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Resumo 

 

A possibilidade de realizar um Estágio Profissional é uma oportunidade de 

reconfigurar, em contexto real, o conhecimento teórico e prático adquirido ao 

longo de todo o meu percurso académico. Para além disso, fomenta o 

desenvolvimento de novas ferramentas e competências que habilitam a 

estudante-estagiária para a profissionalização docente na área da Educação 

Física constituindo, assim, uma fase de transição valiosa e imprescindível na 

formação profissional. Este relatório tem como objetivo efetuar uma análise 

crítica e reflexiva das diversas experiências vivenciadas e aprendizagens 

efetuadas durante o estágio profissional realizado na Escola Básica e 

Secundária Oliveira Júnior, acompanhada pelo núcleo de estágio e com o 

acompanhamento permanente de dois professores mais experientes. 

Relativamente à estrutura, este documento encontra-se dividido em cinco 

capítulos. No capítulo inicial, efetua-se uma breve introdução do estágio 

supramencionado. O segundo capítulo retrata o percurso de vida da estudante-

estagiária enfatizando as experiências desportivas, bem como as expetativas 

sobre o Estágio Profissional. No terceiro capítulo, existe um enquadramento da 

prática que engloba a caraterização do contexto e dos agentes envolvidos no 

contexto educativo específico. O capítulo seguinte consiste na reflexão crítica da 

prática pedagógica da estudante-estagiária, respeitando as áreas de 

desempenho. Este capítulo inclui o trabalho de investigação intitulado “A 

aprendizagem motora no ensino do Atletismo: estudo com uma turma do 7º ano 

de escolaridade”. Por fim, é realizado um balanço global de todas as 

experiências vivenciadas e de todas aprendizagens adquiridas ao longo do 

Estágio Profissional. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA, ESTÁGIO PROFISSIONAL, 

APRENDIZAGEM, RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO, TUTORIA.
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Abstract 
 

The possibility of holding a Teaching Practicum is an opportunity to reconfigure 

in real context not only the theoretical knowledge, but also the practical 

knowledge acquired throughout my academic career. Moreover, it encourages 

the development of new tools and skills that enable the pre-service teacher to 

teach professionalization in the area of Physical Education constituting thus a 

valuable and indispensable phase transition in training. This report aims to build 

a critical and reflected account of the different life experiences and learning done 

during the Teaching Practicum held at Basic and Secondary School Oliveira 

Júnior, accompanied by the training group and the permanent monitoring of two 

more experienced teachers. As far as the structure of this document is 

concerned, it is divided into five chapters: In the opening chapter, makes a brief 

introduction of the above practicum training. The second chapter depicts the way 

of life of the pre-service teacher emphasizing the sporting experience as well as 

expectations on the Teaching Practicum. In the third chapter, there is a framework 

of practice that encompasses the characterization of the context and the actors 

involved in specific educational context. The next chapter is the critical reflection 

of the pedagogical practice of pre-service teacher, respecting the areas of 

performance. This chapter includes the research work entitled “The motor learning 

in Athletics teaching: study with a 7th grade class”. Finally, an overall assessment of 

all the experiences and all learning acquired through the Teaching Practicum is 

conducted. 

 

 

 

 

KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION, PRATICUM TRAINING, LEARNING, 

TEACHER-STUDENT RELATIONSHIP, TUTORING.
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1. Introdução 

 

Este documento insere-se no âmbito da unidade curricular de Estágio 

Profissional (EP) que é parte integrante do plano de estudo com vista à obtenção 

do 2º ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário (EEFEBS) da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto (FADEUP). 

O Estágio Profissional decorreu na Escola Básica e Secundária Oliveira 

Júnior, situada em São João da Madeira, distrito de Aveiro. A minha prática 

pedagógica realizou-se, na sua maioria, numa turma do 7º ano de escolaridade. 

Esta nova experiência de professora iniciante foi vivenciada, de perto, pelos 

meus colegas de núcleo de estágio e supervisionada pelo Professor Cooperante 

e orientada pelo Professor Orientador. 

Tal como é referido no documento das normas orientadoras1 “o estágio 

profissional tem como objetivo a integração no exercício da vida profissional de 

forma progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo as 

competências profissionais que promovam nos futuros docentes um 

desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências 

da profissão”(p.3). Desta forma, este relatório de estágio tem como objetivo 

relatar e caraterizar todas as experiências, vivências e aprendizagens deste ano 

de estágio.  

Neste relatório de estágio, evidencio vários aspetos. Desde de uma 

reflexão pessoal que apresenta uma introspeção sobre mim e todas as 

influências que me marcaram e que, posteriormente, desempenharam um papel 

preponderante na escolha da profissão de docente de Educação Física. Para 

além disso, caraterizo o contexto do meu estágio, nomeadamente, a cidade, a 

escola, os espaços desportivos, os professores, o grupo de Educação Física, o 

núcleo de estágio, os alunos, ou seja, todos os agentes que de alguma forma 

configuraram a minha prática neste ano de muita aprendizagem. Posteriormente, 

                                                           
1 Matos, Z. (2014-2015). Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente 
ao Grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP. Porto: 
Faculdade de Desporto – Universidade do Porto 
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evidencio os desafios que me deparei ao longo da realização do estágio onde se 

podem elencar: o planeamento, a relação docente-aluno, a gestão e organização 

da aula, a gestão do tempo, do espaço, dos materiais, dos alunos, das situações 

de aprendizagem, e por fim, mas não menos importante, a responsabilidade para 

que a aula corra bem. 

O planeamento e a dificuldade em planear, desde o planeamento anual a 

cada plano de aula, os diversos aspetos que requerem muita atenção e 

preparação. 

A relação entre professor e aluno, nem sempre é fácil decidir qual a atitude que 

devemos tomar, a minha relação com a turma foi-se modificando ao longo do 

ano letivo. 

Ao longo deste ano de estágio, compreendi a importância da 

comunicação, da instrução, do feedback e da demonstração. O questionamento 

de todas as estratégias de intervenção utilizadas foi crucial para melhorar, dia 

após dia, o meu papel como docente.  

A direção de turma e a Tutoria, revelaram-se experiências únicas e muito 

enriquecedoras tanto a nível profissional bem como, a nível pessoal. Para mim, 

foi esclarecedor que o exercício da profissão de docente não consiste apenas 

numa transmissão "pura e dura" de conhecimento, sem qualquer consideração 

pelo aluno. Para mim, é fundamental conhecer e entender o aluno para conseguir 

colmatar as suas dificuldades de aprendizagem. 

Também é necessário mencionar a relevância do Desporto Escolar ao 

longo do ano, bem como as minhas expetativas não realizadas. Para além disso, 

o meu estágio compreendeu várias atividades onde se destacam: os torneios 

(Futsal, Basquetebol, Tag Rugby), o Corta-Mato, as atividades para os alunos 

do 1º Ciclo, e o Sarau, todas com a participação ativa do núcleo de estágio. 

Finalmente, é de salientar, o trabalho de investigação conduzido durante 

o ano de estágio intitulado “A aprendizagem motora no ensino do Atletismo: 

estudo com uma turma do 7º ano de escolaridade”. Com este estudo, pretende-

se compreender a retenção das aprendizagens dos alunos na Unidade Didática 

de Atletismo. Nesta linha de ideias, em 5 aulas de 100 minutos cada, foram 

lecionados 3 conteúdos: Salto em Altura, Lançamento do Peso e Corrida de 
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Estafetas, assim torna-se evidente o pouco tempo de exercitação para todos os 

conteúdos. Porém, os resultados surpreendem, como se pode verificar no estudo 

que se encontra no capítulo 4. 

Relativamente à estrutura, este documento encontra-se dividido em cinco 

capítulos. No capítulo inicial, efetua-se uma breve introdução do estágio 

supramencionado. O segundo capítulo retrata o percurso de vida da estudante-

estagiária enfatizando as experiências desportivas, bem como as expetativas 

sobre o Estágio Profissional. No terceiro capítulo, existe um enquadramento da 

prática que engloba a caraterização do contexto e dos agentes envolvidos no 

contexto educativo específico. O capítulo seguinte consiste na reflexão crítica da 

prática pedagógica da estudante-estagiária, respeitando as áreas de 

desempenho. Este capítulo inclui o trabalho de investigação intitulado “A 

aprendizagem motora no ensino do Atletismo: estudo com uma turma do 7º ano 

de escolaridade”. Por fim, é realizado um balanço global de todas as 

experiências vivenciadas e de todas aprendizagens adquiridas ao longo do 

Estágio Profissional. 
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2.Enquadramento Pessoal 

 

2.1 Identificação/dados pessoais 

 

Escrever sobre mim tornou-se, surpreendentemente, mais difícil do que 

estava à espera. Descrever o que fui, dizer o que sou e refletir sobre o ponto de 

partida e o ponto atual não foi tarefa fácil (nem para mim que me conheço melhor 

do que ninguém).  

Eu sou a Cátia Marisa Paiva Rodrigues, tenho 23 anos e nasci no dia 15 

de janeiro de 1992. Sou natural de Cesar, uma freguesia do concelho de Oliveira 

de Azeméis, onde resido com os meus pais e dois irmãos. O meu núcleo familiar 

é o motivo da minha existência, do meu percurso e da minha evolução como 

pessoa. 

Na minha infância não existiam consolas, computadores, telemóveis e 

muito menos tabletes. Até ouvir música não era fácil, só no rádio ou então, no 

leitor de CD que me ofereceram quando completei 14 anos. Mesmo assim, tive 

uma infância FELIZ. Hoje em dia, provavelmente ninguém sobrevive sem a 

tecnologia. Naquele tempo, a minha mãe ia até ao terraço da minha casa e 

chamava pelos três para irmos jantar, depois de uma tarde bem passada na eira 

do senhor Artur2.  

Além dos meus 2 irmãos, os meus vizinhos eram todos do sexo masculino 

e um pouco mais velhos. Portanto, enquanto criança, tinha brincadeiras 

consideradas do género masculino e pouco apropriadas para a minha idade. 

Inicialmente, nunca me deixavam jogar com eles. Contudo, pouco a pouco, foram 

permitindo. Foi uma infância feliz: joguei à “bola na parede”, saltei à corda, subi 

às árvores, brinquei às escondidas e fiz tudo o que eles faziam. Foi, assim, com 

todas estas brincadeiras e jogos que nasceu o meu "bichinho" pelo desporto que 

ficou para sempre. 

                                                           
2 Nome fictício 
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Durante o 1º ciclo, foram raros os momentos em que a escola estimulou 

e possibilitou a prática desportiva. Lembro-me, vagamente, de uma vez se 

deslocar à escola um professor de Educação Física, para promover o 

Basquetebol. Tirando isso, só mesmo as brincadeiras no recreio e por vezes, as 

aulas de “Ginástica” (como eu chamava a Educação Física) que eram 

esporádicas no pavilhão perto da escola. 

Os meus pais, com a preocupação de que eu aprendesse a nadar, 

inscreveram-me em aulas de Natação. Sempre gostei bastante, talvez por ter 

sido a primeira modalidade que pratiquei de forma organizada e por ser tão 

diferente das restantes. Nunca me dediquei à competição, embora tivesse sido 

várias vezes abordada nesse sentido. Porém, por motivos de deslocações e 

maiores encargos financeiros não enveredei por esse caminho. 

Foi no 2ºciclo do ensino básico que experienciei modalidades mais 

variadas. O facto de preparar o saco de Educação Física já me deixava mais 

motivada para o dia seguinte. Seria certamente um dia diferente, em que saía da 

cadeira por mais umas horas. Tudo o que os professores de Educação Física 

me propunham, eu fazia, desde o Corta-Mato, ao Mega Sprinter, passando pelos 

torneios do Compal Air e Gira-Volei.  

No 6º ano de escolaridade foi quando me  iniciei no Voleibol do Desporto 

Escolar, a convite da professora de Educação Física. Embora eu gostasse de 

pertencer à equipa, nunca tive iniciativa, até aquele momento, de ir a um treino 

por não conhecer nenhuma das jogadoras da equipa. No ano seguinte, além de 

ser jogadora era também capitã de equipa e convidei várias colegas da minha 

turma a ingressar na mesma, pois tínhamos perdido várias atletas por não terem 

idade para competir naquele escalão. Simultaneamente, inscrevi-me na equipa 

de Futsal da Villa Cesari, uma associação da minha freguesia. Este ingresso foi, 

também, a convite de uma catequista do meu ano de catequese que era a 

diretora da equipa. Já há vários anos que queria participar na equipa mas, à 

semelhança do Voleibol, a vergonha nunca me permitia ter essa iniciativa até 

então.  
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Em resumo, pratiquei Natação durante 5 anos, participei na equipa de 

Voleibol do Desporto Escolar durante 4, e no Futsal 8 anos, representando duas 

equipas: Villa Cesari e Azagães. 

Houve períodos em que praticava Desporto 3 vezes por dia e exercício 

físico todos os dias da semana, exceto ao domingo. Assim, se iniciou e se 

desenvolveu, em mim, uma profunda paixão pelo desporto. Esta paixão era 

cultivada pelo espírito positivo que se vivia no balneário e pelas amizades 

realizadas nestas circunstâncias devido aos interesses comuns, pela minha 

aprendizagem e evolução nas modalidades, tudo teve um peso importante para 

criar esta ligação forte e emotiva com o Desporto. 

Portanto, quando chegou a hora de tomar decisões sobre o futuro, ainda 

que influenciada pela minha mãe para seguir o curso de enfermagem, não tive 

dúvidas que queria aprender mais sobre esta paixão: o Desporto! Entrei na 

minha primeira opção: Licenciatura em Ciências do Desporto na Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). Lembro-me que quando recebi o 

e-mail com a confirmação só consegui chorar: era a concretização de um sonho.  

Atualmente, após obter o grau de licenciada na FADEUP, frequento a 

mesma instituição no último ano do 2º ciclo em Ensino da Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário. A escolha deste Mestrado estava há muito 

decidida por mim. No entanto, a falta de emprego quase me fez desistir desta 

escolha e optar pelo 2º Ciclo em Gestão Desportiva ou em Atividade Física para 

a Terceira Idade, sendo esta última a área de especialização na Licenciatura.  

Apesar de possuir estas dúvidas, o meu interesse pela educação e pelas 

crianças falaram mais alto. E tomei a decisão de frequentar o mestrado 

supramencionado, mesmo que fosse contra o desejo dos meus pais. 

Este interesse em saber ensinar advém dos professores e treinadores que 

tive o prazer e o orgulho de conhecer e conviver ao longo do meu percurso. Aos 

poucos, fui me apercebendo que a minha evolução foi influenciada de uma forma 

bastante  positiva devido aos  seus conselhos e intervenções. Então, 
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espontaneamente surgiu-me a curiosidade de perceber como conseguiam criar 

essa evolução em mim.  

Relativamente às crianças, penso que são um produto bruto que posso 

aperfeiçoa. Normalmente, recorro à analogia de um escultor que para criar a sua 

obra lapida a rocha. Nesta linha de ideias, acredito que como docente de 

Educação Física posso ter influência na criação de estilos de vida saudáveis, 

observar e ter uma participação ativa na evolução das crianças nas modalidades. 

A minha interação com crianças já tem alguns anos, embora não tenha 

irmãos, primos e/ou vizinhos mais novos. Fui catequista durante quatro anos e 

desde há seis anos, sou monitora num campo de férias de verão. Nos últimos 

três anos, além de exercer função de monitora, também, sou responsável por 

lecionar o Espaço Desporto. Neste, planeava e organizava atividades 

desportivas organizadas para as crianças, como, por exemplo, jogos lúdicos e 

pré-desportivos para os mais novos, torneios de várias modalidades como 

Voleibol, Basquetebol, Badmínton, Andebol e Futebol para os mais velhos, 

estafetas e jogos tradicionais.  

No decorrer destas atividades, efetuava competições dentro do grupo, 

ensinava as regras mais importantes de cada modalidade e corrigia, um ou outro, 

pormenor técnico.  

Estas interações revelaram ser uma mais valia durante o estágio, pois 

consegui ter mais confiança a nível do controlo do grupo e na exposição verbal 

aquando a explicação dos exercícios e durante a transmissão de conhecimentos  

Atualmente, além de estar a realizar o Estágio Profissional na Escola 

Básica e Secundária Oliveira Júnior, em São João da Madeira, sou, também, 

treinadora de Futebol do escalão de petizes, no Grupo Desportivo de Fajões. 

Para além disso, estou  envolvida num projeto da empresa Helpidez, onde sou 

professora de três turmas, a quem leciono dança, exercícios de ginástica 

localizada, atividades em circuito e exercícios de relaxamento. 
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2.2. Expectativas em relação ao estágio profissional 

 

Fazendo uma análise retrospetiva relativamente ao que projetei para o 

meu estágio profissional, necessito, em primeiro lugar, identificar todos os seus 

intervenientes. Desta forma, tenho que referir os alunos, o grupo disciplinar de 

Educação Física, o núcleo de estágio, a comunidade educativa, o Professor 

Cooperante e o Professor Orientador da Faculdade. Em segundo lugar, preciso 

de compreender o que esperava de todos eles, porque, cada vez mais, o ensino 

projeta-se no trabalho colaborativo, contrariando a ideia do desenvolvimento de 

um trabalho isolado, em prol de um ensino mais rigoroso e eficaz. Como refere 

Nóvoa (2009) os novos modos da docência implicam um incremento das 

dimensões coletivas e colaborativas, do trabalho em equipa e da intervenção 

conjunta nos projetos educativos de escola.  

O facto de estagiar numa escola na qual já fui estudante deixou-me num 

misto de sentimentos. Por um lado, uma grande responsabilidade, não só pelo 

facto de agora ser professora mas, também, por defender a minha profissão 

perante todos os outros colegas. Por várias vezes, dizem: “é uma vida difícil”, 

ouvindo isto opto sempre por um sorriso e respondo “mas é isto que gosto de 

fazer, que me deixa realizada”. Por outro, a certeza de que ia adorar e aproveitar 

esta experiência, pois, infelizmente, há possibilidade que tão cedo não esteja 

num contexto semelhante devido às dificuldades do mercado de trabalho atual. 

Além das razões atrás descritas, também, o facto de conhecer bem os 

funcionários e alguns professores deixava-me sem saber como seriam as 

nossas conversas, como iam reagir ao verem-me passado 5 anos num papel 

diferente. Porém, tudo surgiu naturalmente, ficaram contentes, acolheram-me 

bem, fizeram-me sentir parte deles.  

