minha relação com os alunos voltou a identificar quem eu sou no meu trabalho, 

(…) criando mesmo formas de interagir com os alunos, como a emissão de 

expressões faciais que os levem a perceber se conseguiram realizar o exercício ou 

não. (…) Eles já conhecem as minhas expressões, já sabem, quase sem falar, o 

que têm de fazer para melhorar.” (Reflexão da aula 8 - 6º ano, Voleibol, 2015, p.1) 

 

“Comportamentos como me aproximar deles, baixando-me para explicar o 

exercício, brincando com determinadas expressões em algumas situações de 

aprendizagem, utilizar como recurso o toque para transmitir feedback (s) ou 

simplesmente emitir expressões faciais que propiciam um maior empenho e gosto 

pela aula de EF.” (Reflexão da aula 9 - 6º ano, Voleibol, 2015, p.1) 

 

“Estas situações provocam em mim sentimentos de satisfação e orgulho no trabalho 

que estou a desenvolver com os alunos, uma vez que estou a exercer influência 

sobre a formação de uma pessoa e isso é algo de bastante notoriedade, sendo o 

auge da profissão docente.” (Reflexão da aula 6 - 11º ano, Voleibol, 2015, p.1) 

 

 Os sentimentos e sensações advindos dos próprios alunos auxiliaram-me 

na formação da minha identidade profissional, visto que me fazem sentir 

concretizada com o meu trabalho. Numa das aulas senti que os alunos estiveram 

bastante empenhados na tarefa relatando-me sensações como “oh professora é 

muito fixe este jogo” ou “oh professora não vamos jogar mais tempo?”. São estas 

pequenas coisas que se podem tornar grandiosas na construção da minha 
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identidade profissional, uma vez que os alunos demonstraram os seus 

sentimentos para com a aula, sentimentos esses que me irão fazer sentir mais 

ou menos concretizada influenciando, conclusivamente, aquilo que me define 

como professora.  

Nas práticas e representações sociais, se se conseguir que exista uma 

“grande preocupação pela educação pelos valores, para a solidariedade, para a 

afetividade, para a educação no sentido pleno da palavra - que se revela na 

criatividade que se emerge nas tarefas e atividades desenvolvidas” (Vieira, 1999, 

p. 316) poderá ditar a construção de uma determinada identidade profissional 

tendo em atenção a resposta dos alunos às mesmas.  

Sei e acredito que no meu trabalho irei utilizar e aplicar muitas das 

estratégias refletidas, tornando o processo de construção identitária, um 

processo contínuo e progressivo, transformando-me numa profissional cada vez 

mais segura e confiante. Como nos refere Graça (2014, p. 44) “a construção da 

identidade profissional do professor está longe, pois, de ser uma obra solitária 

de uma vontade individual (…). Ela resulta de um jogo complexo de processos 

de formação e socialização, que não descarta a ação social da pessoa de cada 

(candidato a) a professor, e que, por isso mesmo, não pode ser reduzido a 

processos unidirecionais de transmissão, assimilação e reprodução social.” 

 

4.4.4.5. Crenças  

 

Remetendo-nos, agora, para as minhas principais crenças no processo 

de ensino-aprendizagem (Korthagen, 2003) são de salientar: a utilização da 

estratégia de ensino relativa ao questionamento; o fecho do ciclo de feedback; a 

inclusão do reforço positivo; e o desenvolvimento do trabalho por tarefas e por 

divisões.  

A utilização do questionamento é, para mim, fundamental e imprescindível 

de desenvolver numa aula. Esta estratégia de instrução foi uma das 

competências desenvolvidas no decurso do meu EP, no entanto, acredito que, 

desta forma, consegui aumentar o grau de compreensão dos alunos acerca dos 
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objetivos das aulas, respondendo aos ‘porquês’, aos ‘comos’ e aos ‘para quês’. 