Quando entrei pela primeira vez na escola, depois de remodelada com 

grandes obras, li numa das colunas “Escola de 20 valores”. Ali senti uma nova 

responsabilidade, não só de defender a minha profissão com palavras, mas 

também com atitudes, lecionando boas aulas que fizessem com que os alunos 

cumprissem os conteúdos e objetivos estabelecidos. Foi então, que me 
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comprometi em não sair satisfeita de uma aula se não tivesse ensinado nada 

aos alunos. Daí em diante, mais que lecionar os conteúdos, queria ter a certeza 

que os alunos saiam das aulas com maior conhecimento de que quando 

entraram. 

Foi a vez de conhecer o Professor Cooperante (PC), professor respeitado 

na escola e de renome fora dela. Foi meu professor de Educação Física e um 

dos meus influenciadores, também. O professor apresentou-me a escola, 

circulando pelos vários espaços, apresentou-me, também, aos elementos da 

direção da escola e ao responsável máximo, o diretor.  

A primeira reunião de grupo de Educação Física, deixou-me a refletir 

durante alguns dias, expetava um grupo sólido, unido e disponível, e que pela 

sua vasta experiência no ensino, se revelassem essenciais para a minha 

aprendizagem, enquanto professora, tanto a nível de conselhos bem como, a 

nível de estratégias a aplicar.  

Confesso que depois da primeira reunião fiquei com uma imagem um 

pouco distorcida do grupo. Não tenho dúvidas que é um grupo forte e que 

trabalha em prol da Educação Física. Porém, existem personalidades distintas 

que por vezes entram em conflito, sem grande necessidade disso. Apesar desta 

imagem, reconheço que o grupo foi ao encontro das minhas expetativas. 

Forneceram-me conselhos e eu fui retirando o melhor ensinamento de cada um. 

Desta forma, fui melhorando a minha prática pedagógica. 

Iniciei o meu estágio com uma atitude humilde, ouvindo tudo o que me 

diziam e refletindo sobre isso, guardando apenas para mim o facto de concordar 

ou não com aquilo que estava a ouvir. De segunda a sexta-feira estava na 

escola, para lecionar, para observar aulas, para reunir com a diretora de turma, 

para estar presente no Desporto Escolar ou noutra atividade que necessitasse 

da minha colaboração. Em suma, estava na escola para aprender o que 

realmente é uma escola e como é exercer a profissão de docente. 

Aos poucos, a vontade aprender e de ser reconhecida como um elemento 

pertencente à comunidade foram cruciais para uma integração completa: fui 
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intervindo nas reuniões, interagindo com outros docentes e até mesmo, no bar 

da escola, onde trocava opiniões sobre um e outro assunto. Desta feita, 

começaram-me a tratar como “A Professora Cátia de Educação Física”. Para 

mim, parece-me um título, por vezes estranho, outras vezes distante. Mas por 

fim, reflete aquilo que sou e que gosto. Tal como se diz, primeiro estranha-se 

depois entranha-se! 

Relativamente ao núcleo de estágio penso que mais que um grupo, 

formamos uma equipa com total disponibilidade para trabalhar, em prol de um 

objetivo comum. Dei-me conta que, no final a cada aula que lecionava 

questionava-os sobre a forma como tinha corrido, o que tinham achado e 

referiam-me sempre um ou outro aspeto que devia melhorar. Todas as dúvidas 

e ansiedades foram partilhadas, por vezes, convergíamos no mesmo sentido, 

noutras ocasiões era um ou outro a dar força, a tranquilizar e a dizer “vai correr 

melhor da próxima vez”. Uns mais do que outros, mas todos sempre revelaram-

se grandes apoios neste ano de estágio. 

O Professor Cooperante (PC), conforme as minhas expectativas, foi um 

guia no processo de ensino, referiu os meus pontos forte e também aqueles em 

que me deveria aplicar e desenvolver, ajudou-me na evolução enquanto 

docente.  

O PC foi o meu maior apoio, foi aquele que me ensinou, foi com ele que 

aprendi. Para mim, é uma das pessoas mais excecionais com que lidei neste 

ano de estágio. O professor conseguia, devido à sua experiência, observar 

aspetos que os meus colegas estagiários não conseguiam, então a cada quinta-

feira, que era quando reuníamos, expunha problemas, lançava temas de 

conversa, pegava num marcador e escrevia no quadro todo o conhecimento que 

tinha, acerca de um assunto, para que nós percebêssemos como tudo deveria 

funcionar. Abriam-se discussões sobre um ou outro aspetos que se tinha 

passado numa aula, nem sempre concordava com o produto final, mas 

debatíamos e explicava o meu ponto de vista, o meu raciocínio e no final, não 

existiam receitas. Ao criticar, orientar e avaliar as minhas ações na docência, 
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gradualmente, esteve a contribuir para a construção da minha identidade e 

evolução neste ano de estágio. 

 

No que respeita ao Professor Orientador (PO), tive uma agradável 

surpresa. Esperava um professor mais velho, muito exigente, com poucas 

respostas e com maior distanciamento perante os estagiários. Mas felizmente, 

estava enganada.  

O PO tem uma forma muito peculiar de trabalhar. Por um lado, foi 

literalmente um orientador, aquele que diz por onde devo seguir mas sem dar 

todas as respostas, essas fazem parte do meu trabalho e ele conseguiu ensinar-

me isso. Por outro lado, foi e é um ser humano compreensivo e disponível para 

todas as questões apontadas, tem um espírito jovem e uma visão crítica. É um 

elemento essencial num ano tão trabalhoso como este. Foi um suporte de ajuda 

com o qual podia sempre contar. Pois, se não estava a conseguir alguma coisa 

e de certa forma, começava a desesperar, então, o PO conseguia tranquilizar-

me e colocar a resposta à minha frente sem me a dizer diretamente. Apesar da 

sua exigência, demonstrou ter um carácter prático e ser muito acessível 

conseguindo compreender o contexto e alguns problemas que fui vivenciado ao 

longo deste ano. 

Em relação à minha turma, não podia estar mais satisfeita. Tenho uma 

turma com particularidades e problemas para serem resolvidos: alunos 

distraídos e conversadores, uma turma com uma diversificação enorme no que 

respeita à morfologia, uns baixos, outros altos, uns muito magros outros um 

pouco acima do peso ideal. Tenho alunos que não gostavam de Educação Física 

e alunos com vidas complicadas. 

Devo reconhecer que inicialmente esperava que a turma que lecionasse, 

tivesse alunos responsáveis, disciplinados, colaboradores e participativos. 

Contudo, hoje reconheço que esse cenário poderia tornar-se desmotivante, pois 

se todos os alunos gostassem de participar nas atividades não-letivas, o meu 

trabalho ia ser muito facilitado. Perante o cenário real, consegui incutir em alguns 
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alunos o gosto pela prática de exercício físico, que não tinham. A outros consegui 

que o tempo de concentração aumentasse pouco a pouco. Fui conseguindo 

algumas vitórias ao longo do meu percurso, o que me deixa orgulhosa.  

Segundo o documento relativo ao perfil global do professor estagiário ,3 “a 

sua atuação, para além de ultrapassar os aspetos inerentes às dimensões de 

intervenção pedagógica, consegue criar um clima comunicacional que encontra 

expressão no crescendo motivacional dos alunos e envolvência na comunidade 

escolar em geral.” Na minha opinião o maior foco de motivação para todo este 

ano de estágio foi, sem dúvida, a minha turma. O facto de os ver a evoluir a cada 

aula, conseguir que aprendessem alguma coisa, vê-los satisfeitos, de sorriso e 

transpirados na aula de Educação Física foi algo que me motivou a cada dia que 

passava. Se tinha dúvidas que esta turma seria especial só por ser a primeira, 

essas dúvidas dissiparam-se. A turma foi especial não só por ser a primeira, mas 

também por me ter apresentado vários desafios e além disso, tenho a certeza 

que consegui fazer a diferença. Levo um bocadinho de cada um, dei tudo de 

mim. 
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3. Enquadramento da Prática Profissional  

 

3.1 Enquadramento Legal 

 

Na FADEUP, o Estágio Profissional (EP) é uma unidade curricular do 2º 

Ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário, que decorre nos terceiro e quarto semestres 

do ciclo de estudos. O EP é constituído pela a) Prática de Ensino Supervisionada 

(PES), realizada numa das escolas cooperantes com protocolo com a FADEUP 

e o b) Relatório (RE), elaborado com a orientação de um professor da faculdade 

como consta no ponto 3.a) do artigo 4º do Regulamento da unidade curricular 

EP. A estrutura e funcionamento do EP consideram os princípios decorrentes 

das orientações legais, nomeadamente as constantes do Decreto-lei nº 74/2006 

de 24 de março e o Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro e têm em conta o 

Regulamento Geral dos segundos Ciclos da Universidade do Porto, o 

Regulamento Geral dos segundos ciclos da Universidade do Porto e o 

Regulamento do Curso de Mestrado em Ensino de Educação Física.  

Para que se conclua, legalmente, o 2º Ciclo em Ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP, é necessário cumprir com 

o estipulado no Artigo 17º do Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro, que se 

refere à concessão do grau de mestre. Este título só é atribuído àqueles que 

obtenham o número de créditos fixados para o ciclo de estudos de mestrado, na 

FADEUP 120 ECTS, através da respetiva aprovação em todas as unidades 

curriculares que compõem o curso e da aprovação no ato público de defesa do 

Relatório de Estágio. 

Segundo as normas orientadoras (2014-2015, p.3)4 “O EP visa a 

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

desenvolvendo as competências profissionais que promovam nos futuros 

                                                           
Matos, Z. (2014-2015). Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de 

Estudos Conducente ao Grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário da FADEUP. Porto: Faculdade de Desporto – Universidade do 

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

exigências da profissão”. Estas competências profissionais, associadas a um 

ensino da Educação Física e Desporto de qualidade, baseiam-se no Perfil Geral 

de Desempenho do Educador e do Professor (Decreto-lei nº 240/2001 de 17 de 

agosto) e organizam-se nas seguintes áreas de desempenho: 

 Área 1- Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

 Área 2- Participação na Escola e Relação com a comunidade 

 Área 3- Desenvolvimento profissional 

A área 1, Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem engloba 

todas as tarefas de conceção, planeamento, realização e avaliação resultantes 

de um processo de ensino/aprendizagem realizado pelo aluno-estagiário (EE).   

A área 2, Participação na Escola e Relações com a Comunidade, engloba 

todas a atividades extracurriculares em que o EE participa ou é promotor, desta 

forma tem como objetivo a integração deste na comunidade educativa e na 

comunidade envolvente, possibilitando assim a formação de sinergias entre este 

dois contextos. Engloba ainda a participação ativa do EE nas atividades do 

Desporto Escolar (DE) e/ou na direção de turma.  

Por último, a área 3, Desenvolvimento Profissional, engloba atividades e 

vivências importantes na construção de competências, numa perspetiva do 

desenvolvimento ao longo da vida profissional, promovendo o sentido de 

pertença e identidade profissionais, a colaboração e a abertura à inovação. 

Desta feita, o EE é responsável por todas as tarefas, assumindo-se como um 

professor autónomo, supervisionado pelo Professor Cooperante (PC) e 

Professor Orientador (PO). 

 

3.2 Enquadramento Institucional  

 

Para efetuar o enquadramento institucional é imperativo correlacionar 

alguns conceitos com a comunidade escolar ao longo do tempo, nomeadamente, 

o conceito de instituição. Canário (2005) refere que enquanto instituição, a escola 

assumiu, ao longo da sua existência, diferentes fases sócio-históricas e culturais, 

que vão desde, inicialmente, como instituição familiar, em que os saberes eram 
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transmitidos de geração em geração; posteriormente pelo desenvolvimento de 

uma escola enquanto instituição religiosa para, mais tarde, após a revolução 

industrial, se transformar em instituição do estado, primeiro como escola de elite 

e posteriormente como escola de massas. 

Contudo, é preciso salientar que uma escola não se limita a uma 

instituição criada com o objetivo de transmitir conhecimentos, ou um conjunto de 

edifícios frequentados por professores, auxiliares e alunos, que se orientam por 

regulamentos e manuais (Brito, 2008). 

Atualmente estamos perante uma escola democrática, respeitando as 

diferenças entre alunos, ajudando na formação moral dos seus educandos, 

transmitindo valores e regras através da literatura e também através de todos os 

agentes educativos. As escolas democráticas são instituições onde as práticas, 

as culturas e os valores democráticos são vivenciados (Dundar, 2013).  

Desta forma, ao respeitando as diferenças dos alunos e ao colmatar as 

necessidades e dificuldades de cada um, promove-se a igualdade. Assim, diz-

se que escola é democrática e inclusiva, no fim de contas, uma escola para 

todos. 

A escola cooperante norteia-se por princípios e valores que constroem a 

sua missão e que se relaciona com o conceito de escola democrática: “Uma 

escola de todos e para todos”. Assim, tendo em vista o sucesso educativo, 

organiza-se em dimensões que revelam o perfil duma escola democrática, 

inclusiva, formadora, aberta, de referência e de excelência.  

De forma simplista, pode-se afirmar que a escola é uma organização 

‘aberta’ que promove a educação baseada numa determinada cultura e 

sociedade respondendo às necessidades da mesma. 

A Escola está em constante evolução e atualização a todos os níveis é 

muito preponderante, para que exista um ensino de melhor qualidade capaz de 

responder às necessidades que surjam na própria sociedade. Para isso, também 

é imperativo que seja inclusiva para todos. 

Rodrigues (2006, p.11) refere que “a escola inclusiva talvez ambiciona 

mudar a escola tradicional em três aspetos: 1) uma escola que promova a 

inclusão; 2) uma escola que possibilita a educação e o desenvolvimento de 
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inúmeros alunos com caraterísticas muito diferentes, seja a nível cognitivo, 

cultural e/ou social por considerar que este tipo de educação é promotor de 

ganhos maiores relativamente ao conhecimento comunitário; por último 3) a 

escola inclusiva tenta eliminar as barreiras que são involuntariamente colocadas 

à aprendizagem. As barreiras são numerosas e é necessário um trabalho 

conjunto e aturado para as remover e dar ao aluno o estímulo e a motivação que 

ele necessita para ultrapassar os problemas da aprendizagem.” 

Em suma, a escola, através dos professores, contribui para a 

interiorização dos valores da sociedade nos alunos. É neste sentido que a escola 

constitui uma instituição de primeira linha na constituição de valores que indicam 

os rumos pelos quais a sociedade trilhará o seu futuro. 

 

3.2.1 A Escola Cooperante 

 

Escolher a escola onde realizar o Estágio Profissional, não foi tarefa 

simples, não conhecia fisicamente nenhuma das escolas que tinham protocolo 

com a FADEUP, o que me deixava um pouco desconfortável. Nesta senda, foi 

proposto a realização de um protocolo com a escola onde realizei o Ensino 

Secundário. 

Dado que é uma escola que apresenta boas condições ao nível de 

estrutura/espaços e materiais, e sabia que a experiência e a competência são 

palavras que caraterizam os profissionais que nela lecionam. Por conseguinte, 

localiza-se numa área bem mais próxima da minha residência do que as 

restantes, foi a minha primeira opção: Escola Básica e Secundária Oliveira 

Júnior, localizada em São João da Madeira.  

 

3.3 Enquadramento Funcional 

A análise do contexto escolar é essencial para o exercício da minha 

atividade enquanto EE. Através desta análise, é possível um maior 

conhecimento dos recursos materiais e humanos que tenho ao meu dispor. Além 

disso, fornece-me informações valiosas para avaliar as potencialidades da 
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escola, que permitem estabelecer objetivos realistas e compreender as normas 

e regras de funcionamento. 

Um aspeto importante a analisar é o tipo de alunos que frequenta a escola, 

bem como as atividades calendarizadas. Além disso, a forma como a Educação 

Física é percecionada e interpretada também é um aspeto a considerar. Por fim, 

é de analisar, também, as caraterísticas do meio envolvente e externo à escola. 

 

3.3.1 Identificação do Meio – Cidade de São João da Madeira 

 

A cidade de São João da Madeira tem uma área de cerca de 8 quilómetros 

quadrados (segunda maior do distrito) e situa-se no extremo Norte da Beira 

Litoral e do distrito de Aveiro, estando integrada na Área Metropolitana do Porto. 

Conhecida, em particular, pela sua forte indústria do calçado – sendo detentora 

da marca “Capital do Calçado” – a cidade caracteriza-se por uma grande 

diversidade empresarial, exportando produtos de qualidade para os quatro 

cantos do mundo. 

Entre as prioridades da ação da Câmara de S. João da Madeira, estão 

presentes sempre as escolas, colocadas ao nível das melhores do País. A 

implementação de uma verdadeira política social, a despoluição do rio Ul, a 

criação de novos espaços desportivos e culturais, assim como a aposta no 

empreendedorismo têm sido outros passos dados no sentido de levar o 

progresso da cidade ainda mais além. 

No desporto, há a destacar o Centro de Formação Desportiva, que nasceu 

junto ao Estádio Conde Dias Garcia. Este moderno equipamento inclui três 

campos de relva sintética, sendo prioritariamente destinada às camadas mais 

jovens do desporto sanjoanense. 

O Pavilhão das Travessas é um dos maiores recintos desportivos 

cobertos do País, podendo funcionar simultaneamente no seu interior quatro 

áreas de jogo (Voleibol, Basquetebol, Futsal e Hóquei em Patins), tem sido um 

dos “palcos” principais da vasta atividade desportiva que vem acontecendo em 

S. João da Madeira. 

http://www.cm-sjm.pt/1199
http://www.cm-sjm.pt/1209
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No Complexo Desportivo Paulo Pinto funcionam três piscinas ao ar livre: 

a Olímpica, com as dimensões de 50mx25m (passam por aqui perto de 60 mil 

pessoas, no Verão); a de saltos, com diversas pranchas de diferentes alturas, e 

a infantil. Esta oferta é complementada com uma piscina interior, estando a ser 

projetada uma nova pelo arquiteto Souto Moura. Este espaço desportivo é ainda 

composto por quatro campos de ténis, pavilhão coberto para a prática de várias 

modalidades como o Basquetebol, Andebol, Desportos de Combate, Ginástica e 

Futsal. 

O Parque Urbano do Rio Ul, um dos maiores do género existentes entre 

o Porto e Lisboa, localiza-se no vale do Rio Ul, em S. João da Madeira, tendo 

aberto ao público em Maio de 2008. Foi projetado pelo arquiteto sanjoanense 

Sidónio Pardal (autor do Parque da Cidade do Porto), também autor do Jardim 

Municipal, situado junto ao edifício da Câmara. 

Um pouco por toda a cidade há diversos espaços verdes de menores 

dimensões, assim como áreas de lazer e ginásios de ar livre, devidamente 

equipados. 

 

3.3.2 Identificação da Escola Básica e Secundária Oliveira Júnior 

 

A Escola Básica e Secundária Oliveira Júnior é a escola sede do 

Agrupamento de Escolas Oliveira Júnior, situada em São João da Madeira. 

Esta escola iniciou o seu funcionamento no ano letivo de 1983/1984, 

apenas com a lecionação do terceiro ciclo e assim se manteve até 1990/1991, 

ano em que foi incluído o ensino secundário.  

O agrupamento acolhe alunos de S. João da Madeira e de várias 

freguesias dos concelhos limítrofes, tais como Oliveira de Azeméis, Santa Maria 

da Feira, Vale de Cambra e Arouca. Frequentam o agrupamento, anualmente, 

cerca de 1800 alunos, divididos pelos vários ciclos de ensino: pré-escolar, 1.º, 

2.º e 3.ºciclos do ensino básico e ensino secundário. 

Esta escola foi recentemente remodelada, proporcionando aos alunos um 

espaço novo, com melhores condições para possibilitar um ensino de qualidade. 

http://www.cm-sjm.pt/1195
http://www.cm-sjm.pt/9352
http://www.cm-sjm.pt/409
http://www.cm-sjm.pt/409
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Os espaços designados para a lecionação das aulas de Educação Física são 

três: o pavilhão, o espaço exterior e o Ginásio (Sala de Dança/ Ginástica).  

Relativamente à ocupação dos espaços, é determinada pelo “Roulement”, 

documento de gestão e designação do espaço de aula por professor, realizado 

pelo diretor de instalações. Cada professor deverá, deste modo, planear as suas 

aulas, tendo em conta o “roulement”, ajustando o planeamento de acordo com o 

espaço que lhe é atribuído.  

O grupo disciplinar de Educação Física é constituído por dez professores 

e 5 professores estagiários, distribuídos por dois núcleos de estágio: quatro da 

FADEUP e um da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. O grupo 

disciplinar de Educação Física é constituído por professores com personalidades 

muito fortes e de ideias fixas. É um grupo autónomo, que trabalha em conjunto 

para atingir os objetivos. Por existirem ideias opostas, por vezes, a crítica fazia 

sentir-se. No entanto, penso que desta forma é que se consegue discutir os 

assuntos e tomar sempre as melhores decisões. 

Em relação ao núcleo de estágio, mantivemo-nos sempre unidos e 

prontos para ajudar. Ajudamos nos projetos orientados pelos professores 

experientes e ajudamo-nos como equipa. Observando as aulas, fazendo 

comentários, criticando, mostrando outros pontos de vista, dando opinião. 

Fomos crescendo e evoluindo a nossa prática pedagógica. Reuníamo-nos todas 

as quintas-feiras no bloco seguinte à minha aula, inicialmente receei que, por ser 

logo após a minha aula, os aspetos negativos fossem tema de conversa, 

prejudicando a minha imagem. No entanto, esse aspeto que temia só me ajudou: 

todas as minhas dificuldades foram discutidas.  

Nessas reuniões também efetuávamos reflexões de todas as aulas, 

descobrindo virtudes e dificuldades em comum. Desta forma, pude estar focada 

nos pontos fortes dos meus colegas, observando-os e aprendendo com eles e 

atenta às suas dificuldades, alertando-os, eles fizeram o mesmo comigo. 

Neste ano de estágio, foi-me atribuída uma turma do 7º ano de 

escolaridade. Esta era constituída por 22 alunos, 10 do sexo masculino e 12 do 

sexo feminino. A maioria dos alunos já completou os 12 anos, porém, 6 alunos 

ainda têm 11 anos. Existe um aluno repetente, que tem 13 anos.  
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Relativamente à disciplina de Educação Física 17 alunos adoravam esta 

disciplina descrevendo a disciplina como divertida, ou “fixe”. No entanto, 5 alunos 

gostam apenas de algumas modalidades. Das modalidades lecionadas este ano 

letivo existe uma grande variedade de gostos. Relativamente ao Andebol, 6 

alunos escolhem esta modalidade como a favorita, mas dois alunos não gostam 

desta modalidade. As modalidades que existem mais divisões são o Voleibol, o 

Atletismo e a Ginástica. Nenhum aluno aponta o Tag Rugby como modalidade 

favorita. 

Relativamente à prática desportiva fora do contexto escolar, dos 22 

alunos, apenas 6 não praticam desporto fora da escola, o que se veio a revelar 

na aptidão física dos alunos. 

Quanto aos problemas de Saúde nada de grave havia a apontar, dois 

alunos tem asma, mas não era necessário o uso da bomba da asma. O caso que 

inspirava mais precaução e atenção era a aluna que tinha um desvio na coluna, 

especialmente na modalidade de Ginástica e no Salto em Altura, pois nas 

restantes modalidades os perigos são reduzidos. A turma tinha um aluno, que 

apresentava obesidade, pelo que tive atenção ao conteúdos da Ginástica e ao 

Salto em Altura, por se tratarem de conteúdos que exigem saltos, e portanto, 

criam grande impacto para um aluno com obesidade, podendo criar lesões ao 

nível das articulações. Por fim, existia ainda uma aluna com currículo específico 

individual.  

Era uma turma bastante heterogénea e que por conseguinte, exigiu de 

mim respostas diferentes. 

Relativamente à turma partilhada, era uma turma do 6º ano de 

escolaridade, constituída por 21 alunos, 14 do sexo feminino e 7 do sexo 

masculino, sendo que a maioria dos alunos tinha 11 anos. Era uma turma 

bastante enérgica, a maioria dos alunos participavam no Desporto Escolar e 

realizavam atividades desportivas fora do contexto escolar (Dança, Natação, 

Futebol, Basquetebol e Ténis). Nenhum dos alunos apresentava problemas de 

saúde que condicionasse a prática desportiva, apenas um aluno apresentava 

problemas na fala. 
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4. Realização da Prática Profissional 

 

4.1. O regresso 

 

O Professor Cooperante, respeitado na escola e com renome fora dela, 

foi meu professor de Educação Física e um dos meus maiores influenciadores. 

A apresentação da escola e dos seus respetivos espaços foi realizada por ele. 

Além disso, ele apresentou-nos, também, aos elementos da direção da escola e 

ao diretor.  

Por incrível que pareça o diretor lembrava-se de mim como aluna, e referiu 

que apenas se lembrava de dois tipos de alunos: os mal comportados e os que 

surpreenderam pela positiva. Acrescentou que eu estava incluída nos últimos 

por ter realizado o projeto “Feira das Profissões” que agora é realizado pela 

Câmara Municipal, devo confessar que fiquei orgulhosa por ouvir esse 

comentário.  

O diretor colocou-nos à-vontade, disponibilizando-se para nos ajudar 

sempre que necessitássemos. Nos corredores, os meus antigos professores 

falavam comigo, perguntavam como estava a correr, os funcionários 

acarinhavam-me, em suma, todos demonstraram-se contentes pelo meu 

regresso a esta escola. 

 

4.2. Área 1- “Organização e Gestão do Ensino Aprendizagem” 

 

4.2.1. Conceção 

 

No dia 8 de setembro de 2014, quando entrei pela primeira vez na escola, 

depois de remodelada com grandes obras, li numa das colunas “Escola de 20 

valores”. Ali senti novas responsabilidades: não só de defender a minha 

profissão com palavras, mas também com atitudes. Para isso tinha noção que 

tinha de  lecionar aulas boas para que os alunos cumprissem os conteúdos e 

objetivos estabelecidos. Foi nesse momento que me comprometi que não 
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poderia sair satisfeita de uma aula se não tivesse ensinado nada aos alunos. Daí 

em diante, mais que lecionar os conteúdos, queria ter a certeza que os alunos 

saíam das aulas com maior conhecimento de que quando entraram. 

Nesse mesmo dia, tivemos a reunião de grupo de Educação Física, foi a 

vez de rever algumas caras e ficar a conhecer outras com que ia trabalhar de 

perto durante todo o ano letivo. Saí desta reunião com uma ideia errada deste 

grupo, uma imagem distorcida. 

Nesta reunião, assisti a discussões sobre assuntos que, para mim, faziam 

pouco sentido. Nessa altura, pensei que os professores tinham algum conflito 

entre eles, e que discutiam por discutir, ou seja, sem sentido.  

Esta primeira imagem revelou-se errada, pois era um grupo constituído 

por professores com personalidades muito fortes. Logo, exponham as suas 

ideias e, por vezes, não eram bem aceites, entrando em conflito. Contudo, este 

grupo revelou-se ao longo do ano um ponto de apoio, por ter bastante 

experiência. Assim, fui ouvindo conselhos, opiniões e estratégias para colocar 

em prática. Esta situação vai ao encontro de  Nóvoa (2009), que refere que é na 

escola e no diálogo com os outros professores que se aprende a profissão. É 

normal que os professores estagiários se refugiem nestes docentes por serem 

conhecedores de estratégias mais eficazes e mais experientes (Lave & Wenger, 

1991). 

Posteriormente, realizou-se a reunião com o PC na qual foram traçadas 

as primeiras tarefas do estágio, nomeadamente, analisar os Programas de 

Educação Física para o 3º ciclo, o Projeto Educativo da Escola, o Regulamento 

Interno, o Regulamento de Estágio e as Normas Orientadoras de Estágio. Desta 

forma, fiquei a conhecer o contexto e as normas da escola, os alunos que a 

frequentam, o meio envolvente e, por fim, toda a organização do Estágio 

Profissional.  

Em relação ao Programa de Educação Física para o 3º ciclo, a análise 

efetuada permitiu perceber vários aspetos relevantes: as modalidades e níveis 

que estão estipulados para estes anos de escolaridade, os objetivos gerais e 

transversais a todas as escolas e por último, as normas de referências (critérios). 

No entanto, percebi desde logo, que este documento funciona como guia, ou 



33 
 

seja, não é algo que devemos seguir ao pormenor, mas deve ser adaptado às 

caraterísticas da escola, da sua localização e dos alunos que a frequentam. 

O Projeto Educativo da Escola permitiu compreender a estrutura 

organizacional (a constituição do conselho geral, da direção, do conselho 

pedagógico e do conselho fiscal) e também, a oferta educativa que apresenta. 

Como já referido anteriormente, a escola cooperante norteia-se por uma 

missão de “Uma escola de todos e para todos” visando o sucesso educativo. 

Apresentando o perfil de uma escola inclusiva, formadora, aberta, de referência 

e excelência. Foi também, possível conhecer as metas traçadas com o objetivo 

de melhorar diversos aspetos tais como: sucesso educativo, o incentivo da 

cooperação entre docentes, a promoção do ambiente relacional e a eficácia do 

sistema educativo. Finalmente, como as estratégias a colocar em prática, para 

atingir as metas delineadas (Projeto “+ Sucesso”, assessorias pedagógicas e 

comportamentais, aulas partilhadas/observadas, entre outras). 

No dia 12, foi a vez de nos reunirmos e falarmos acerca da análise dos 

documentos, atrás referidos, e foram apresentados novos (que desconhecia) 

relacionados com o funcionamento e organização das aulas tais como: o Projeto 

Curricular de Educação Física e o Roulement dos Espaços. 

Foi importante realizar toda esta análise, pois, mais do que planear é 

importante saber para quem estamos a planear, em que espaço, quais os 

recursos humanos e materiais disponíveis. Só assim o planeamento faz sentido, 

com esta análise, ficamos a conhecer a comunidade educativa, a própria escola 

e todo o meio envolvente bem como, o que este oferece à comunidade 

educativa. O Professor Cooperante foi essencial na apresentação e análise 

destes novos documentos, apresentou-nos o Roulement dos Espaços para o 

ano letivo 2014/2015 e analisou-o connosco. Mostrou-nos o documento de 

articulação de matérias por anos de escolaridade e as planificações de educação 

física específicas para o 7º ano. Disponibilizou-nos o plano anual de atividades, 

o inventário de todo o material que temos disponível e os critérios de avaliação 

que temos de aplicar desde início. Ficamos a perceber quais as condições 

humanas e materiais com que podíamos trabalhar, perceber quais as 
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modalidades previstas para este ano, assim como os conteúdos e objetivos a 

alcançar e os critérios de avaliação aprovados. 

Após, esta análise exaustiva tive conhecimento que não se iria realizar a 

avaliação diagnóstica, foi algo que me preocupou, levando-me a colocar a 

questão: «como vou conseguir planear, sem perceber qual o nível em que os 

alunos se encontram?» Esta foi uma preocupação colmatada porque optei por 

realizar esta avaliação de forma informal, percebendo em que nível se 

encontravam os elementos da turma (quem tinha mais dificuldades e quais os 

conteúdos em que deveria investir mais). 

As metodologias a adotar também foram discutidas, o Professor 

Cooperante queria perceber quais as conceções que trazíamos da faculdade. 

Estas foram variando entre modalidades coletivas e individuais, no entanto, 

passavam por uma lógica de aprendizagem baseada no jogo, numa intervenção 

com muita competição associada. 

Naquele momento, fiquei indecisa, ou estes documentos existiam com 

esta especificidade em todas as escolas e eu não fazia a ideia dessa existência 

ou, por outro lado, esta escola era uma escola bem organizada, em que tudo era 

bem discutido. Daí se tomaram as melhores decisões para que os alunos 

tivessem aprendizagens mais significativas.  

Posteriormente, foi o momento de escolher a turma, de certa forma, um 

pouco “à sorte”, ou de acordo com o horário que mais desejávamos. Este foi o 

meu primeiro grande choque, o professor cooperante tinha 5 turmas do 7º ano e 

duas do 10º ano. Desta forma, para que todos tivéssemos experiências similares, 

o professor sugeriu que ficássemos com as turmas do 7º ano e passássemos 

pela experiência de lecionar uma unidade didática ao 10º ano e assim, ficou 

decidido. Quando o professor nos mostra o seu horário, apercebo-me que 

qualquer uma das turmas do 7º ano, só teria uma aula por semana. Fiquei 

incrédula e inocentemente dou por mim a tentar lembrar-me se quando eu 

andava no 7º ano também só tinha esta carga horária. Questiono o professor 

sobre este assunto, e este refere que a direção tomou a decisão de admitir os 

tempos mínimos para o 7º ano. No princípio aceitei, mais tarde questionei-me se 

seria suficiente. Se conseguiria cumprir o que já tinha prometido. Se os alunos 
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realmente aprendiam com tão pouco tempo para exercitarem? Um mundo de 

questões que naquele momento não tinham resposta. Seriam estes alunos 

super-alunos? Ainda não conhecíamos os alunos que constituíam as turmas, 

esse foi o passo seguinte. 

 

4.2.2 Planeamento 

 

No Estágio Profissional, o planeamento foi essencial para definir e 

concretizar objetivos.  

Para mim, o planeamento é fundamental. Não acredito que algum 

professor pouco experiente consiga ver nos seus alunos aprendizagens 

significativas se não realizar um planeamento ajustado. É essencial fazer 

adaptações constantemente, construir progressões de aprendizagem para dar 

resposta às dificuldades da turma, para isso é necessário planear (Bento, 2003). 

Segundo o mesmo autor, o planeamento divide-se em três momentos ou níveis: 

o Plano Anual (PA), a Unidade Didática (UD) e o Plano de Aula, no entanto, estes 

devem estar relacionados de forma a melhorar a qualidade do ensino.   

O PA que consiste num documento que resume de forma global o que se 

vai realizar ao longo do ano, conciliando o programa com o contexto real (Bento, 

2003). 

A realização do meu PA ficou muito facilitada, após a análise exaustiva de 

todos os documentos. O Professor Cooperante disponibilizou todos os 

documentos necessários. As decisões estavam tomadas, já sabia a duração de 

cada roulement, as modalidades estavam distribuídas por cada espaço, ou seja, 

o número de aulas que tinha disponíveis para cada Unidade Didática estava 

decidido, sabia também qual o material que tinha disponível para cada 

modalidade, tive de ter em conta as interrupções letivas, os feriados e as 

atividades exta-curriculares. Assim, o PA foi fruto de uma análise profunda de 

todos os documentos. 

Depois da análise realizada, construí uma tabela em que resumi toda a 

informação essencial, embora trabalhoso, foi uma tarefa de fácil realização.  
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O segundo nível diz respeito às UD. Estas foram estruturadas segundo o 

modelo proposto por Vickers (1990), o Modelo de Estrutura de Conhecimento 

(MEC). Este modelo é possível de aplicar em todas as modalidades, trata-se de 

um documento que sintetiza e organiza toda a informação da modalidade de 

modo a lecionar as aulas de forma ajustada para todos. A autora subdivide este 

modelo em três fases (a análise, as decisões e a aplicação) e oito módulos. 

A primeira fase (análise) é constituída pela análise da modalidade (módulo 

1), análise das infraestruturas e materiais disponíveis (módulo 2) e a 

caraterização da turma (módulo 3). A segunda fase (decisões) é constituída pela 

extensão e sequência de conteúdos (módulo 4), definição dos objetivos (módulo 

5) configuração da avaliação (módulo 6) e criação de progressões de ensino-

aprendizagem (módulo 7). Por último, a terceira fase (aplicação) em que surgem 

as planificações das aulas e todos os documentos e registos efetuados (módulo 

8). 

As UD foram de difícil construção, primeiro porque se tratou da primeira 

vez que escrevi este documento na sua globalidade e, depois, porque tinha 

bastante receio em tomar decisões. Era essencialmente o módulo quatro que me 

trazia maior preocupação, não tanto na sequência dos conteúdos, pois isso, as 

didáticas específicas e a literatura foram dando respostas, mas sim pela 

extensão dos conteúdos. Como poderia saber quantas aulas, ou quanto tempo 

de exercitação seria necessário para o aluno consolidar o conteúdo? 

Inicialmente é bastante difícil, só com a experiência e com o conhecimento 

aprofundado do nível da turma e dos alunos é que conseguimos realizar uma UD 

mais real. Este documento não tem um formato imutável, ele pode ser alterado 

e ajustado à medida que é necessário fazer modificações. 

A primeira modalidade que lecionei foi Ginástica de Aparelhos, 

inicialmente achava que seriam muitos conteúdos para lecionar em 7 aulas. 