Os excertos a seguir apresentados evidenciarão isso mesmo:  

 

“E outra coisa que eu registei foi o teu questionamento aos alunos sobre a 

organização e o propósito do exercício. (…) Qual é o propósito do exercício? Porque 

é que estou a fazer aquilo? Porque é que eu mandei fazer? Ou seja, obriga-los a 

pensar e a perceberem o porquê de estarem a fazer aquilo e não só o fazerem 

aquilo.“ (Reflexão da aula 4 - 6º ano - PC e NE, Voleibol, 2015, p.1) 

 

“A parte do questionamento é, também, importante, não só para lhes obrigares a 

perceber e a questionar sobre as coisas, mas ao mesmo tempo te permite saber 

como é que o processo se está a desenvolver e se eles realmente sabem ou não 

aquilo que tu queres ensinar.” (Reflexão da aula 3 - 11º ano - PC e NE, Voleibol, 

2015, p.1) 

 

Desta forma, acredito, genuinamente, que depois de explicar um exercício 

ou um conteúdo, o professor deve “abrir” um espaço para o questionamento e, 

consequentemente, esclarecimento de dúvidas. Não me importo de despender 

tempo com a implementação desta estratégia, pois sei que irei “ganhar” esse 

tempo na exercitação desse determinado conteúdo, não sendo necessárias 

tantas paragens para novas explicações. Rosado e Mesquita (2011b) revelam 

que colocar questões de forma direta aos alunos acerca da informação 

transmitida é sem dúvida uma das chaves para a compreensão da matéria por 

parte dos alunos. 

Acredito, também, que na primeira abordagem com os alunos no início de 

cada aula a apresentação do objetivo da sessão e a relação com a aula anterior 

é fundamental (Rosado & Mesquita, 2011b), para uma progressão da matéria, 

permitindo uma melhor e maior compreensão do ‘porquê’ de cada conteúdo 

entrar em determinada aula, mantendo-os, também, de mente aberta para o que 

já foi abordado, visto que os ajuda a perceber: O quê? O como? O porquê? E o 

para quê? Assim, tenho conseguido tornar os alunos mais cultos 

desportivamente no que respeito ao conhecimento da modalidade. Esta crença 

tornou-se uma das mais vincadas que irá caracterizar a minha identidade 

profissional como futura professora de EF.  
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Outro aspeto importante de salientar esteve relacionado com o meu 

processo de instrução, onde eu defino que no meu trabalho acredito que quando 

introduzo novos conteúdos, esse processo de instrução inicial deve ser bastante 

esclarecedor, diminuindo o maior número de dúvidas possíveis nos alunos, de 

forma a alcançar uma maior e melhor compreensão do pretendido. Segundo 

Rosado e Mesquita (2011b), a informação inicial do professor deve ir de encontro 

aos objetivos da aula e à utilidade da mesma, centrada nos aspetos essenciais 

para que os alunos se concentrem e compreendam a matéria a abordar, para 

depois conseguirem aplicar com bastante sucesso, como indicia o excerto 

abaixo apresentado: 

 

“Descreves de uma forma global o que queres, mas depois o teu enfoque vai para 

duas ou três coisas, e é nisso que nos devemos focar. E os alunos percebem qual 

era o enfoque e a importância daquilo no exercício e no jogo.” (Reflexão da aula 5 - 11º 

ano - PC e NE, Voleibol, 2015, p.1) 

 

Assim sendo, pretendo continuar a seguir este tipo de aulas, pois acredito 

que foram bastante rentáveis e produtivas para os alunos, uma vez que notei 

uma contínua evolução nos conteúdos abordados e, consequentemente, na sua 

compreensão e aplicação, neste caso concreto, em situação de jogo.  

 Outra das minhas crenças bastante evidenciadas durante as minhas 

aulas, com as duas turmas investigadas, foi a grande preocupação que detive 

em fechar os ciclos de transmissão de feedback (s), tendo sido, também, outra 

das competências desenvolvidas no decurso do meu EP. Acredito que só se 

fechar o ciclo: observar, reagir, tornar a observar e compreender se o aluno 

corrigiu é que posso obter sucesso na aprendizagem dos alunos. Como nos 

apresentam Rosado e Mesquita (2011b, p. 83), a sequência do feedback deve 

seguir a seguinte ordenação: “observação e identificação do erro na prestação; 

tomada de decisão; feedback pedagógico informativo; observação das 

mudanças no comportamento motor do aluno; eventual observação de uma nova 

tentativa do gesto e ocorrência de um novo feedback pedagógico”. É 

fundamental fechar este ciclo de forma a verificar se surtiu o efeito desejado 

(Ferreira, 2013). É uma ação que, para mim, a sua ausência numa aula não lhe 
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atribuiria sentido algum. Sendo assim, é uma característica que identifica 

bastante a minha forma de pensar no meu trabalho, fazendo, assim, parte 

integrante do processo de construção da minha identidade profissional. Como 

podemos verificar no excerto a seguir, esta preocupação é essencial para um 

ótimo desenvolvimento dos alunos:  