Contudo, com o evoluir das aulas achei que já conseguiria lecionar todos os 

conteúdos e atingir os objetivos. No final, deixei a sugestão para que no próximo 

ano os professores aumentem os conteúdos da ginástica.  
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Figura 1- Módulo 4 (Voleibol) - Extensão e Sequência de Conteúdos 

 

O último nível de planeamento consiste no plano de aula. Este documento 

deve conter informação detalhada acerca dos conteúdos a lecionar, os objetivos 

a atingir e as situações de aprendizagem a realizar, as componentes críticas do 

exercício, bem como o tempo disponível para cada um deles. Bento (2003) 

define o plano de aula como um projeto de aula onde se organizam 

metodologicamente e temporalmente os objetivos definidos na UD. No meu 

entendimento, o Plano de Aula deve ser bem planeado e estruturado tendo em 

conta a gestão dos alunos (trabalhar sempre com o mesmo número do início ao 

final da aula, ou juntar grupos), do exercício (exercícios dinâmicos e complexos 

mas alcançáveis e com sequência metodológica), dos materiais (evitar mudar o 

material do sítio), do espaço (aproveitar o espaço disponível) e tempo de aula 

(evitar tempos de transição e espera muito alargados, perceber qual o tempo 

essencial para a execução de uma situação de aprendizagem). No entanto, o 

plano de aula deve servir como guia, podendo ser alterado durante a aula se as 

circunstâncias da mesma o exigirem.  
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4.2.2.1 Contingências  

 

No meu caso, aconteceu, por vezes, ter de modificar o que estava 

planeado (o que não significa que o planeamento tivesse incorreto). Contudo, 

existiram circunstâncias que ultrapassaram o planeamento. Por vezes, tive 

necessidade de dificultar ou facilitar uma situação de aprendizagem porque os 

alunos não deram a resposta que eu esperava. Outras vezes, aumentar o tempo 

do exercício para que os alunos consiguissem assimilar o conteúdo. Noutras 

situações, aumentar/diminuir o número de jogadores ou utilizar o joker, porque 

um aluno faltou ou não realizou a aula.  

Inicialmente tive dificuldades em alterar o que estava planeado porque 

ficava com a sensação que tinha errado e ficava frustrada. Mas com o passar do 

tempo, consegui gerir melhor este tipo de situações e aceitei que há situações 

que não poderia prever, desta forma, consegui descentrar-me mais do plano de 

aula e foquei-me no que realmente os alunos necessitavam. 

 

4.2.3 Realização 

 

A realização consiste nas vivências, experiências, descobertas que se 

foram desenrolando neste ano de estágio e de que alguma forma me foram 

modelando para uma postura diferente daquela de quando iniciei este ano letivo. 

É neste ponto que vou desenvolver mais aprofundadamente alguns momentos 

cruciais deste ano de estágio. 

 

4.2.3.1 A primeira aula, contacto com a realidade 

 

No dia 18 de setembro de 2014, pelas 8:30 horas, foi a vez de conhecer 

os alunos que constituíam a minha turma, aqueles que de certa forma não me 

poderiam ser indiferentes, aqueles para quem eu ia efetivamente trabalhar, dar 

o meu melhor, aqueles de quem eu nunca poderia desistir e teria de fazer de 

tudo para serem cada vez melhores. 
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Estava nervosa, embora a aula de apresentação já estivesse preparada 

com alguma antecedência. Esta preparação foi pensada ainda antes de saber 

todas as informações que deveria transmitir. Primeiro pensei na roupa, como 

professora de Educação Física não poderia deixar de levar o fato de treino e o 

cabelo teria de ser apanhado, para dar um bom exemplo. A atitude foi o mais 

difícil de decidir, não queria mostrar-me muito sorridente, mas também não muito 

autoritária, encontrar o meio-termo não foi fácil. A voz custou a sair, era a 

primeira impressão para aqueles 22 alunos e eu não podia falhar. Estive séria e 

um pouco nervosa, mas esforcei-me para transparecer que estava calma e 

tranquila. Referi todas as informações constantes no guia que tinha preparado: 

o horários a cumprir, as modalidades previstas, os critérios de avaliação, as 

questões de higiene e segurança, entre outras informações relevantes para o 

momento. 

Por fim, realizei uma aula com alguns jogos de dinâmicas de grupo e jogos 

lúdicos. Não sei caraterizar este momento, penso que foi único. Embora tudo 

tivesse sido bem pensado, nunca treinei em frente ao espelho, como várias 

pessoas me tinham dito para fazer, no momento tudo aconteceu naturalmente.  

A turma pareceu-me bem, nesta primeira aula não tive problemas de 

comportamento, os alunos ouviam-me com atenção, faziam tudo o que eu pedia, 

e na prática, ou seja, a aptidão motora dos alunos também era boa. 

“De forma resumida, esta turma é obediente, participativa, 

empenhada e com muita dinâmica o que vai exigir uma estrutura de 

aula bem organizada com complexidade e intensidade crescente.” 

Reflexão 1 – dia 18 de setembro de 2014. 

Foi assim que fiz a primeira análise da minha turma, talvez uma análise 

bastante global e um pouco precoce.  

 

4.2.3.2 Unidades Didáticas 

 

Durante os três períodos letivos, foram cinco as UD lecionadas por mim, 

duas no 1º período, duas no 2º período e uma no 3º período. Por ordem, 

Ginástica de Aparelhos e Andebol, Atletismo e Tag-Rugby e por último Voleibol. 
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Fazendo uma leitura das modalidades que lecionei, achava que iria gostar 

mais de lecionar era Voleibol, dado que é uma modalidade que eu pratiquei no 

Desporto Escolar e na qual tive boas vivenças. Além disso, também existiu o 

contributo das disciplinas de Didática Geral e Didática Específica de Voleibol, 

que tive oportunidade de frequentar na faculdade, que me deram uma grande 

preparação para que não tivesse receios em ensinar esta modalidade na escola. 

De todas as modalidades, o Voleibol foi a que mais gostei de lecionar e também 

aquela em que vi a maior evolução dos alunos. Assim, constatei que a realidade 

foi ao encontro da minha expetativa. 

A modalidade que teria mais receio de lecionar seria a Ginástica, por uma 

questão de segurança. Sendo o primeiro ano em contacto com uma turma, e 

havendo o risco dos alunos não prestarem atenção às recomendações dadas, 

tinha o receio de alguém se magoar nesta modalidade. Em relação à colocação 

do material, sempre tive cuidado de prestar ajuda em função da estação que 

exigia maior controlo de segurança, e estive sempre numa posição que me 

permitiu ter o contacto visual de todos os alunos.  

Desta feita, consegui controlar todas as questões de segurança. Para 

isso, também ouvia os conselhos do Professor Cooperante e do núcleo de 

Estágio, que se demonstraram cruciais para me tranquilizar em relação a este 

receio. 

A modalidade que iria exigir mais de mim seria o Tag-Rugby, uma 

modalidade que desconhecia, por isso, teria de estudar muito bem os objetivos 

do jogo e as regras, os conteúdos da modalidade e todas as componentes 

críticas, não foi desde cedo uma tarefa fácil. Sou insegura e tinha medo de não 

conseguir responder a alguma questão que os alunos me colocassem, realizar 

algum exercício pouco ajustado. O Tag-Rugby exigiu de mim uma preparação 

mais profunda e era constante o receio e o nervosismo nestas aulas. 

Relativamente à modalidade de Atletismo foi também uma das minhas 

preferidas, dado que foi nesta em que consegui colocar mais autonomia nos 

alunos. Nesta modalidade, os alunos estavam divididos em pequeno grupo e o 

trabalho entre pares foi constante. Desta forma, estava associada a competição 

entre grupos no final da aula, facto que contribui para que os alunos tentassem 
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a cada aula serem melhores, o que por sua vez, colmatavam as suas 

dificuldades e melhoraram o seu desempenho. 

O Andebol foi interessante e uma experiência rica pelo facto de três alunos 

praticarem esta modalidade e, portanto, se destacarem na turma, esses agiram 

como meus assessores e ajudaram os colegas.  

Além destas modalidades, durante o ano ainda lecionei a modalidade de 

Orientação e Escalada com a turma do 10º ano e Ginástica com a turma do 6º 

ano. 

Relativamente à primeira experiência atrás mencionada, posso afirmar 

que adorei. A modalidade de Escalada e Orientação foi também uma das minhas 

preferidas, é uma área de que gosto e pude transmitir essa paixão para alguns 

alunos. O facto de ser uma turma com um nível de maturidade mais 

desenvolvida, sendo mais responsável e autónoma, permitiu realizar mais 

atividades diversificadas, em que o resultado foi o seguinte: os alunos adoraram 

a experiência e eu também. 

A experiência com os alunos do 6º ano, pouco acrescentou à minha 

experiência com a turma residente. Os conteúdos eram idênticos, incluindo 

apenas mais alguns da Ginástica de Solo, portanto, tornou-se apenas uma 

experiência diferente ao nível da turma, sendo uma turma diferente vai exigir 

estratégias diferentes. Era uma turma mais agitada, mais imatura, portanto, foi 

necessário um pouco mais de autoridade e uma atenção redobrada nas 

questões de segurança. 

 

4.2.3.3 À procura de uma relação professora-turma 

 

O controlo da turma foi sempre uma preocupação para mim, lembro-me 

ainda antes de iniciar o ano letivo, já estar preocupada com a minha postura na 

escola. Pensava se deveria ser rígida e distante inicialmente e, pouco a pouco, 

ir dando espaço aos alunos, mas isso poderia por em causa a perda da turma, e 

resultar na desmotivação das aulas. Deveria ser próxima dos alunos? Talvez. 

Mas se eles me desrespeitassem, eu não conseguiria controlá-los. Tinha medo, 

medo de uma ou de outra forma perder a turma. Assim, tentei manter um 
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equilíbrio, no entanto sempre mais próxima do primeiro ponto. A certa altura 

achei que os alunos me achavam um sargento na aula, e fui modificando a minha 

postura, os alunos já não iam desrespeitar-me e agora poderia aproximar-me 

deles, mas sempre tive receio deste momento, então, sem estratégia nenhuma, 

fui adaptando-me aos acontecimentos. Iniciava e terminava a aula sempre em 

bom clima, num clima de conversa, tentava perceber o que mais gostaram e no 

que tiveram mais dificuldades, para que a aula seguinte fosse também planeada 

de acordo com a perceção dos alunos.  

Por vezes, estas conversas incluíam também uma ou outra brincadeira 

para que os alunos descontraíssem. No entanto, durante a aula, por estar tão 

focada em que os alunos aprendessem, nem sempre consegui manter esse 

equilíbrio. A certa altura, o Professor Cooperante dizia-me “Cátia, quem define o 

ritmo de aprendizagem são os alunos, estás tensa na aula, tens uma expressão 

fechada, tens de sorrir mais”. Aí fiquei a pensar, estaria eu a exigir de mais 

daqueles alunos? Provavelmente estaria, então, optei por descontrair e divertir-

me mais nas aulas, nunca descorando o ensino e a aprendizagem dos alunos. 

Afinal é isto que eu gosto de fazer, então seria juntar o útil ao agradável.  

 

4.2.3.4 O controlo da turma 

 

Estando resolvido este aspeto da construção de um perfil de professora, 

a minha maior luta foi em relação à pontualidade dos alunos, a aula tinha início 

às 8:25, tendo os alunos 10 minutos para trocarem de roupa e se prepararem 

para a aula. Eu iniciava a aula às 8:35, sendo a primeira aula da manhã, a maior 

parte dos alunos não cumpria o horário. Na primeira aula, optei por apenas os 

chamar a atenção, na segunda referi que ia marcar falta de pontualidade. Sendo 

recorrente, optei, várias vezes, por me deslocar até á entrada do pavilhão, 

chamando a atenção que só tinham 10 minutos para se vestir. Ainda assim, 

cerca de 8 alunos não cumpriam o horário. Como se passava algo idêntico noutra 

turma, de um colega estagiário, analisámos a situação com o Professor 

Cooperante e decidimos iniciar a aula às 8:40, prolongando a mesma, no final, 
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em 5 minutos. Desta forma acabaram os problemas de falta de pontualidade. 

Apenas um ou outro caso, pontual.  

Em relação a todos os outros aspetos, foi importante incluir algumas 

rotinas, como, por exemplo, a utilização do apito, a regra dos 5 segundos e o 

semicírculo. Na minha prática, as rotinas foram surgindo naturalmente, o uso do 

apito, em que um apito é apenas para os alunos tomarem atenção ao que eu 

digo (início do jogo, ou correção de um gesto técnico) e dois apitos é para eles 

se aproximarem para uma explicação mais longa, para a troca de exercício, ou 

para terminar a aula. Juntamente com esta estratégia/rotina, aplico a regra dos 

5 segundos decrescentes, em que os alunos tem de ser rápidos para chegarem 

até ao local onde me encontro. Este aspeto também é de relevar, o fato de 

colocar o material sempre no mesmo sítio (no meu caso, ao fundo do campo) e 

me reunir a maioria das vezes lá, permite que os alunos ao ouvirem os dois 

apitos, quase que automaticamente se desloquem até esse ponto. 

Uma estratégia que passei a utilizar, com o decorrer das aulas, foi mandar 

sentar os alunos sempre que ia ser mais demorada numa explicação. Desta 

forma, conseguia ver todos os alunos, o que permitia questioná-los sempre que 

falavam. Assim, os alunos passavam a estar mais concentrados no que eu dizia 

e evitavam as conversas paralelas.  

 

4.2.3.5 A gestão e organização da aula 

 

Para Rosado e Ferreira (2011), “O sistema de gestão das tarefas 

corresponde a um plano de ação do professor/treinador que tem, ainda por 

objetivo, a gestão do tempo, dos espaços, dos materiais, dos alunos e das 

situações de aprendizagem, visando obter elevados índices de envolvimento, 

através da redução da indisciplina e fazendo uso eficaz do tempo” (p. 189). Já 

conhecia o espaço em que ia trabalhar e o material também, portanto 

relativamente a estes dois aspetos não poderia falhar. No entanto, é claro que 

nem sempre isso aconteceu, por mais que planeasse, existia sempre outra 

perspetiva que eu não conseguia ver. Isto passou-se durante o primeiro período, 

pois o espaço em que lecionava as aulas variava entre um espaço reduzido 
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(Ginástica de Aparelhos), o espaço exterior e o pavilhão (Andebol), estas 

modificações constantes dificultaram o meu planeamento. Durante o segundo e 

terceiro período, foi sempre usado o mesmo espaço, o pavilhão. No entanto, 

ainda assim, num ou outro exercício, podia ter optado por usar o espaço na 

transversal e, assim, realizar um melhor aproveitamento.  

Relativamente ao material, não existiram dificuldades, esta escola dispõe 

de muito material, e assim torna-se fácil trabalhar, nunca durante as aulas me 

faltou algum material que eu achasse essencial. 

Quanto à gestão do tempo, já não foi assim tão fácil de gerir, é claro que 

quando realizamos o Plano de Aula, ou até mesmo as Unidades Didáticas temos 

de ter consciência deste ponto. Penso que este era um dos meus pontos fracos, 

inicialmente não conhecemos a turma, o que ainda agrava este ponto. Depois, 

por não ter experiência na lecionação torna-se difícil saber se 15 minutos é o 

suficiente, ou se 30 minutos é excesso. 

Mesmo sabendo que para obter aprendizagens significativas é necessário 

repetir, tinha dúvidas se o tempo era o razoável para que isso acontecesse. Para 

dificultar ainda mais este processo, os exercícios variavam entre analíticos 

(poucos) e jogos reduzidos, em que o número de alunos é adaptado a cada 

situação. Foi bastante difícil planear com precisão o tempo das situações de 

aprendizagem. Contudo, e olhando para o plano de aula como um guia, fui capaz 

de fazer as alterações necessárias para que os alunos repetissem as vezes 

necessárias e conseguissem melhorar a sua performance. 

 Apenas com o conhecimento mais aprofundado da turma e com a 

experiência da modalidade é que se consegue adaptar e melhorar o tempo 

disponível para cada exercício.  

O tempo disponível para a prática deve ser muito bem aproveitado durante 

as aulas. Logo, os tempos de transição e gestão devem ser reduzidos, apliquei 

nas aulas algumas estratégias com esse intuito. A título de exemplo das 

estratégias utilizadas: trazer os grupos ou equipas planeados de casa e, no inicio 

da aula, distribuir os coletes de diferentes cores o que se traduziu numa maior 

rentabilização do tempo, ao invés de realizar os grupos na aula e/ou distribuir os 

coletes só quando necessário.  
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As equipas poderiam modificar na primeira e segunda aula daquela UD, 

no entanto, estas permaneciam inalteradas até à avaliação sumativa da 

modalidade. Isto, também é benéfico porque desta forma os alunos no início da 

aula já pegavam na cor da equipa/grupo e distribuíam pelos restantes colegas o 

que promovia a autonomia. 

 

4.2.3.6 Grupos homogéneos e heterogéneos 

 

No que concerne à criação de grupos de trabalhos, nem sempre optei pela 

mesma estratégia. Segundo Mesquita (2003), a necessidade de cada aluno deve 

ser contemplada, única forma de atender verdadeiramente à igualdade de 

oportunidade entre indivíduos é equacionar as diferenças que cada um 

apresenta. Por vezes optava por grupos homogéneos (dentro do grupo), para 

conseguir ir ao encontro das dificuldades de uns, e desafiar outros a irem mais 

longe, acontecendo por exemplo, em Andebol.  

No entanto, na modalidade de Atletismo, optei por criar grupos 

heterogéneos para que os mais capazes liderassem e ajudassem os seus 

colegas a superarem as dificuldades, promovendo desta forma o ensino entre 

pares.  

No que respeita à competição, criei sempre equipas heterogéneas, mas 

homogéneas entre elas, para que nenhuma ficasse em desvantagem, no 

entanto, sempre tive bastantes dúvidas sobre este assunto, se estaria a tomar a 

melhor decisão. Desta forma, no Voleibol, criei duas divisões, assim, os 

elementos de uma equipa realizavam os exercícios em conjunto. No entanto, no 

momento de competir, existiam duas divisões onde cada subequipa competia 

com elementos do seu nível.  

 

4.2.3.7 Números múltiplos 

 

As equipas eram compostas por 6 elementos, normalmente, realizavam 

todos os exercícios em conjunto, por exemplo, se o exercício é de 6x6 juntava 
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duas equipas e confrontavam-se. Se era de 3x3, dentro de uma equipa fazia 

duas, quando existiam exercícios de 2x2, formava três equipas e jogam na 

estrutura do “jogo holandês”. Quando necessitava de trabalhar em superioridade 

numérica fazia duas equipas de 2x1 ou 3x2 e um ficava em espera nessa jogada 

e trocava na jogada seguinte, ou fazia uso do Joker. Nos grupos de 5 elementos 

passava-se exatamente o mesmo. Esta estratégia permite uma gestão fácil das 

equipas, tornando-se simples organizar os alunos pelo espaço e o tempo de 

transição entre exercício é mais reduzido.  

Esta forma de organização, por vezes, permite também fazer a transição 

dos exercícios faseada, ou seja, em vez de explicar o exercício para toda a 

turma, vou aos pequenos grupos e modifico uma regra, ou o número de 

jogadores e realizo o exercício seguinte com pouco tempo de instrução.   

 

4.2.3.8 Complexidade e adequabilidade dos exercícios 

 

Os exercícios devem ser planeados para que tenham intensidade e 

complexidade crescente. Metodologicamente devem fazer sentido, este ponto foi 

uma preocupação do Professor Cooperante, por várias vezes, nas reuniões de 

núcleo de estágio, o professor transmitiu os seus conhecimentos em relação à 

metodologia dos exercícios. 

Um exercício demostra-se que é adequado quando o número de 

respostas corretas é superior as incorretas. A complexidade define-se segundo 

a dificuldade do exercício e o número de jogadores envolvidos, desta forma, um 

exercício que tenha muitas condicionantes (conteúdos envolvidos), torna-se um 

exercício difícil, bem como um exercício que envolva um grande número de 

intervenientes. A relação entre o número de jogadores/alunos envolvidos e a 

dificuldade do exercício resulta na complexidade do mesmo. 

Todos os exercícios planeados numa aula devem ser adequados e de 

complexidade crescente (relação entre dificuldade e número de intervenientes 

envolvidos), para que metodologicamente façam sentido.  

O facto de passarmos de um exercício de relação com bola, para um 

exercício 3x3 não faz sentido, e neste aspeto o Professor Cooperante foi 
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essencial. Se inicialmente se coloca no Plano de Aula um exercício em que se 

pretende trabalhar a relação com bola, posteriormente deve existir um exercício 

que trabalhe a relação com bola/adversário e só posteriormente é inserido o 

colega de equipa, ou seja, a complexidade e dificuldade do exercício deve ser 

crescente, existindo assim, uma lógica.  

 

4.2.3.9 Comunicação, Instrução, Demonstração, Questionamento e 

Feedback 

 

Comunicação 

Um elemento crucial da profissão docente é a comunicação, dado que 

forma como comunicamos é imprescindível para obter resultados. Tal como é 

corroborado por Rosado e Mesquita (2011) a comunicação é uma das 

componentes fundamentais dos professores, sendo evidente a sua importância 

na aprendizagem dos alunos.  

A minha comunicação e diálogo com a turma foram sofrendo alterações 

ao longo do ano letivo. Inicialmente era muito exigente, fechada e até ríspida, 

não existindo espaço para um sorriso. Pouco a pouco, fui modificando a minha 

comunicação e moderando o meu diálogo com os alunos, fiquei mais solta, 

existindo por vezes brincadeiras e tempo para algumas piadas, no entanto 

mantive-me sempre exigente. Segundo Postic (1984) é no tipo de diálogo que 

se estabelece com a turma que o professor constrói o clima de aula. 

Estamos em constante diálogo, e tendo em conta que tudo o que se diz é 

de extrema responsabilidade, devemos ser cuidadosos e pensar antes de dizer 

algo. Basta um erro para que tudo seja colocado em causa. No meu caso, tenho 

sotaque, mas por ser próxima do local onde estou a estagiar ele não se 

sobressaía dos restantes elementos. No entanto, caso tivesse ficado noutra 

escola, teria de ter mais calma a falar, evitando possivelmente algumas 

brincadeiras que pudessem surgir. 

Por vezes, aliava a comunicação verbal com expressões faciais e gestos 

para conseguir transmitir a mensagem que pretendia. Eu opto muitas vezes por 
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essa estratégia, por vezes, basta fixar o aluno até que ele olhe ou dizer o nome 

do aluno em causa e, com gestos ou expressões faciais, o aluno percebe a 

mensagem que lhe quero transmitir.  

 

Instrução 

Para Siedentop (1991), instruir é um comportamento que faz parte do 

reportório do docente para transmitir informação diretamente relacionada com os 

objetivos e os conteúdos do ensino. O mesmo autor distingue três formas 

diferenciadas normalmente referenciadas a três momentos (1) antes da prática, 

apresentação de tarefas, explicações e demonstrações; (2) durante a prática, 

através do feedback; (3) após a prática, pela análise referenciada à prática 

desenvolvida.  

Relativamente à instrução, penso que é um ponto que deve ser preparado 

para que os períodos de instrução sejam curtos, no entanto, admito que à 

exceção da preparação do Plano de Aula (escrita do exercício e critérios de 

êxito), nunca me preocupei em pensar no momento da transmissão do exercício. 

Sabia o que tinha de dizer, mas não preparava como o dizer. Na preparação do 

plano de aula, focava-me nas componentes críticas e, no momento, de forma 

simples e concisa transmitia a situação de aprendizagem. Inicialmente, os 

períodos de instrução/transição eram alongados, depois surgiu a estratégia de 

falar em pequeno grupo e os tempos de transição diminuíram.  

Estas situações iam ao encontro de Rosado e Mesquita (2011, p.96) “o 

uso associado de diferentes estratégias instrucionais, nomeadamente na 

apresentação das tarefas motoras, em conformidade com a natureza específica 

das habilidades de aprendizagem e o nível de desempenho dos praticantes, 

revela-se particularmente eficaz”.   

Ainda não satisfeita, pelo facto de às vezes os exercícios serem mais 

complexos, optei por associar, à maioria dos exercícios umas vezes a 

demonstração, outras o questionamento e normalmente associar sempre as 

palavras-chave. 
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Feedback 

No que concerne ao feedback, Rosado e Mesquita (2011) referem que 

para o aluno melhorar o desempenho, este deve receber informações sobre a 

forma como realizou a ação. 

Antes de iniciar o Estágio Profissional receava este assunto. Seria eu 

capaz de transmitir aos alunos o que estavam a realizar mal? Saberia corrigi-

los? Inicialmente, na modalidade de Ginástica os meus feedbacks eram mais 

motivacionais e/ou avaliativos, por vezes, não sabia como corrigir os alunos, 

portanto, fazia referência aos alunos que executavam corretamente (“boa”), aos 

outros tentava ajudá-los, mas tinha dificuldades em perceber o que estavam a 

fazer mal. Penso que este facto se devia à falta de experiência e, portanto, queria 

observar o movimento no global. E só posteriormente, focava-me no máximo, 

em duas componentes críticas e tentava observá-las para poder corrigir o aluno. 

Aos poucos, a minha capacidade de observação foi melhorando.  

Depois, passei para um nível em que queria corrigir tudo, emitia feedbacks 

constantes, o que não era bom para mim nem para os alunos. Eu tinha 

consciência disso, no final da aula, quando me sentia cansada e parecia que os 

alunos tinham feito tudo mal, o que nem sempre era verdade. 

Além de estar a emitir feedbacks constantes, não cumpria o ciclo do 

feedback, agora corrigia os membros inferiores depois os membros superiores, 

sem nunca referir se o aluno tinha melhorado no que tinha corregido 

anteriormente. Ou seja, não concluía o ciclo do feedback.  

Por fim, apercebendo-me do desgaste que a aula me causava, e com a 

capacidade de observação melhorada, optava por emitir feedbacks mais gerais. 

Observava a componente crítica que a globalidade dos alunos não estivesse a 

realizar e focava a atenção dos alunos nesse aspeto, desta forma, os alunos iam 

corrigindo pouco a pouco o movimento global. Um erro que, por vezes, cometia 

era transmitir demasiada informação, em vez de me concentrar apenas numa 

componente do conteúdo.  

Esta situação deveu-se ao facto de, inicialmente, no Plano de Aula incluir 

todas as componentes críticas associadas ao conteúdo. Desde cedo, devia 
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incluir apenas aquelas em que me iria focar durante a aula, o que teria evitado 

este erro. Mais tarde, foquei-me apenas nas duas ou três componentes críticas.  

No entanto, sempre que achava necessário emitir feedback individual tentava, 

na maioria das vezes, observar mais uma ou duas vezes o mesmo gesto técnico 

para dizer ao aluno se melhorou, ou até, referir o que deve exigir maior atenção 

por parte deste. 

 

Demonstração 

Associar a demonstração à instrução permite diminuir o tempo de 

instrução e, por conseguinte, aumentar o tempo disponível para aprendizagem. 

Por vezes, utilizava esta associação mas, constatei que os alunos, a certa altura, 

estavam mais concentrados no meu êxito do que na habilidade que estava a 

demonstrar e nos critérios que definia, mesmo estando a referi-los oralmente 

(palavras-chave), por exemplo, no remate de Andebol. Portanto, optei, na 

maioria das vezes, por chamar um ou dois alunos que realizavam bem o gesto 

técnico e concentrar o olhar dos restantes num critério de êxito. 

Esta abordagem é defendida por Rink (2014) que refere que os alunos devem 

ser utilizados quando o professor acredita que eles são capazes de demonstrar 

corretamente o movimento.  

Uma estratégia usada por mim, essencialmente na modalidade de 

Voleibol, era o recurso da demonstração de um aluno para evidenciar um erro 

que vários estavam a cometer. No entanto, optava por questionar os restantes 

do que aquele aluno deveria melhorar, esta estratégia também funciona muito 

bem, mas devemos ter em atenção o aluno que pedimos para demonstrar, 

porque caso seja o aluno dito “mais fraco” pode ser vítima de comentários 

desagradáveis, ou até pode ser motivo de desmotivação. 

Tal como refere Rosado e Mesquita (2011, p.98) “ a demonstração de 

aspetos incorretos deve ser realizada por bons alunos/atletas ou pelo 

professor/treinador e não por atletas com dificuldades, evitando a humilhação 

que essa situação pode acarretar”. 
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Palavras-Chave 

De acordo com Magill (2011) o excesso de informação é um dos 

potenciais problemas ligados às instruções verbais, que não fornecem ao 

aprendiz o que precisa fazer para alcançar os objetivos. Assim, vi nas palavras-

chave uma estratégia para, de forma simples, levar os alunos a perceberem as 

componentes críticas fundamentais da habilidade e a realiza-las.  

Desta feita, Rink (2014) defende que as palavras-chave devem ser 

precisas, pouco numerosas, adequadas à tarefa e ajustadas à idade e etapa de 

aprendizagem dos alunos.  

Concluindo, as palavras-chave são essenciais para os alunos 

compreenderem o gesto técnico ou a situação de aprendizagem, 

 

Questionamento 

Aquando a introdução de um novo conteúdo, optava por questionar os 

alunos de como se realizava as componentes críticas associadas ao conteúdo. 

Os alunos, de forma organizada referiam os critérios e ia colocando-me na 

posição que referiam e/ou realizava o que me pediam, sempre enfatizando os 

critérios que faltavam, ou exagerando os que eles tinham dito de forma errada. 

Por exemplo, na introdução da manchete, os alunos disseram “membros 

inferiores fletidos”, e eu exagerei neste elemento para que eles referissem que 

era apenas uma semi-flexão dos membros inferiores. Acredito que, desta forma, 

os alunos aprendem efetivamente o gesto técnico correto associado ao 

conteúdo, desenvolvem a concentração no momento da transmissão e 

participam mais.  

Na literatura, é de referir em relação a esta abordagem Rosado e Mesquita 

(2011, p.109) pois, afirmam que “o questionamento pode ser uma estratégia 

instrucional decisiva para o desenvolvimento da autonomia do aluno, para o 

crescimento pessoal, para o crescimento do trabalho de grupo, na medida em 

que lhes permite problematizar as situações e contextos, orientar-se por 

objetivos, implicar-se do ponto de vista cognitivo e afetivo nas aprendizagens”. 
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4.2.4 Avaliação  

 

Devido ao facto de existirem poucas aulas de Educação Física, o grupo 

de Educação Física da escola cooperante, decidiu não ser realizada a avaliação 

diagnóstica formalmente. Ou seja, a primeira aula de cada modalidade, não era 

uma aula em que o professor mandava realiza alguns exercícios para anotar, 

aluno a aluno o que cada qual consegue realizar. Assim, estas aulas serviam 

para, de uma forma global, perceber em que nível os alunos se encontravam. No 

entanto, sem registo, sem formalidades. Visto desta forma, tem muitas 

vantagens, pelo menos o volume de trabalho diminui não sendo analisadas as 

grelhas de avaliação diagnóstica. No entanto, admito que tem muitas 

desvantagens na minha situação. Para um professor estagiário, é difícil, 

inicialmente, observar a turma e perceber qual o nível em que eles se encontram. 

Para mim, não realizar a avaliação diagnóstica, fez com que eu nunca tivesse 

certezas de qual o aluno que mais evoluiu numa modalidade, e confesso que 

para mim, isso deixa-me triste. 

A avaliação era algo em que eu não tinha experiência e o meu maior 

receio. Devendo-se muito ao facto da minha observação não ser treinada e, à 

semelhança do feedback, não saber o que o aluno estava a errar. Ou seja, na 

globalidade poderia saber se o aluno estava a executar corretamente ou não, 

mas desse ponto a compará-lo com os critérios de avaliação e transmitir isso 

numa nota, para mim era dificílimo.  

Depois de conhecer os critérios de avaliação aprovados, optei por realizar 

desde logo uma ficha em que todas as aulas eu pudesse classificar o aluno em 

relação ao seu comportamento (empenho/motivação, relação com os colegas e 

responsabilidade). Esta avaliação pareceu-me fácil, mas de certa forma, nunca 

foi a avaliação dos conceitos psicossociais que me preocupava. 

Em relação à cultura desportiva, era avaliada ao longo das aulas, através 

do conhecimento demonstrado pelos alunos das regras da modalidade, bem 

como pela participação nas atividades não letivas, ou seja, uma tarefa fácil de 

cumprir. Chegou a aula de avaliação sumativa da primeira Unidade Didática 

(Ginástica), a grelha de avaliação do domínio motor estava realizada, era simples 
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e estava decorada. No final da aula, tinha achado bastante fácil realizar esta 

avaliação, pensei que fosse talvez por estar tão bem preparada.  

No entanto, quando chegou a avaliação sumativa da modalidade de Andebol, 

embora estivesse tão bem preparada como na anterior, as coisas não foram tão 

fáceis, para isso contribuiu o facto de ser uma modalidade coletiva e de existir 

interferência contextual (jogo) e o aluno não depender só de si para realizar 

corretamente um gesto técnico ou a intenção tática que dificulta muito o processo 

avaliativo. 

Ainda que a grelha de avaliação estivesse bem planeada, os grupos de 

trabalho bem definidos, senti sempre mais dificuldades em realizar a avaliação 

de uma modalidade coletiva. Apesar de ter mais dificuldades que nas 

modalidades individuais, fiquei satisfeita por conseguir transmitir em 

classificações o que os alunos desempenharam na prática. Posteriormente vem 

a questão da justiça e da incerteza, será que fui justa? Será que observei 

corretamente? Não existiram erros? Será que gosto mais deste aluno do que 

aquele? Tentei ser o mais justa possível, o mais imparcial e observar tudo o que 

era possível observar. No entanto, é algo que não gosto de fazer. 

Talvez, se existissem mais aulas, poderia pensar em avaliar de forma 

faseada. Quero com isto dizer que poderia, por exemplo, avaliar o Passe assim 

que este estivesse consolidado e, seguidamente, noutra aula a Manchete. 

Funcionando a última aula, quase como um acerto das classificações obtidas.   

Não seria tão exigente para os alunos, e para o professor seria também 

uma avaliação do trabalho que desempenha, saberia especificamente, o que 

trabalhar com cada aluno. 

 

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

 

Ao longo do ano de Estágio, envolvi-me em algumas atividades e o núcleo 

de estágio, foi responsável por organizar outras. Além disso, estive presente a 

fazer assessoria à diretora de turma na minha turma residente, fui tutora de um 

aluno durante dois períodos, estive envolvida na Comissão de Organização e 
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Gestão de Conflitos e também, durante o primeiro período acompanhei o 

Desporto Escolar.   

 

4.3.1Direção de turma 

 

Batista et al (2012) referem que a noção que o professor não atua 

somente no espaço da sala de aula e que as suas responsabilidades 

transcendem o da sua disciplina e mesmo espaço da escola, é um dos traços da 

identidade que sobrevém no decurso do Estágio Profissional. Desta forma, fui 

sempre muito ativa noutros papéis que me foram atribuídos, como a assessoria 

à diretora de turma. 

O diretor de turma tem um papel relevante no processo ensino-

aprendizagem dos alunos e no desempenho escolar positivo dos mesmos. 

Cabe-lhe estabelecer as várias relações existentes intra e extraescolares. E é 

ele que faz a articulação entre alunos, professores, pais e encarregados de 

educação. Além deste papel, ele dirige as reuniões de conselho de turma e tem 

toda uma função burocrática associada (justificação de faltas, registos e 

pedidos).  

Durante o meu ano de estágio acompanhei de perto a diretora da minha 

turma residente. Desta forma, fui percebendo todo o funcionamento desta 

função: desde assistir as reuniões de diretores de turma, ao planeamento das 

reuniões do Conselho de Turma e respetivas atas. Também fiz a leitura dos 

processos dos alunos evidenciando o que era mais importante, a recolha das 

avaliações intermédias e realizei as justificações de faltas. Além disso, transmiti 

à comissão de disciplina os alunos que tinham mais de três faltas de 

pontualidade, fazia anotações de todos as informações que deviam ser 

transmitidas aos encarregados de educação passando, posteriormente, ao 

momento de arquivamento de todos os documentos nos processos dos alunos.  

Acordando com a diretora de turma, achamos que não deveria participar 

no atendimento aos encarregados de educação, pois existem temas de extremo 

sigilo, desta forma também só participei na primeira reunião de encarregados de 

educação, pois nas restantes, estas conversas já poderiam surgir. 
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Eu gostei bastante de realizar toda esta assessoria à diretora de turma, 

pois ficamos a conhecer as histórias que estão por de trás de cada aluno e 

percebemos, por vezes, algumas atitudes, personalidades ou até mesmo formas 

de agir estranhas. O nosso olhar fica mais atento a pequenos pormenores e a 

minha atitude protetora manifestou-se, já não eram mais “os alunos da minha 

turma”, mas sim “os meus alunos”.  