 

“Sempre que transmito um feedback, questiono os alunos sobre o que acham que 

executaram mal, colocando-os a pensar e a refletir nos erros e no que podem 

realizar para os colmatar, e sempre que é necessário corrijo o aluno e observo-o de 

seguida, compreendendo se o aluno percebeu a correção e aplicou”. (Reflexão da 

aula 6 - 6º ano, Voleibol, 2015, p.2) 

 

 Uma das especificidades verificadas entre as duas turmas de ciclos de 

ensino distintos relacionou-se com o controlo da turma. Inicialmente, acreditava 

que com a turma do 11º ano de escolaridade bastava manter os alunos nos locais 

de trabalho e que quando fosse necessário chamava a atenção para a tarefa, 

procedendo à mudança de variante no exercício ou no tipo de organização do 

mesmo, não saindo dos locais iniciais. No entanto, logo percebi que com esta 

turma teria de agir de igual forma à turma do 6º ano de escolaridade, de forma a 

alcançar uma boa compreensão das tarefas solicitadas e dos objetivos a atingir, 

uma vez que verifiquei determinados comportamentos desviantes por parte de 

alguns alunos. Assim sendo, como forma de solucionar este problema e 

refletindo sobre o mesmo, cheguei à seguinte resolução:  

 

“Nas próximas aulas tentarei, com esta turma, chamar os alunos para perto de mim 

aquando da explicação dos distintos exercícios e suas variantes, dotando de um 

maior controlo sobre a turma.” (Reflexão da aula 2 - 11º ano, Voleibol, 2015, p.21 

 

O reforço positivo sempre surgiu de forma frequente no decorrer das 

minhas aulas, sendo outras das minhas principais crenças no desenvolvimento 

de todo o processo de ensino e de aprendizagem. Assim, sedo esta crença 

identifica-me no meu trabalho definindo como sou. Desta forma e nas duas 

turmas, consegui passar aos alunos um reconhecimento pelo trabalho e 

empenho deles, onde uma preocupação com os níveis de motivação e de 
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desenvolvimento estão sempre presentes. É, assim, preciso que os alunos 

compreendam e corrijam o que está errado, reforçando-os positivamente quando 

alcançam os objetivos pretendidos. O professor de EF, antes de tudo quer que 

os alunos gostem de praticar desporto, por isso é primordial que os mesmos se 

sintam bem e concretizados nas aulas de EF. A aula de EF deve ser um espaço 

de desenvolvimento, tanto físico como pessoal e social e, que acima de tudo, 

forme o aluno com as devidas competências para a vida, oferecendo distintas 

razões promotoras do aumento da motivação para a sua realização (Rosado, 

2011). Deste modo, os alunos demonstraram mais depressa trabalho, empenho, 

esforço e concentração nas aulas, uma vez que estavam sempre à espera de 

ser recompensados e reconhecidos por alguém superior, neste caso pelo 

professor.  

Por último, acredito que o trabalho por tarefas e por divisões é uma 

estratégia potenciadora de sucesso. A implementação de um trabalho 

diferenciado nas aulas com a turma do 6º ano de escolaridade permitiu-me ir de 

encontro às necessidades e dificuldades de cada aluno. Assim, nas aulas de EF 

o professor devem “desenvolver a ideia da necessidade imperiosa de criar um 

ambiente de aprendizagem (…) onde todos possam alcançar o seu máximo 

potencial” (Rosado & Mesquita, 2011a, p. 29). O aparecimento de 

aprendizagens, de evolução e de sucesso é facilitado pela realização de um 

trabalho diferenciado. O excerto abaixo apresentado, retirado das reflexões das 

aulas, demonstra-nos isso mesmo:  

 

“No planeamento do torneio acreditei que o trabalho por tarefas, dividindo em três 

divisões os campos, onde os alunos detinham tarefas distintas, aumentando a 

dificuldade à medida que se aproximavam dos campos da parede.” (Reflexão da 

aula 5 - 6º ano, Voleibol, 2015, p.1) 

 

Desta forma, os alunos que possuíssem maiores capacidades iriam 

acabar por se encontrar nos campos onde as tarefas seriam mais evoluídas, 

aumentando as suas capacidades, uma vez que tornava-se possível jogarem 

com colegas com níveis e capacidades semelhantes, fundamentais para 

proporcionar o seu desenvolvimento. Por outro lado, os alunos com maiores 



4. PRÁTICA: O ENCONTRO COM A REALIDADE 

 

156 
 

 

dificuldades, também, conseguiriam evoluir, uma vez que as tarefas do jogo nas 

divisões em que situavam permitiam ir de encontro às necessidades de cada um, 

possibilitando todos os alunos de aprender. É importante apresentar exercícios 

no sentido de se atender as necessidades de cada nível de dificuldade, de forma 

a poder-se estabelecer uma ótima progressão horizontal dos alunos (Mesquita 

et al., 2013). 

Deste modo, muitas competências do professor foram adaptadas aquilo 

que sou, aquilo em acredito como sendo fundamental para a aprendizagem e 

desenvolvimentos dos alunos. Sendo assim, tudo aquilo em que eu acredito, 

tudo aquilo que eu defendo na lecionação de uma aula de EF irá influenciar, 

impreterivelmente, a construção da minha identidade profissional. As crenças de 

cada um de nós define quem somos e o que somos no desenvolvimento do 

nosso trabalho. E aquilo que eu sou e em que acredito encontra-se, intimamente, 

relacionado com o que Mahatma Gandhi disse: a real meta da educação é levar 

o melhor de cada um (cada professor) às pessoas (Korthagen, 2013). Assim, nós 

professores, conseguimos formar mais e melhores pessoas.  

  

4.4.4.6. Missão  

 

A categoria relativa à minha missão como professora deteve diversos 

pontos positivos auxiliadores na construção da minha identidade profissional. Em 

resposta à questão o que me inspira no meu trabalho (Korthagen, 2003). 

Consegui terminar as unidades didáticas com as respetivas turmas 

compreendendo que fatores como: a presença de uma evolução constante 

sentida de aula para aula; o aparecimento de sentimentos de concretização 

pessoal pelos resultados obtidos; o envolvimento positivo dos alunos nas aulas; 

e o aumento da cultura desportiva dos alunos foram inspiradores, ao longo das 

aulas, na minha atuação, assim como no desenvolvimento da minha identidade 

profissional.   

No decorrer das aulas fui obtendo um contínuo sentimento de 

concretização pessoal, sendo esta uma das minhas missões no 

desenvolvimento do meu trabalho. Desta forma, para mim, é fundamental termos 
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sempre presente uma equilibrada retribuição do nosso trabalho por parte dos 

nossos alunos. Senti que a turma, de aula para aula, foi evoluindo nas suas 

aprendizagens e no seu conhecimento acerca da modalidade a desenvolver. Os 

seguintes excertos reflexivos, advindos das reflexões elaboradas após a prática 

retratam isso mesmo:  

 

“Nesta aula pude notar que a turma, de uma forma geral, sabia quais as palavras-

chave do gesto técnico apreendido, manchete, o que provoca em mim um enorme 

sentimento de concretização pessoal, visto que os alunos estão atentos à aula e 

perceberam o que foi lecionado, dando sentido, ainda mais, à razão de querer ser 

professora, uma vez que acrescento algo a alguém. Só assim a evolução poderá 

ser positiva ao longo da unidade didática.” (Reflexão da aula 6 - 6º ano, Voleibol, 

2015, p.2) 

 

“Afirmações como: oh professora já pedi aos meus pais para me levarem para o 

voleibol, fazem suscitar em mim enormes sentimentos de concretização pessoal, de 

prazer, de satisfação, de emoção, de um misto de sensações reforçando ainda mais, 

as razões pela escolha desta profissão, é isto que me faz feliz, é isto que eu quero 

para o meu futuro.” (Reflexão da aula 9 - 6º ano, Voleibol, 2015, p.1)  

 

 

Neste sentido, todos os resultados do processo de ensino e de 

aprendizagem com as turmas, nomeadamente, a evolução progressiva dos 

alunos e a demonstração de sentimentos positivos, foram essenciais na 

construção da minha identidade profissional. Assim, tornaram-me mais segura e 

mais confiante da minha atuação. Podemos verificar abaixo nos excertos 

apresentados alguns desses exemplos: 

 

“Penso que os alunos estão a conseguir responder da melhor forma os conteúdos 

técnicos basilares da modalidade, ou seja, estão a ir de encontro aos objetivos até 

então traçados na unidade didática.” (Reflexão da aula 3 - 11º ano, Voleibol, 2015, 

p.1) 

 

“O aspeto que penso ser mais importante de salientar nesta aula, está relacionado 

com a evolução positiva que se tem notado ao nível de jogo apresentado, 
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verificando-se bastantes melhorias desde a primeira aula até ao momento.” 