Foram várias as estratégias apontadas pela diretora de turma para fazer 

face às dificuldades e comportamentos desajustados dos alunos na sala de aula. 

No entanto, aquela que teve mais sucesso, foi a realização de uma tabela. De 

um lado, todas as aulas da semana, do outro, as dificuldades sentidas pelos 

professores (comportamento, falta de pontualidade, falta de trabalhos de casa). 

A cada semana, um aluno, era responsável por fazer chegar essa ficha no início 

da aula ao professor, e recolhe-la no final da mesma.  

Assim, os alunos poderiam observar diretamente o que o professor tinha 

registado. No final de uma semana, a diretora de turma enviava recado para os 

encarregados de educação, com esse registo. Era um processo trabalhoso, no 

entanto, funcional. No final do segundo período, esses registos passaram a ser 

pelo sistema informático, ainda assim, foi visível o decréscimo de ocorrências 

com esta estratégia. 

A diretora de turma, não o foi apenas no papel, foi efetivamente uma 

diretora de turma. Sempre preocupada com os seus alunos, percebendo cada 

dificuldade, tomando a atitude mais ajustada a cada situação, foi quase como 

uma “mãe na escola”, era essa a imagem que eu tinha de uma diretora de turma. 

Se no futuro, for possível desempenhar essa função, irei tentar lembrar-me de 

todos os ensinamentos que aprendi.  

 

4.3.2 Tutoria 

 

Durante a reunião do Conselho de Turma, para lançamento de notas, do 

primeiro período, surgiu a estratégia de dois alunos da turma serem 

acompanhados por uma tutoria durante o segundo período. Questionando todos 

os elementos, apenas uma professora se disponibilizou para ficar com um dos 
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alunos (que mais tarde foi transferido de turma). Ninguém se oferecia para tutoria 

do outro aluno, o Zé5, lançavam nomes, empurravam uns para os outros, eu 

permanecia sempre calada nestas reuniões, até que o meu antigo professor de 

Inglês falou em mim. Eu aceitei desde logo, acreditei que poderia fazer um bom 

trabalho. 

A tutoria é muito mais do que reunir com um aluno durante 1 hora por 

semana, é estar disponível sempre! Inicialmente, o Zé reagiu com rejeição à 

tutoria, ele não sabia o que era uma tutoria, achava que era mais uma consulta 

de psicologia, e então afirmava “ não sou tolo não preciso de tutoria”. Eu 

expliquei-lhe que a tutoria não era para tolos, disse que o queria ajudar a subir 

as negativas que tinha de perceber o porquê de ele ter tantas participações 

disciplinares. Disse-lhe que não iríamos ter um horário marcado, mas que eu 

estava disponível sempre que ele necessitasse.  

Ainda assim, ele não acreditou, eu deixei que se passasse algum tempo 

para ver o que ele fazia. Na aula de Educação Física, questionava-o se a semana 

tinha corrido bem, já sabendo que ele tinha levado outra participação disciplinar. 

Inicialmente respondia sempre que sim, no entanto, passado duas semanas da 

primeira conversa, foi ele a vir ter comigo no final da aula, tentei, desde logo, não 

ser muito intrometida, para que ele fosse ganhando confiança em mim. Assim se 

passou, o Zé foi ganhando confiança em mim, contava-me tudo, eu dava-lhe 

conselhos e, posteriormente, tentava fazer com que ele percebesse que tinha 

feito mal, pedia para se colocar no lugar do outro, isto funcionou muito bem. O 

Zé melhorou muito o comportamento nas aulas, relativamente ao 

aproveitamento, melhorou em algumas disciplinas, ainda assim não 

conseguindo chegar à positiva. Apenas por duas vezes, aceitou que o ajudasse 

a estudar ou a fazer um trabalho. O terceiro período começou mal, voltamos às 

atitudes do primeiro período. O Zé estava com uma atitude de que “já não vou a 

tempo”, “já não adianta nada”, estava mais agitado, devendo-se isto à constante 

mudança de clima familiar, voltou a viver com os avós. 

Cheguei a um momento que tudo o que lhe dizia, não importava para ele. 

Desanimei, queria lutar por ele, mas já não tinha mais como. Há minha beira era 

                                                           
5 Nome fictício  
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uma coisa, longe tornava-se noutra. Após duas semanas de constante batalha, 

o Zé voltou a ser o menino do segundo período. Estava revoltado, “ninguém me 

entende” dizia ele sempre que eu dizia algo que ele não deveria ter feito.  

Optei pela estratégia de ir até ao parque passear com ele, assim a 

conversa fluía mais pacificamente, e o Zé percebeu que eu tentava percebê-lo 

sempre. Pedia-lhe que se comporta-se bem apenas numa aula, a de Matemática, 

que era onde existiam mais queixas. Desde esse momento o Zé passou a tentar 

cumprir aquilo que eu lhe pedia, quase como que um agradecimento. O facto de 

ao fim de uma semana de aulas não existir uma única queixa de trabalhos de 

casa, comportamento na sala de aula e existir um teste com classificação de 

80% deixou-me com um sentimento enorme de alegria.  

Desde cedo, a tutoria sempre teve os mesmos objetivos, programados de 

acordo com o Conselho de Turma: melhorar a qualidade das aprendizagens e 

os resultados; desenvolver competências de autorregulação do processo de 

aprendizagem; promover o exercício da cidadania; 

Foi sempre neste sentido que trabalhei. Optei por controlar o 

comportamento na sala de aula e os trabalhos de casa, a folha de registos 

semanal, que circulava por todas as disciplinas, o que me ajudou bastante nesta 

tarefa.  

Confrontar o Zé com a realidade e perceber o porque de não ter estado 

concentrado, ou estar a destabilizar a turma, era sempre o meu foco. Optava 

sempre pela conversa, tentava sempre ouvir mais do que falar. Às vezes, fazia 

com que ele acreditasse na mentirinha que ele tinha contado e, contornando o 

assunto, já era o Zé que dizia que não se tinha passado tal e qual como ele tinha 

dito. 

Relativamente às estratégias, também estavam bem definidas. No 

entanto, para cada momento surgia uma estratégia diferente. Surgiam 

naturalmente, não foram inventadas, surgiam apenas porque era a melhor forma 

de lidar com o problema, com a situação. Desta forma, foram variadíssimas as 

estratégias aplicadas: conversas (ouvir mais do que falar), questionamento, 

explicar-lhe a realidade e as consequências dos atos, passear pelo parque, 

controlar os trabalhos de casa e as datas dos teste, conversar com outros 
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professores para que pouco a pouco elogiassem o aluno, criar um clima 

favorável e, também, de compromisso. Foram algumas das estratégia usadas. 

O facto de não existir um programa de atividades definido, permitiu que 

todas as atividades fossem negociadas. Todas as semanas reuníamos após a 

aula de Educação Física, aí a conversa da semana era essencial. Depois 

definíamos quando nos íamos encontrar durante a semana. Umas vezes para 

passear, outras para ajudar nos trabalhos de casa, por duas vezes foi para ajudar 

nos testes. Noutras vezes foi para organizar uma tabela em que ele apontava 

todas as datas dos testes. Por último, noutras foram para ajudar nos trabalhos 

para a oficina de leitura. Tentava sempre que fosse o aluno a pedir para o ajudar, 

pois desta forma, existia o comprometimento por parte do Zé, de outra forma, 

funcionava quase como uma obrigatoriedade, que não resultava de todo. 

Muitas pessoas questionavam-me de como me preparava, de como 

conseguia lidar com algumas situações. Não sabia responder-lhes, ou talvez, 

não quisesse admitir. Via o Zé como um menino, como um irmão mais novo. 

A partir daí, mais do que ver o Zé como um aluno, via o Zé como um Ser 

Humano, tentava perceber as suas necessidades, dar-lhe aquilo que ele 

precisava, dar recebendo comprometimento por parte dele. Dava carinho, 

compreensão, atenção, lealdade, ouvia o que me dizia mais do que falava, e 

recebia comprometimento, pouco a pouco, em fazer os trabalhos de casa, em 

porta-se bem naquela aula que ele odiava, em falar com os colegas no recreio. 

Se foi sempre tarefa fácil? Não! Mas com CALMA, muita calma, fui 

conduzindo o Zé para o bom caminho. Penso que valorizei a parte humana na 

relação educativa, e isso, demonstrou-se ser essencial.  

 

4.3.3 Gabinete de organização e gestão de conflitos 

 

A Escola onde realizei o estágio tem um gabinete que é responsável por 

monitorizar os problemas: alunos que tem mais de três faltas de pontualidade, 

participações disciplinares e ocorrências. O Professor Cooperante faz parte da 

comissão de organização e gestão de conflitos. Portanto, por diversas vezes, 
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estive presente para ajudar o professor neste processo de fazer cumprir os 

deveres por parte dos alunos.  

Assim, a minha contribuição aqui foi de ir chamar os alunos intervenientes 

às salas de aula, para depois serem ouvidos pelo PC e ser assinado um 

compromisso. Na maioria das vezes, os alunos com falta de pontualidades eram 

obrigados a cumprir 30 minutos na portaria da escola, e era assinado um 

compromisso e entregue ao funcionário responsável pela portaria. Passado o 

momento do castigo o funcionário tem de referir se o aluno cumpriu ou não a 

função. 

Caso não tenha cumprido é repetido todo o ciclo mas agora com uma 

penalização mais grave, ou em carga horária, ou em serviço, por exemplo: 

limpezas e serviço de bar ou cantina. Estar neste cargo não é fácil, é preciso ter 

uma postura rígida mas ao mesmo tempo compreensiva.  

É necessário chamar à razão alguns alunos, e outras vezes isso torna-se 

uma tarefa bastante difícil. Gostei de contribuir para o funcionamento desta 

comissão, no entanto, não é algo que gostaria de fazer em anos futuros. 

Na minha opinião, este gabinete funcionou muito bem, contribuindo para 

que os processos disciplinares e ocorrências diminuíssem significativamente.   

Os inícios de períodos são sempre mais agitados, contribuindo para um 

maior número de ocorrência, no entanto, é visível a diminuição ao longo do ano.  

 

4.3.4 Desporto Escolar 

 

O PC destinou uma modalidade do Desporto Escolar para cada um dos 

EE, e eu fiquei responsável por acompanhar o Voleibol feminino. Esta é uma 

modalidade que já pratiquei nos mesmos contornos do Desporto Escolar. 

Portanto, era algo que me fascinava.  

O professor responsável deixou-me à-vontade, apresentou-me à equipa, 

fui bem aceite. No entanto, com o desenrolar do tempo, percebi que os treinos 

de Voleibol, não eram como aqueles que eu tinha há alguns anos atrás, 

resumiam-se a 6 alunas para cada lado da rede (quando presentes este número 

de atletas) e jogar. Na minha perspetiva não se consegue ensinar assim 
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ninguém, era importante referir os aspetos que cada uma devia melhorar e isso 

não estava a acontecer.  

Comecei a sentir-me desconfortável, contudo nunca tive abertura 

suficiente para propor alguma mudança. Chegou o primeiro jogo, foi realizado 

noutra escola, perdemos todos os jogos, e posteriormente a metodologia 

continuou a ser a mesma. Isto irritava-me, mas já era aceite pelas atletas e pelo 

treinador, tudo o que eu pudesse dizer era aceite mas não era relevante, ou seja 

não importava. 

As alunas não me viam como alguém que lhes fosse ensinar algo (não 

era o treinador delas), os métodos passavam pelo jogo, no entanto, todas as 

correções que eu pudesse fazer eram vistas como críticas, as alunas não 

estavam de todo habituadas a serem corrigidas.  

Tentei perceber os motivos de não se planear efetivamente um treino: 

“Não sabemos quantas alunas vêm ao treino, os testes de Matemática e 

Português são sempre à 5ª feira, e o treino sendo à 4ª feira as atletas não 

aparecem.” Aceitável, no entanto, penso que também muito se deve a 

desmotivação e conforto por parte do treinador.  

Acabei por não acompanhar mais a equipa de Voleibol, isto não ia ao 

encontro das minhas expetativas e impossibilitada de fazer alguma alteração, 

deixei de acompanhar de perto a equipa de Voleibol feminino. 

Num próximo ano, propunha alterações em relação ao horário do treino, 

evitando assim que fossem às quartas-feiras. Seria mais fácil mudar os treinos 

do que encontrar outro dia da semana para serem realizados os testes das 

disciplinas ditas importantes. Se por ventura fosse possível, incluiria também 

outra equipa de um escalão inferior, que poderia perfeitamente estar a cargo de 

um EE. 

Além do Voleibol feminino, o Desporto Escolar da Escola Cooperante é 

também constituído por Basquetebol feminino, Ténis de Mesa e Futsal 

masculino. Existe um coordenador do Desporto Escolar que nos informou e 

esclareceu acerca do site do Desporto Escolar, de como se processam as 

inscrições na plataforma, e como tudo está organizado.  
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Na minha opinião, o Desporto Escolar, perde ao incluir alunos federados nas 

equipas da escola, (ou pelo menos a inclui-los da forma como me foi possível 

observar), embora assim seja mais fácil atingir as vitórias. 

A missão do Desporto Escolar passa por proporcionar o acesso à prática 

desportiva regular e de qualidade, contribuindo para a promoção do sucesso 

escolar dos alunos, dos estilos de vida saudáveis, de valores e princípios 

associados a uma cidadania ativa. (Desporto Escolar) 

Os atletas federados, na sua maioria, tem treino três vezes por semana, 

e jogam ao fim de semana. Os outros alunos, não federados, por vezes nem se 

inscrevem no Desporto Escolar porque sabem que não vão ser convocados, ou 

porque vão ser gozados pelos colegas quando fizerem algo errado.  

Desta forma, existem alunos federados a jogar no Desporto Escolar e nos 

Clubes e alunos não federados que não jogam em qualquer um desses contextos 

de prática. A visão do Desporto Escolar (fazer com que todos os alunos do 

sistema educativo pratiquem regularmente atividades físicas e desportivas) está 

portanto, na minha opinião enviesada da realidade. 

O Desporto Escolar deveria ser reavaliado e repensado, de modo que 

todos os alunos pudessem efetivamente ter uma prática desportiva regular. Uma 

possibilidade poderia ser realizar duas divisões, onde numa poderiam participar 

todos os alunos e noutra apenas alunos não federados na modalidade.  

Contudo, e podendo isto ser trabalhoso de colocar em prática, poder-se-

ia optar por uma estrutura em quotas. Isto é, numa equipa de Voleibol, das 12 

convocadas, apenas 4 poderiam ser federadas, e apenas duas poderiam jogar 

em simultâneo.  

Desta forma, o Desporto Escolar seria para todos e os melhores jogadores 

poderiam ajudar os menos aptos, e por sua vez, estes desenvolveriam muito as 

suas capacidades.  
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4.3.5 Atividades 

 

Durante o ano de Estágio, foram inúmeras as atividades em que participei, 

algumas como organizadora outras apenas realizando tarefas para que tudo 

corresse como esperado. 

 

4.3.5.1 Torneio de Futsal 

 

O torneio de Futsal foi realizado no dia 15 de outubro de 2014, como forma 

de promover o Desporto Escolar, abrangendo os alunos de 1998 – 2001. Esta 

faixa etária incluía no escalão da equipa de Futsal do Desporto Escolar.  

Compareceram ao torneio 4 equipas: A.D.S (Associação Desportiva 

Sanjoanense), Pelo nome, Os Batateiros e os Sapateiros, nomes escolhidos 

pelos alunos.  

Foram realizados 6 jogos entre as equipas de forma a encontrar um 

vencedor. A equipa vencedora foi a equipa da A.D.S. com 3 vitórias. Esta equipa 

joga Futsal federado e inclusive o treinador compareceu nas bancadas para 

observar os atletas.  

Como referido anteriormente, um grande entrave é mesmo a maioria dos 

alunos serem federados. Pelas razões já enunciadas anteriormente, ou pelo 

facto de os clubes/treinadores da equipa onde jogam, não permitirem que os 

alunos se inscrevam no Desporto Escolar ou, quando permitem depois não 

podem jogar nas competições a nível regional/nacional, porque normalmente 

são realizadas ao fim-de-semana.  

As minhas funções neste torneio passaram por estar na mesa a preencher 

as fichas de jogo e a anotar os resultados e respetivas pontuações. 
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Foi um torneio agradável, com um bom nível de jogo de Futsal e com um bom 

espírito desportivo.  

 

4.3.5.2 Corta – Mato 

 

O Corta-Mato escolar foi realizado no dia 11 de novembro de 2014. As 

condições meteorológicas quase que colocaram em causa a sua realização, no 

entanto, depois de toda a organização deste evento para este dia e disposição 

de todo o material, a chuva parou e este foi realizado.  

O Corta-Mato é o único evento do Desporto Escolar em que toda a escola 

cessa a sua atividade. Não são lecionadas aulas quer para os alunos que vão 

participar quer para os outros. Nas restantes atividades, apenas são 

dispensados das aulas os alunos que efetivamente vão participar nas atividades.  

Sinceramente não percebo o porquê de ser dada tanta importância a este 

evento. Inclusive alguns alunos são quase “obrigados” a participarem, para 

existir uma grande adesão. Noutras atividades, que até é necessário restringir 

as inscrições, a escola apenas dispensa os alunos que vão participar, não 

existindo porventura quase ninguém nas bancadas.  

Nesta atividade tinha-me sido atribuída a função de secretariado da prova 

mas, como existiam outros professores e alunos a ajudar nesse trabalho, acabei 

por ficar no funil. Ajudei na chegada dos alunos, retirando os dorsais e 

colocando-os por ordem, distribui águas e controlei alguma má disposição.   

Da minha turma inscreveram-se 11 alunos, no entanto só 10 participaram 

na prova. A maioria dos inscritos eram Infantis B Masculinos, no entanto, um 

Figura 2- Torneio de Futsal 



64 
 

aluno já pertencia ao escalão de Iniciados. Uma aluna da minha turma chegou 

em primeiro lugar na prova de Infantis B Feminino, o que para mim foi uma 

grande alegria. 

No final, a maioria dos professores foram correr a prova de MASTERS, ou 

seja, uma prova em que todos os professores e funcionários estavam convidados 

a realizar. Foi uma atividade divertida e que pretendia dar o exemplo e chamar 

a atenção dos alunos. 