(Reflexão da aula 6 - 11º ano, Voleibol, 2015, p.1) 

  

Neste sentido, a missão e os objetivos que tracei no início da unidade 

didática, para a turma do 11º ano de escolaridade, foram sendo alcançados ao 

longo da mesma. Notei uma significativa evolução nos alunos no que diz respeito 

à compreensão do jogo e execução técnica, sabendo quando usar o quê e 

porquê, sendo possível, assim, continuar adquirir novos conteúdos, de forma a 

evoluir e a crescer ainda mais no jogo, dotando-os de uma cultura desportiva 

bastante expressiva. O aumento do conhecimento específico ou da familiaridade 

de cada conteúdo abordado foi bastante expressivo, ajudando, ainda, os alunos 

a compreenderem e a desempenharem os distintos papéis que a prática 

desportiva transporta (Graça & Mesquita, 2013). Só assim a cultura desportiva 

pode evoluir.  

O envolvimento positivo dos alunos na prática foi outra das missões que 

consegui ver concretizada no desenvolvimento da unidade com a turma do 6º 

ano de escolaridade. Este envolvimento foi alvo do constante desenvolvimento 

das diferentes categorias já refletidas anteriormente, onde uma relação positiva 

foi construído ao longo das aulas, tendo em atenção a minha forma de atuar, de 

comunicar com os alunos e de promover aprendizagem. O envolvimento 

conseguido permitiu, desta forma, motivar os alunos para as diferentes tarefas e 

atividades propostas, estabelecendo pontes e elos de ligação entre as suas 

tarefas e a sua vida fora da escola (Rosado & Mesquita, 2011b). Na reflexão do 

PC de uma das aulas foi possível observar este mesmo envolvimento:  

 

“Fico com a perceção que o ambiente de trabalho ao nível do envolvimento dos 

alunos tem melhorado com o passar do tempo, (…) o que se vê que eles estão mais 

envolvidos na tarefa.” (Reflexão da aula 7 - 6º ano - PC e NE, Voleibol, 2015, p.2) 

 

 No que respeita aos objetivos da unidade didática, os mesmos foram 

conseguidos pela maioria dos alunos da turma, verificando apenas dois ou três 

alunos possuidores de mais dificuldades na aquisição dos conteúdos, no entanto 

a compreensão da matéria abordada foi conseguida por todos os alunos. O 

questionamento foi sempre a forma que utilizei para verificar o seu 
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conhecimento. Esta estratégia pode ser, então, utilizada como forma de 

avaliação no sentido de verificar o estado em que os alunos se encontram 

relativamente aos objetivos pedagógicos tanto a nível cognitivo como sócio-

afetivo (Rosado & Mesquita, 2011b).  

 Outra das minhas missões conseguidas com estes alunos foi a 

consciencialização do que é um jogo de voleibol e quais os elementos básicos 

que necessitamos de aprender para jogar, compreendendo o porquê da sua 

existência no jogo. Sei que se forem questionados por alguém sobre o que 

abordaram nas aulas, eles irão saber responder de forma acertada. Termino esta 

unidade didática com a sensação de missão cumprida, sabendo que fiz parte da 

formação destes alunos, onde a minha marca nos mesmos já ninguém a tirará.   

 Com a turma do 11º ano, sinto que consegui um enorme 

comprometimento dos alunos para com a modalidade desenvolvida. Senti que a 

evolução dos alunos foi bastante positiva, verificando-se no final da unidade 

didática um nível muito elevado de jogo. No seguinte excerto conseguimos 

compreender um pouco melhor o sucedido: 

 

“E o certo é que nos demos os parabéns à turma pela atuação deles, pelo nível que 

eles têm demonstrado, pela evolução que eles tiveram, que também às vezes não 

é só darmos feedback (s) negativo, também é importante dar este tipo de feedback 

(s) para eles perceberem. E eu estava aqui e estava espantado com o nível que 

eles apresentaram agora no voleibol. E acho que tem muito a ver também com esse 

comprometimento que tu conseguiste colocar na aula, deles com a aula, ok?” 