 

 

4.3.5.3 Torneio de Basquetebol 

 

O torneio de Basquetebol foi realizado no dia 16 de dezembro de 2014, 

último dia de aulas do primeiro período. 

O torneio de basquetebol 3x3 foi organizado pelo grupo de Educação 

Física da escola cooperante. Cada elemento do núcleo de estágio desempenhou 

funções diferenciadas na organização e operacionalização do mesmo, foi-me 

atribuída a tarefa de controlar e ajudar os alunos que estavam na função de 

árbitro de mesa, nos campos 1 e 2, ou seja, ajudar no preenchimento dos 

boletins de jogo, verificar a marcação de pontos e verificação das equipas 

chamadas para aqueles campos.  

Decorreram em simultâneo 6 jogos, o professor responsável pelo evento, 

dava o início e termo de todos os jogos. Inicialmente competiram os escalões 

Figura 3- Corta- Mato Escolar 
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mais jovens e mais tarde os escalões mais velhos. O evento terminou com a 

entrega das medalhas aos vencedores de cada escalão. 

Os alunos da minha turma inscreveram-se em 3 equipas, no entanto, a 

equipa feminina não competiu pois uma aluna estava doente e a outra partiu um 

dedo, restando só um elemento. As equipas masculinas competiram em grupos 

diferentes e nenhuma delas foi vencedora do grupo. 

Esta atividade permitiu perceber toda a envolvência e organização do 

evento, tudo decorreu da melhor maneira, promovendo a prática desportiva na 

escola. 

É difícil coordenar 6 campos ao mesmo tempo, mas a forma como foi 

organizado o torneio, esta dificuldade foi superada. 

 Foi impresso um grande quadro competitivo, que estava disponível à 

entrada do pavilhão, com os horários de cada jogo. Sendo o professor 

responsável a iniciar e terminar os jogos, eram evitados atrasos, possibilitando 

que todos os horários fossem cumpridos.  

Existiam três árbitros por campo, os professores eram os árbitros de 

campo e, na mesa existiam 2 alunos que preenchiam os boletins de jogo. No 

final de cada jogo eram levados até a mesa central, onde estava um professor, 

este colocava o resultado na folha de Excel© previamente estabelecida, no final 

as pontuações de cada escalão saiam de forma “automática”. Este foi o modelo 

e organização aplicados posteriormente no torneio de Tag-Rugby organizado 

pelo grupo de estágio. 

 

Figura 4 - Torneio de Basquetebol 
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4.3.5.4 Torneio de Tag-Rugby 

 

O torneio de Tag-Rugby realizou-se no dia 20 de março de 2015, nos 

campos exteriores. Foi a primeira atividade organizada pelo núcleo de estágio.   

Os objetivos do evento eram promoverem a prática desportiva em alunos 

do 3º ciclo, transmitir os benefícios de uma vida ativa e saudável e divulgar a 

modalidade na comunidade escolar.  

Participaram neste evento desportivo 112 alunos, representativos das 

turmas do 7º e 8º e 9º ano do nosso agrupamento. Os jogos foram realizados 

durante o período da manhã, tendo-se verificado grande entusiasmo e empenho 

dos participantes.  

Este evento exigiu do grupo de estágio um maior empenho e uma grande 

responsabilidade. Desde boletins, a calendários dos jogos, a organização das 

equipas tudo foi realizado por nós. A minha função durante o torneio foi dar início 

e termo aos jogos e manter atualizada a tabela de resultados, bem como a 

classificação. 

Esta atividade correu muito bem, existiu uma grande adesão por parte dos 

estudantes, possibilitando a divulgação da modalidade. Foi visível uma 

aglomeração de alunos, durante o intervalo das aulas, nos espaços exteriores 

aos campos. No entanto, numa próxima vez, deve ser isolado todo o espaço com 

fita, não permitindo assim o avanço dos alunos.  

O atraso existente entre jogos era muito reduzido, evitando assim a 

prolongação deste torneio para o período de almoço. 

A organização esteve de parabéns, conseguindo cumprir todos os 

objetivos. 
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4.3.5.5 Atividades para o 1º ciclo 

 

As atividades para o 1º ciclo decorreram no dia 15 de abril de 2015, da 

parte da tarde. Estas incluíram-se na oferta de escola para os alunos do 4º ano 

do primeiro ciclo. Sendo a escola cooperante uma escola que recebe alunos do 

5º ao 12º ano faz todo sentido trabalhar neste projeto. Desta forma, os alunos 

ficam a conhecer a escola o que pode ter influência na escolha para o próximo 

ano letivo.  

O núcleo de estágio ficou responsável por organizar quatro atividades 

desportivas, sendo quatro turmas do primeiro ciclo, ficávamos responsáveis por 

uma turma durante sensivelmente meia hora, depois as turmas trocavam de 

modalidade. As modalidades escolhidas entre o grupo de estágio e o professor 

cooperante foram: a Ginástica de Aparelhos, a Dança, o Futsal e o Corfebol, esta 

última ficando à minha responsabilidade. Sendo uma modalidade desconhecida 

para os alunos, existiu alguma dificuldade inicial no cumprimento das regras. 

Optei pelo jogo reduzido para que todos os alunos jogassem ao mesmo 

tempo, algumas regras importantes do Corfebol acabaram por não serem 

colocadas em prática (como a marcação e os jogadores atacantes e defesas) 

permitindo assim uma maior facilitação do jogo.  

Figura 5- Torneio de Tag- Rugby 
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Esta atividade permitiu estar em contacto com alunos do 1º ciclo e ter uma 

perceção de como é trabalhar com estas idades. Foi, portanto, uma atividade 

bastante enriquecedora para o meu percurso enquanto professora. 

 

4.3.5.6 Sarau 

 

O sarau foi realizado no dia 24 de abril de 2015, contando mais uma vez 

com a organização e empenho do Grupo de Educação Física da escola 

cooperante. 

O sarau é um ponto alto da escola cooperante, várias turmas e toda a 

comunidade escolar participam com coreografias, esquemas de ginástica entre 

outros. É um projeto que inclui todo o agrupamento, um evento com impacto para 

a cidade e de renome para a escola cooperante, portanto as expectativas 

aumentam de ano para ano e existe pressão para que nunca sejam defraudadas.  

Desta forma o PC e os professores estagiários realizaram um esquema 

comum a todos os 7º anos de escolaridade. O esquema intitulado “Da Ordem ao 

Caus” que incluía Dança Contemporânea, Saltos no Minitrampolim, Ginástica 

Artística (trave, bolas, arcos e fitas), Ginástica de Solo e Dança, foi o esquema 

de abertura do Sarau. Neste número, treinei as quatro meninas para realizarem 

esquemas diferentes na trave. Sendo uma modalidade que requere muito 

equilíbrio, inicialmente não estava a ser fácil. 

Figura 6- Atividade para o 1º Ciclo 
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No entanto, depois de uma boa familiarização com o aparelho as alunos 

começaram a estar mais à-vontade e realizaram espargatas, pivôs, aviões, 

pequenos saltos e saídas em rondada. Esta evolução deixa-me bastante 

orgulhosa, nem sempre foi fácil e nem sempre com a mesma disposição, as 

alunas evoluíram bastante e o ensino foi evidente. 

Para existir essa evolução, tudo foi treinado repetidamente. Ainda que os 

esquemas fossem simples, deixaram-me bastante reconfortada ao ver que 

realizavam com perfeição que lhes transmiti. 

Os ensaios começaram ainda em novembro de 2014, com um treino por 

semana e intensificaram-se em 2015 depois da interrupção da páscoa. Pode 

dizer-se que foi muito tempo, e efetivamente foi, um ano letivo para que o 

esquema saísse bem, mas pela dificuldade dos elementos envolvidos e da 

sincronização de todas as modalidades, não existiu outra hipótese para acertar 

todos os pormenores.  

Além do esquema de abertura, participei também no esquema de 

professores, uma dança bastante divertida recordando os anos 80 com a música 

de Olivia Newton-John – “Physical”. 

No entanto, para que tudo estivesse preparado a tempo e o espetáculo 

decorresse sem constrangimentos, foi necessário algumas horas de organização 

e montagem de todo o espaço.  

Assim, no dia anterior, foi o momento de montar as bancadas, as carpetes, 

fazer a limpeza geral, colocar o nome de cada escola/jardim-de-infância e dos 

grupos convidados nos espaços e balneários correspondentes.  

Já no dia do sarau durante o período da manhã, foi realizada toda a 

decoração do espaço, distribuição dos convidados pelos balneários, preparação 

dos lanches e montagem da tela.  

No período da tarde fiquei responsável por me deslocar no autocarro até 

as várias escolas do agrupamento para que os alunos pudessem vir até ao 

pavilhão realizar o ensaio geral. No período da noite fiquei na bilheteira 

secundária, uma bilheteria que pretendia cobrar bilhetes aos encarregados de 

educação que viessem trazer os seus educandos (traseiras do pavilhão), no 
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entanto, mais pareceu uma bilheteira principal, a requisição de bilhetes foi maior 

do que aquela que estaríamos à espera.  

Foi uma semana e um dia muito cansativo, mas que valeu a pena. Tudo 

correu bem, o espetáculo teve um nível muito bom, todos ficaram agradados com 

a envolvência de toda a comunidade educativa.  

Num próximo ano, optava por não trazer grupos convidados e 

efetivamente realizar um sarau apenas com os grupos da comunidade escolar: 

alunos, professores, encarregados de educação, e funcionários. 

 

 

4.4. Área 3 – Desenvolvimento Profissional  

 

Esta área tem como intuito incluir as atividades, formações e vivências 

importantes na construção da competência profissional, ou seja tudo aquilo que 

pode contribuir para o meu desenvolvimento enquanto professora. 

 

4.4.1Formações realizadas 

 

4.4.1.1 Ação de Formação de Ténis 

 

No dia 22 de outubro de 2014, a Associação Estamos Juntos 

proporcionou-nos uma formação acerca do Ténis. Esta formação teve como 

objetivo desenvolver nos professores competências para lecionar a modalidade 

Figura 7- Sarau 
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no âmbito escolar. Todos os elementos do Grupo de Educação Física 

participaram nesta formação que teve um cariz essencialmente prático.  

Esta formação foi planeada em forma de aula de educação física, foram 

transmitidos e praticados vários exercícios de familiarização com bola, foram 

exercitados os diversos batimentos tendo o seu foco nos corretos critérios de 

execução. Posteriormente, foi disponibilizado um manual de exercícios bem 

como o plano de aula que nos foi proposto.  

Com esta formação, todos os docentes se sentiram mais confiantes e 

aptos para lecionar esta modalidade na escola. 

Para mim, foi a primeira vez que contactei com esta modalidade, portanto, 

os ganhos que obtive com esta formação foram evidentes: ter adquirido mais 

conhecimento e confiança para lecionar esta modalidade. No entanto, apenas 

os 5º e 6º anos da escola cooperante têm esta modalidade, não tive possibilidade 

de colocar em prática o que aprendi.  

 

 

4.4.1.2 Sessão de Materiais Auto Contruídos 

 

Esta sessão de construção de materiais úteis, que podem ser construídos 

na sua maioria com materiais reciclados, foi bastante útil para a minha formação.  

Existem escolas com pouco material de apoio às modalidades, não foi o 

caso da escola cooperante. No entanto, neste contexto seria perfeitamente 

ajustável, que se dispensasse uma aula para que os alunos pudessem construir 

Figura 8- Ação de Formação de Ténis 
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os materiais, desta forma, estaria também a sensibilizar os alunos para 

preservação do restante material. 

Foi uma formação bastante enriquecedora que na minha opinião é 

oportuna e portanto deve ser mantida nos próximos anos.  

 

4.4.1.3 Sessão de Suporte Básico de Vida 

 

A aula relativa ao Suporte Básico de Vida também foi bastante 

enriquecedora para a minha formação. No entanto, foi um pouco tardia. Quero 

com isto dizer que se, por ventura, durante o ano de estágio me tivesse 

acontecido alguma situação de paragem cardiorrespiratória, apenas saberia agir 

porque anteriormente fiz formação a este nível. Contudo, a maioria dos 

estudantes estagiários apenas contactou com esta realidade na última sessão 

de tópicos do segundo semestre. 

Na minha opinião, esta sessão deveria ser lecionada no início do primeiro 

semestre e dividida em várias aulas com vertente prática. 

 

4.4.2 Formações Futuras 

 

No futuro e a pensar em perspetivas de trabalho, pretendo fazer uma 

formação de Ginástica Localizada e o curso de Nadador Salvador. 
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4.4.3 A aprendizagem motora no ensino do Atletismo: estudo com uma 

turma do 7º ano de escolaridade 

Cátia Rodrigues1, Carlos Miragaia2, Tiago Sousa1 

1Faculdade de Desporto – Universidade do Porto 

2Agrupamento de Escolas Oliveira Júnior 

 

Resumo 

O presente estudo teve o propósito de responder a uma questão fulcral sobre a 

aprendizagem e retenção dos alunos nas aulas Educação Física na modalidade 

de Atletismo. Este estudo é de extrema pertinência pois é essencial perceber se 

a carga horária da disciplina de Educação Física é suficiente para que os alunos 

efetivamente aprendem e retenham os conteúdos lecionados. Para a realização 

deste estudo foi selecionada uma turma de 7º ano da Escola Básica e 

Secundário Oliveira Júnior, com 21 alunos (10 do sexo masculino e 11 do sexo 

feminino) com idades compreendidas entre os 11 e 13 anos (M=11,476; 

dp=0,601), de nacionalidade portuguesa. Foi elaborada uma grelha de avaliação 

referenciada a critérios. Foram realizadas duas avaliações, a avaliação sumativa 

da modalidade de Atletismo e uma após três semanas de interregno com esta 

modalidade. Foi calculado o Índice de Execução da Habilidade (IEH) para cada 

conteúdo. O IEH é um dos índices calculados tendo por base o Game 

Performance Assesment Instrument (GPAI). Este calcula-se a partir do quociente 

do número de execução de habilidades eficiente pelo número de execução de 

habilidades ineficientes. Os dados obtidos foram conseguidos através da 

estatística descritiva e inferencial. Foi possível verificar que os alunos aprendem 

os conteúdos lecionados mas nem todos são retidos. Foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas para o Índice de Execução da 

Habilidade Total (IEHT) nas subdisciplinas Salto em Altura e a Corrida de 

Estafetas (Transmissão Descendente). 

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA; APRENDIZAGEM MOTORA; 

ATLETISMO; GPAI. 
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Introdução 

De acordo com Magill (1989), a aprendizagem refere-se a uma mudança 

na capacidade do indivíduo executar uma tarefa, mudança que surge em função 

da prática e é inferida de uma melhoria relativamente permanente no 

desempenho. Para Mannino et al. (2004,p.93) “ a aprendizagem consiste na 

aquisição de informação através da experiência, enquanto que a memória 

constitui-se como a capacidade de conservar no tempo”. 

É importante saber que a memória é uma componente fundamental do 

processo de aprender e, consequentemente, do processo de ensinar. É nela que 

reside a permanência das transformações, mais ou menos estáveis, ocorridas 

em função da experiência que carateriza a aprendizagem (Breia, 2003) 

Em todos os atos de memória estão aplicadas três fases ou estádios: 

aquisição, retenção e recordação (Monteiro e Santos,1999): (1) Aquisição: para 

recordar, é necessário ter aprendido. Sem aprendizagem não há memória; (2) 

Retenção ou armazenamento: a informação é conservada, retida por períodos 

mais ou menos longos, para poder ser utilizada quando necessária; (3) 

Recordação ou ativação: quando necessário procuramos recuperar/atualizar a 

informação retida, para a utilizar na experiência presente. 

Para Pinto (1992, p. 7) ”é difícil conceber qualquer ação humana em que 

o uso eficiente da memória não contribua para um bom desempenho. Sem 

memória, isto é, sem um sistema de aquisição, retenção e recordação de 

informações e acontecimentos não seria possível ver, ouvir, falar e muito menos 

pensar. Logo, não haveria qualquer identidade pessoal: ignorávamos o passado, 

vegetávamos no presente e o futuro estaria vazio de ações e projetos”. 

Derri et al. (2008) tentou identificar a relação entre variáveis relacionadas 

ao tempo e ao desempenho de habilidade desportiva quantitativa ou qualitativa. 

Com base nos resultados, o tempo parece ser uma condição necessária para a 

aprendizagem de hóquei no gelo (Godbout, Brunelle, & Tousignant, 1987), de 

badminton (Beckett, 1989), de voleibol (Godbout et al, 1987;. Silverman, Devillier 

& Ramirez , 1991), e das habilidades de golfe (Metzler, 1983). 
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Também Judith Rink (1996) apresenta alguns princípios gerais revertidos 

para o ensino da Educação Física, entre eles o princípio: aprende mais quem 

dedica mais tempo a uma boa exercitação, ou seja, o tempo que cada aluno se 

exercita a um nível adequado, ou o número de vezes que exercita as habilidades. 

Siedentop e Tannehill (2000) apontam o ALT (Academic Learning Time – o 

tempo de empenhamento do aluno com uma taxa elevada de sucesso) e o OTR 

(Opportunity To Respond- Taxa de respostas apropriadas do aluno) como 

variáveis critério para o sucesso da aprendizagem. 

Por conseguinte, quando analisadas as matrizes curriculares do 3ºciclo 

percebe-se que a disciplina de Educação Física está inserida no grupo de 

Expressões e Tecnologias. Relativamente aos blocos de 45’ a Educação Física 

tem direito a 3 blocos (135’), no que respeita à carga horária semanal por tempos 

mínimos passa a ser de 300’ para a área de Expressões e Tecnologias, sendo 

destinados 90’ para a Educação Visual e os restantes (210’) distribuído entre a 

EF e outra disciplina (Tecnologia da Informação e Comunicação/oferta de 

escola), portanto, a carga horária poderá ser até 105’. Resumindo, existe uma 

perda de 30’ de tempo disponível para aprendizagem em relação à distribuição 

por blocos de 45’. 

Neste seguimento, existe uma aula de 100’ semanais dos quais apenas 

85’ são tempo útil de aula. Assim, para a lecionação da modalidade de Atletismo, 

o tempo disponível foi um total de 5 aulas de 100’ (tempo útil: 425’), que segundo 

as planificações da Educação Física para o 7º ano de escolaridade da Escola 

Básica e Secundária Oliveira Júnior, é composta pelo Lançamento do Peso, 

Corrida de Estafetas e Salto em Altura. 