(Reflexão da aula 6 - 11º ano - PC e NE, Voleibol, 2015, p.1) 

 

 Fazendo uma breve reflexão sobre se os objetivos desta unidade didática 

com esta turma, os mesmos foram cumpridos. A minha missão foi, também, 

conseguida, e por isso, posso concluir impreterivelmente que todos os alunos da 

turma conseguiram compreender a dinâmica do jogo reduzido 2x2, a importância 

e utilidade de cada gesto técnico apreendido e qual a sua correta aplicação em 

jogo. Completando estas aprendizagens, os alunos aumentaram 

significativamente a sua cultura desportiva relativa à modalidade de voleibol e ao 

seu gosto pela prática desportiva. O ensino de EF deve, assim, ter como objetivo 

principal encorajar os alunos a participarem de forma autónoma e ativa na 
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realização de prática desportiva, sendo eles mais ou menos dotados (Rosado & 

Mesquita, 2011a). O desenvolvimento do conhecimento e da cultura associada 

a cada modalidade deve ser, também, um dos pontos-chave no ensino da EF na 

escola (Rosado & Mesquita, 2011a). O excerto a seguir revela-nos isso mesmo: 

 

“Relativamente à cultura desportiva dos alunos, aqui não foi só a parte técnica que 

eles desenvolveram. A parte tática por exemplo foi uma das coisas que se viu muito, 

mesmos os alunos com uma técnica mais débil conseguiram fazer já a 

movimentação, a ocupação do espaço racional, a noção de recebedor/não 

recebedor e isso tudo permitiu-lhes que eles jogassem na mesma e com um grau 

de motivação e interesse brutal. Na minha opinião tomara que as turmas todas 

pudessem passar por um processo destes e se calhar não andávamos todos os 

anos a ensinar a mesma coisa até ao 12º ano. Por isso estás de parabéns.” 

(Reflexão da aula 10 - 11º ano - PC e NE, Voleibol, 2015, p.1) 

 

Findado o desenvolvimento destas unidades de voleibol nas duas turmas, 

termino bastante satisfeita com os resultados alcançados pelas duas turmas. 

Satisfação, alegria, contentamento e orgulho foram os sentimentos mais 

verificados em mim, que com certeza me farão refletir sobre a forma que agi com 

cada turma, sobre a maneira de me dirigir a cada aluno, sobre a postura que me 

levou ao sucesso nesta unidade didática, sendo todos estes fenómenos de 

grande relevância na construção daquilo que eu sou, da minha identidade 

profissional.  

Sinto que dei o meu máximo com as minhas turmas e, assim tudo se tornou 

mais simples, tudo se tornou especial, tudo me levou a crescer, tudo me levou à 

minha identidade, à real construção da minha identidade. Como nos revela 

Ferreira (2013, p. 118) “se eu quero que os meus alunos sejam o máximo, eu 

tenho de dar o máximo”, acrescentando, ainda, que a beleza de ser professor é 

a incerteza de conseguires ou não “dar o mundo ao outro.” 
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4.4.5. Conclusões  

 

O objetivo geral deste estudo foi examinar os meus traços identitários 

como futura professora de EF em contexto de prática de ensino pedagógica, 

comparando-os com a minha postura em dois ciclos de ensino distintos e 

procurando compreender o quanto a reflexão auxilia em todo esse processo. 

Procurei, ainda, perceber qual o ciclo de ensino com que me identifico mais como 

professora.  

De acordo com os resultados da investigação, é explícito que as minhas 

características pessoais, como a tranquilidade, a calma e a clareza que consigo 

transmitir aos alunos durante as aulas são propiciadoras de um melhor controlo 

e sucesso no decorrer das mesmas. Esta situação verificou-se como positiva nos 

dois ciclos de ensino investigados. Estas são, assim, exemplos de 

características que irão caracterizar a minha identidade profissional como futura 

professora, uma vez que advém do interior da pessoa e daquilo que eu sou e 

que irá sempre ser independentemente de outros fatores.  

Podemos concluir, ainda, que os diferentes problemas e exigências 

colocados por cada turma possibilitou-me uma reflexão crítica dos mesmos 

permitindo-me compreender os pontos que necessitavam de ser mais 

desenvolvidos de forma a resolver cada situação apresentada na prática. Assim, 

a minha identidade profissional começou a ser traçada e definida tendo em 

atenção a forma como encontrava soluções que me permitiam obter sucesso 

junto dos alunos e em determinadas situações específicas. O processo reflexivo 

apareceu, desta forma, como sendo necessário e fundamental na construção da 

minha identidade como futura professor de EF. 

De acordo com os resultados desta investigação fica claro que existem 

características específicas minhas, como estudante-estagiária que promovem 

uma maior identificação com um dos ciclos de ensino. Esse ciclo de ensino 

remete-nos ao 2º ciclo do ensino básico. Neste ciclo de ensino revelo uma maior 

assertividade e afetividade com os alunos, promovendo o sucesso e o aumento 

do gosto e da aprendizagem dos alunos pelas aulas de EF. Consegui concluir, 

assim, que a pessoa “escondida”, ou seja, quem realmente sou, influenciou 
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impreterivelmente, a construção da minha identidade profissional como 

professora de EF.   
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5. Conclusões finais e perspetivas para o futuro 
 

Findado mais um ciclo que culmina com o cessar da minha formação 

académica, posso afirmar que me sinto repleta de sentimentos de realização e 

concretização pessoal. Posso, também, garantir que este foi um marco de 

estrema relevância na minha vida. A minha identidade profissional começou a 

ser traçada e ganhou já determinadas formas e características que me 

identificarão, para sempre, como professora de EF. A experiência proporcionada 

na realização do RE foi o contributo fundamental para a construção e definição 

daquilo que eu sou na escola, ou seja, foi essencial no desenvolvimento da 

minha identidade como professora. No entanto, sei que ao longo do tempo 

continuarei este processo de construção identitária que nunca será fechado, uma 

vez que o professor deve saber como adaptar-se ao contexto que se encontra 

inserido. Para tal, novas aprendizagens estão, constantemente, em aquisição, 

reforçando a necessidade de um processo construído ao longo da vida na 

formação da identidade profissional do professor (Queirós, 2014a).  

Também, a PES possibilitou-me compreender e consciencializar-me, com 

o auxílio do PC e dos meus colegas de NE, das minhas maiores debilidades na 

escola. Sei que só assim consegui crescer e superar todas as dificuldades, 

tornando-me mais segura e melhor professora para os meus alunos. Acrescento, 

ainda, que só com os problemas emergentes da prática e refletindo sobre os 

mesmos é que me tornei uma professora mais consciente e capaz de apreender 

e captar, criticamente, as multiplicidades do que é pertinente no exercício da 

docência (Costa et al., 2014). Este foi um dos pontos mais importantes no 

desenvolvimento do meu EP que me fez entender que para a construção de um 

bom professor esta forma de estar na profissão é fundamental. Assim sendo, 

sem o EP não conseguiria atingir os objetivos para mim traçados, uma vez que 

o EP foi “um momento de excelência de formação e reflexão” que me permitiu 

“valorizar e incrementar o saber experiencial e desenvolver as competências 

funcionais” (Queirós, 2014a, p. 79) necessárias num professor. Consegui 

aumentar a minha confiança durante a lecionação, ampliar o meu leque de 

conhecimentos e estratégias face aos problemas que se iam verificando nas 
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aulas, experienciar diferentes anos de escolaridades e cursos com objetivos e 

exigências motoras distintas e, ainda, consegui desenvolver a minha relação 

com a comunidade educativa participando nas diversas atividades organizadas 

na EC, assim como criar relações, e até mesmo amizades, com alguns 

professores da escola.  

Fazendo um balanço final de acordo com as minhas expetativas iniciais 

para este ano de estágio, posso concluir que as consegui alcançar com nota 

positiva. Desde a aquisição de ferramentas e estratégias de ensino para o 

desenvolvimento da minha profissão, passando pela integração de um NE que 

procurou a excelência, no sentido de atingir uma melhor formação e acoplando 

com o estabelecimento de uma forte dinâmica com o PC e o grupo de EF, 

possibilitou-me um crescimento sustentado, apoiado e confortável dentro da 

escola onde exerci pela primeira vez (Queirós, 2014a). A relação de confiança 

mantida com o PC foi uma das chaves para o meu desenvolvimento enquanto 

professora. As minhas inseguranças diminuíram ao longo do ano, visto que 

depositei uma grande confiança no PC, sabendo que poderia contar sempre com 

ele a qualquer momento e situação, uma vez que as suas críticas foram sempre 

escutadas de forma construtiva, sem ter receio do que me poderia dizer. Detive, 

ainda, como expetativa inicial lecionar ciclos diferentes de forma a compreender 

o seu contexto e as suas diferenças. Consegui concretizar esta expetativa de 

forma plena, onde a minha curiosidade foi mais além, sendo este o tema principal 

do meu estudo de investigação-ação. Quis aprofundar este tema, quis perceber 

com que ciclo me identificava mais e porquê. Posso, assim, afirmar que as 

minhas expetativas foram claramente superadas. A minha principal debilidade 

na elaboração do estudo foi o seu caráter qualitativo. Numa primeira fase senti-

me um pouco perdida, não sabendo como selecionar a informação mais 

importante. No entanto, com o auxílio da PO e do PC consegui compreender 

como o fazer, percorrendo cada categoria afim de selecionar os conteúdos mais 

importantes em cada uma delas. De seguida, já consegui elaborar um texto 

sobre cada uma com sentido e significado.  

Também diversos desafios e oportunidades se colocaram à minha frente 

durante o ano com o objetivo de me tornar mais forte, mais segura e mais 
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completa. Um dos desafios foi a preparação e apresentação de uma coreografia 

de dança com a turma do 6º ano de escolaridade. Quando em sede de NE esta 

ideia surgiu, o receio de falhar era enorme. No entanto, com o apoio do PC, 

conseguimos aplicar a ideia na prática, tendo obtido bastante sucesso. Todavia, 

o maior desafio que senti neste ano de EP foi a articulação entre a teoria e a 

prática, ou seja, entre o saber e o fazer. Isto é, saber o que concretizar no 

contexto real de ensino, tendo em consideração os meus conhecimentos 

teóricos e as minhas competências. A relação entre a teoria e a prática 

desempenhou um papel essencial na construção da minha identidade 

profissional, uma vez que me formou como alguém que sabe pôr as suas 

competências em ação em qualquer situação, capaz de refletir na e sobre a 

ação, de dominar qualquer situação nova, alguém que apresenta a capacidade 

de adaptação e ajustamento ao solicitado, ou seja, alguém que sabe articular a 

ação teórica com a ação prática com proficiência (Graça, 2013). As estratégias 

utilizadas para articular a teoria e a prática foram, essencialmente, a reflexão de 

cada aula na procura incessante de ser melhor; e a busca do conhecimento com 

o meu PC, colegas de NE e literatura nas matérias onde me sentia mais 

insegura. Assim, consegui apresentar-me nas aulas com objetivos de melhorar 

os aspetos menos conseguidos na minha postura e no meu conhecimento nas 

aulas anteriores.  

As minhas vivências na escola possibilitaram-me assim: melhorar o meu 

domínio dos conhecimentos e competências; construir uma formação cultural, 

pessoal, social e ética no âmbito da educação de crianças e jovens; trabalhar 

em equipa, onde a contribuição para a formação do outro foi de extrema 

relevância; promover aprendizagens adequadas de acordo com os contextos; 

participar no desenvolvimento do projeto educativo e das atividades promovidas 

pela escola, desenvolvendo as relações com a comunidade educativa; e formar-

me continuamente, onde a reflexão, a investigação e a colaboração estiverem 

sempre presentes (Costa et al., 2014).   

No culminar desta fase da minha vida, posso afirmar que o balanço final 

deste ano foi extremamente positivo e enriquecedor. Já sou professora e já me 

sinto professora! Ser professora para mim é dar aos outros significados e um 
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caminho para crescerem, acrescentando algo novo em cada momento vivido. 

Ser professora de EF formar o aluno como uma pessoa consciente do seu corpo, 

ativa e saudável e, repleta de valores que só o desporto pode oferecer como: a 

entreajuda, a competitividade, o fair-play, a responsabilidade e o espírito de 

equipa.  

No entanto, sinto, também, um arrepio na barriga quando percebo que o 

mundo de trabalho na escola está quase impossibilitado de entrada. Mas não 

vou desistir! Continuo ligada à área do desporto, sendo treinadora de voleibol. 

Mas sei que não posso “baixar os braços”. As minhas perspetivas de futuro 

passam pela continuidade da minha formação, onde num futuro próximo gostaria 

de ingressar num novo mestrado, e, também, pela entrada no mercado de 

trabalho, tentando, sempre a via do ensino, ou ginásios, clubes, câmaras 

municipais, empresas de organizações de eventos desportivos. Não vou ficar 

parada! No entanto, o que eu realmente espero conseguir é SER professora! É 

como nos refere Bento (2008, p. 77), os professores: 

 

“São os mais afortunados e bem-aventurados, entre todos aqueles que trabalham. É-

lhes dado o privilégio de fazer renascer a vida em cada dia, semeando novas perguntas e 

respostas, novas metas e horizontes. Constroem edifícios que perdurarão para sempre, porque 

a sua construção usa o cimento da entrega, da verdade e do amor.”   
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