É essencial perceber se com esta nova organização curricular da 

disciplina de EF, os alunos efetivamente aprendem e retêm os conteúdos 

lecionados. Assim, é realizada a avaliação sumativa da modalidade e após três 

semanas de interregno com a modalidade é repetida a avaliação.  

Assim, tornou-se pertinente partirmos à procura da resposta para a 

seguinte questão: serão suficientes 5 aulas para que os alunos consolidem e 
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retenham toda a aprendizagem associada aos conteúdos estabelecidos para a 

Unidade Didática de Atletismo?  

 

Metodologia  

Caraterização dos participantes 

Para a realização deste estudo foi selecionada uma turma de 21 alunos, 

(10 do sexo masculino e 11 do sexo feminino) com idades compreendidas entre 

os 11 e 13 anos (M=11,476; dp=0,601), de nacionalidade portuguesa. Foi 

escolhida uma turma de 7º ano da Escola Básica e Secundária Oliveira Júnior. 

Foi solicitada a autorização para a realização deste estudo à direção da Escola 

Básica e Secundária Oliveira Júnior, esta deferiu o pedido. Além desse pedido, 

também se pediu a autorização dos encarregados de educação para a 

participação dos educandos e para a possível recolha de imagens. 

 

Instrumentos utilizados 

Para a avaliação da aprendizagem foi construída uma grelha de avaliação 

referenciada a critérios relativos aos conteúdos da modalidade de Atletismo: 

Lançamento do Peso, Corrida de Estafetas e Salto em Altura. Esta grelha é 

constituída por 15 critérios respeitantes às três submodalidades de Atletismo 

abordadas nas aulas:  

Salto em Altura (1- chamada com o pé mais afastado do colchão; 2- elevar 

a bacia durante a transposição da fasquia; 3- cair sobre a parte superior das 

costas); 

Lançamento do Peso (1- apoiar o peso na base dos dedos; 2- manter o peso 

junto da mandíbula até ao ato de lançamento);  

Corrida de Estafetas (9): Transmissão Descendente (1- realizar o 

movimento de cima para baixo com o braço em extensão; 2- palma da mão 

voltada para cima o mais elevada para cima; 3- realizar a transmissão do 

testemunho para a mão contrária do companheiro;), Transmissão Ascendente 

(1- realizar o movimento de baixo para cima com o braço em extensão; 2- palma 
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da mão voltada para trás com os dedos a apontar para o solo, polegar e indicador 

a formar um “V” invertido; 3- realizar a transmissão do testemunho para a mão 

contrária do colega;) e Zonas de Transmissão (1- adquire velocidade antes de 

entrar na zona de transmissão; 2- realiza a transmissão do testemunho apenas 

dentro da zona de transmissão; 3- transmite o testemunho o mais rapidamente 

possível). 

Desta forma, é utilizado um sistema classificativo de “faz” ou “não faz” 

para cada critério. A avaliação é realizada por dois ensaios para cada conteúdo, 

o que duplica o número de respostas para cada critério.  

Posteriormente realiza-se o Índice de Execução de Habilidades (IEH) para 

cada conteúdo. O IEH é um dos índices calculados tendo por base o Game 

Performance Assesment Instrument (GPAI) (Oslin et al., 1998) que permite a 

avaliação da performance em jogo. No entanto, como o Atletismo é uma 

modalidade individual, e portanto não podendo ser calculada a performance em 

jogo, apenas foi utilizado o IEH para cada conteúdo. Este calcula-se a partir do 

quociente do número de execução de habilidades eficiente pelo número de 

execução de habilidades ineficientes. No final é obtida uma pontuação para cada 

aluno por conteúdo. 

Para que a avaliação seja o mais justa possível, é utilizado um instrumento 

de gravação de vídeo para filmar as avaliações dos alunos. Esta gravação 

consiste, assim, numa estrutura de suporte à minha avaliação, pois, permite 

recorrer a análise dos vídeos para fazer uma comparação/verificação da 

avaliação realizada na aula.  

 

Procedimentos 

Os alunos dispõem de uma aula de Educação Física com duração de 100 

minutos por semana, dos quais apenas 85 minutos são tempo útil de aula pois, 

os restantes 15 minutos são destinados para que os alunos se equipem no início 

da aula e façam a sua higiene pessoal no final da mesma.  

A Unidade Didática de Atletismo foi composta por um total de 5 aulas, 

sendo que a última foi a aula de avaliação sumativa. Durante a Unidade Didática 
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de Atletismo foram lecionada 3 submodalidades: Lançamento do peso (sem 

balanço), Corrida de Estafetas e Salto em Altura. 

À exceção do Lançamento do Peso, que foi exercitado apenas durante 3 

aulas, (devido à sua baixa complexidade comparada com as outras duas 

submodalidades) todas as restantes foram exercitadas em 4 aulas. Foi utilizada 

uma abordagem metodológica mista, ou seja, instrução direta conjugada com o 

ensino entre pares.  

Depois da elaboração da grelha de avaliação, esta foi aplicada na 

avaliação sumativa dos alunos e acompanhada por gravação de vídeo. De forma 

a compreender a aprendizagem realizada durante as 5 aulas de 100 minutos da 

Unidade Didática.  

Após três semanas de interregno desta modalidade foi realizada nova 

avaliação, prevalecendo todas as caraterísticas da avaliação anterior (horário, 

espaço, disposição do material, grupos e pessoas envolvidas na aula), desta vez 

para perceber o nível de retenção relativamente as habilidades motoras 

avaliadas.  

A primeira avaliação (Teste 1) foi realizada no dia 5 de fevereiro e a 

segunda (Teste 2) no dia 26 de fevereiro ambas do ano de 2015. 

 

Análise dos Resultados 

Após a recolha de todos os dados, procedeu-se à organização e análise 

estatística com recurso ao programa estatístico Statistical Package for the Social 

Sciences versão 21.0. Foi utilizada a estatística descritiva (média e desvio 

padrão) nas variáveis do estudo. No que diz respeito à estatística inferencial, 

aplicou-se o teste de Wilcoxon (Pestana e Gageiro, 2014), alternativa não 

paramétrica para medidas repetidas, isto porque o grupo de participantes era 

inferior a 30 e a distribuição não respeitava a normalidade. O nível de 

significância foi de p≤ 0,05. Foi também realizada uma análise individual à 

magnitude das diferenças entre o teste 1 e o teste 2. 



79 
 

Resultados 

A apresentação dos resultados foi organizada de forma a permitir 

observar as diferenças estatísticas existentes nos diferentes conteúdos de 

aprendizagem entre a primeira avaliação (teste 1) e a segunda avaliação (teste 

2) 

 O quadro 1 apresenta os resultados das avaliações do teste 1 e teste 2 

para o Índice de Execução de Habilidades Total (IEHT). 

Relativamente ao Índice de Execução de Habilidades Total, que engloba 

todos os conteúdos anteriormente referidos, os valores médios são de 18,78 ± 

14,29 e 6,61 ± 7,23 para o teste 1 e teste 2 respetivamente. Sendo portanto 

percetível que as diferenças são estatisticamente significativas (p= 0,001). 

Quadro 1- Resultados dos Testes 1 e 2 para a o Índice de Execução de Habilidades Total (IEHT) 

Conteúdos 
Média ± Desvio Padrão 

 
Teste 1 Teste 2 

IEHT 18,78 ± 14,29 6,61 ± 7,23 p=0,001 * 

 

Na figura 9, é possível verificar que 15 dos 21 alunos têm uma diminuição 

da pontuação entre o teste 1 e o teste 2. Cinco alunos tiveram a mesma 

pontuação em ambos os testes. Ainda assim, existiu um aluno que melhorou a 

sua pontuação em cerca de 2 pontos do primeiro para o segundo teste. Esta 

melhoria pode estar relacionada com a concentração por parte do aluno na 

realização das transmissões ascendentes e descendentes. 
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Figura 9- Magnitude das diferenças entre o primeiro e o segundo teste para o IEHT 

 

O quadro 2 apresenta os resultados das avaliações do teste 1 e teste 2 

para o conteúdo do Lançamento do Peso.  

Em relação ao Lançamento do Peso as diferenças não são 

estatisticamente significativas entre o teste 1 e o teste 2 (p= 0,089 > 0,05) 

Quadro 2- Resultados dos Testes 1 e 2 para a o Lançamento do Peso 

Conteúdos 
Média ± Desvio Padrão 

 
Teste 1 Teste 2 

Lançamento do Peso 4,33± 2,22 3,38± 2,20 p=0,089  

 

Fazendo a leitura da magnitude de diferenças entre o primeiro e o 

segundo teste pode afirmar-se que nove alunos mantiveram a mesma pontuação 

em ambos os testes. Oito diminuíram a pontuação (-5,5 a -1 pontos) entre o 

primeiro e o segundo. No entanto, quatro alunos melhoraram as suas prestações 

(0,5 a 4 pontos) do primeiro para o segundo teste.  
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Esta melhoria pode dever-se ao facto do Lançamento do Peso consistir 

na realização de um todo o Lançamento, no entanto, sem balanço. Desta forma, 

é uma habilidade com baixa dificuldade e complexidade, permitindo assim aos 

alunos mais audazes observarem os colegas e conseguirem corrigir pequenos 

erros que fossem cometer.  

 
Figura 10- Magnitude das diferenças entre o primeiro e o segundo teste para o 
Lançamento do Peso 

 

O quadro 3 apresenta os resultados das avaliações do teste 1 e teste 2 

para o conteúdo do Salto em Altura. Relativamente a este conteúdo, os valores 

da média tiveram um decréscimo de sensivelmente 1,5 valores do teste 1 para 

o teste 2, sendo os desvios padrão muito idênticos. Assim, verificaram-se 

diferenças estatisticamente significativas para o Salto em Altura (p= 0.009).  

Quadro 3- Resultados dos Testes 1 e 2 para a o Salto em Altura 

Conteúdos 
Média ± Desvio Padrão 

 
Teste 1 Teste 2 

Salto em Altura 4,00± 2,42 2,57± 2,50 p=0,009 * 
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Relativamente à magnitude das diferenças entre o primeiro e o segundo 

momento de avaliação. Pode dizer-se que 12 dos 21 alunos diminuiu as suas 

pontuações (-5,5 a -0,30 pontos) do primeiro para o segundo teste. Oito alunos 

tiveram as mesmas pontuações em ambos os testes. Um aluno melhorou três 

pontos do primeiro para o segundo teste. Isto deveu-se ao facto de o aluno 

conseguir realizar a queda no colchão com a parte superior das costas no 

segundo momento de avaliação. 

 

Figura 11- Magnitude das diferenças entre o primeiro e o segundo teste para o Salto em 
Altura 

 

O quadro 4 apresenta os resultados das avaliações do teste 1 e teste 2 

para o conteúdo da Corrida de Estafetas (Transmissão Ascendente e 

Descendente e Zonas de Transmissão). 
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Quadro 4- Resultados dos Testes 1 e 2 para a Corrida de Estafetas (Transmissão Descendente, 

Transmissão Ascendente e Zonas de Transmissão) 

Conteúdos 
Média ± Desvio Padrão 

 
Teste 1 Teste 2 

Corrida de Estafetas 17,28± 8,34 10,67± 6,28 p=0,006 * 

Transmissão 

Descendente 
5,81± 0,40 5,05± 1,56 p=0,032 * 

Transmissão 

Ascendente 
5,43 ± 1,21 5,17 ± 1,61 p=0,356  

Zonas de Transmissão 9,57 ± 3,37 8,40 ± 3,92 p=0,145  

 

Verificam-se diferenças estatisticamente significativas em relação à 

Corrida de Estafetas (p=0,006) sendo que as médias sofrem um decréscimo 

entre o primeiro teste e o segundo de cerca de 6,5 valores e os valores são mais 

dispersos no teste 1 (dp= 8,34). 

Dentro dos conteúdos da Corrida de Estafetas, apenas para a Técnica de 

Transmissão Descendente as diferenças são estatisticamente significativas 

(p=0,032). A Técnica de Transmissão Ascendente e as Zonas de Transmissão 

tem valores de p=0,356 e p=0,145 respetivamente, não sendo estatisticamente 

significativas as diferenças entre testes. 

É curioso que os alunos apenas apresentam diferenças estatisticamente 

significativas nos conteúdos novos. Os conteúdos lecionados em anos 

anteriores, como a Transmissão Ascendente e as Zonas de Transmissão não 

apresentam diferenças estatisticamente significativas. Isto pode ser um fator que 

permite visualizar que o tempo disponível para a aprendizagem é reduzido, não 

existindo tempo para os alunos consolidarem todos os conteúdos. Daí 

consolidarem os conteúdos que já aprenderam em anos anteriores e não 

acontecer o mesmo para os conteúdos novos. 

Sobre a magnitude das diferenças entre o teste 1 e o teste 2 para a Corrida 

de Estafetas, é possível verifica que a maioria dos alunos diminuiu bastante a 

sua pontuação (-19,20 a -1 pontos) do primeiro para o segundo teste. Dois 
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alunos obtiveram a mesma pontuação em ambos os testes. Foi possível verificar 

uma melhoria de três alunos. Esta melhoria deve-se essencialmente ao respeito 

das zonas de transmissão, e é possível que alguns colegas os tenham alertado 

para este critério. Contudo, a melhoria do aluno 20, na figura 12, pode estar 

relacionada com uma maior concentração no segundo teste para as 

transmissões ascendente e descendente. 

Sobre a magnitude das diferenças entre o teste 1 e o teste 2 para a Corrida 

de Estafetas, é possível verifica que 16 dos 21alunos diminuiu a sua pontuação 

(-19,20 a -1 pontos) do primeiro para o segundo teste. Dois alunos obtiveram a 

mesma pontuação em ambos os testes. Foi possível verificar a melhoria de três 

alunos esta melhoria deve-se essencialmente ao respeito das Zonas de 

Transmissão, sendo possível que alguns colegas os tenham alertado para este 

critério. Contudo, a melhoria do aluno 20, na figura 12, pode estar relacionada 

com uma maior concentração no segundo teste para as Transmissões 

Ascendente e Descendente.  

 
Figura 12- Magnitude das diferenças entre o primeiro e o segundo teste para a Corrida de 
Estafetas. 
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Discussão 

Para Godinho et al, (2002) o ser Humano modifica o seu comportamento 

ao longo da sua vida, sendo que algumas destas alterações resultam de 

estímulos pontuais que desaparecem após algum tempo (adaptações agudas), 

enquanto outras perduram de forma quase irreversível, resistem aos efeitos do 

tempo, podendo ser observadas a diferentes níveis de intensidade (adaptações 

crónicas). As alterações de comportamento resultam de um processo de 

aprendizagem. Assim, as escassas 5 aulas para abordar 3 submodalidades do 

Atletismo poderão estimular a memória ao invés de proporcionar aprendizagem. 

Pinto (1992) e Rink (1993) referem que a aprendizagem não pode ser 

diretamente observável e que, por este motivo, a avaliação da aprendizagem do 

aluno realiza-se através da avaliação da sua performance ou da avaliação da 

memória (que nem sempre evidenciam o real grau de aprendizagem). Assim, 

apesar desta ressalva, o recurso a um instrumento que permita observar a 

performance foi o caminho mais acertado para inferirmos sobre o que aprendem 

os nossos alunos.  

Relativamente ao Lançamento do Peso e à Transmissão Ascendente e 

Zonas de Transmissão, as diferenças entre testes não são estatisticamente 

significativas. Isto pode dever-se ao fato de serem conteúdos já lecionados em 

anos anteriores. O que pode ser um fator que permite visualizar que o tempo 

disponível para a aprendizagem é indispensável para que exista consolidação 

dos conteúdos. Ainda assim, o conteúdo observado no que concerne ao 

Lançamento do peso é de baixa dificuldade e complexidade, permitindo assim 

aos alunos mais audazes observarem os colegas e consegam corrigir pequenos 

erros que fossem cometer.  

Relativamente à Corrida de Estafetas, Transmissão Descendente, Salto 

em Altura e Índice de Execução da Habilidade Total, a maioria dos alunos 

pioraram as suas performances, ou seja, pioraram as suas pontuações, sendo 

as diferenças entre testes estatisticamente significativas.  
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Possivelmente, os alunos necessitavam de um número mais alargado de 

aulas para que as suas aprendizagens fossem significativas. O que vai ao 

encontro do que defende Pinto (1992), após um período sem exercitar 

determinado conteúdo os alunos tendem a regredir as suas prestações. 

 

Considerações Finais 

Os resultados deste estudo alertam para a existência de um reduzido 

número de aulas para que sejam possíveis aprendizagens significativas. Assim, 

importa rever o plano de estudos para o 7º ano da Escola Cooperante. Ou seja, 

não sendo possível modificar o tempo destinado às aulas de Educação Física, é 

importante apontar para Unidades Didáticas com maior número de aulas e com 

conteúdos mais adequados tendo em vista um ensino dedicado à aprendizagem. 

Estamos em crer que o vivenciar muitos gestos desportivos e muitas 

modalidades não confere autonomia para uma futura prática desportiva de 

qualidade.  

Em estudo futuros, importa realizar três momentos de avaliação, isto é, 

mais um momento do que realizado neste estudo. Deverá realizar-se uma 

avaliação inicial, para perceber-se exatamente se a aprendizagem é resultado 

das aulas lecionadas ou de aprendizagens anteriores. 

 

Bibliografia  

Beckett, K. D. (1989). The effects of motor appropriate engagement ALT-PE (M) 

on achievement in a badminton skill during an experimental unit. The 

Physical Educator, 46, 36-40. 

Breia, E. (2003). Retenção de informação em episódios instrucionais típicos em 

sessões de ginástica acrobática. Lisboa: E. Breia. Dissertação de 

mestrado apresentada à Faculdade de Motricidade Humana. 

Universidade Técnica de Lisboa 



87 
 

Derri, V., Emmanouilidou, K., Vassiliadou, O., Tzetzis G., Kioumourtzoglou, E., 

(2008) Relationship between Academic Learning Time in Physical 

Education (ALT-PE) and skill concepts acquisition and retention. 

Physical Educator, 65(3),134-145 

DGEstE. (2014). Matriz curricular do 3º ciclo. Consult. 10 Abril 2015, disponível 

em http://www.drealg.net/index.php/alunos/sistema-educativo/ensino-

basico/basico-geral 

Godbout, P., Brunelle, J., & Tousignant, M. (1987). Who benefits from passing 

through the program? In G. T. Barrette, R. S. Feingold, C. R Rees & M. 

Pieron (Eds.), Myths, models, & methods in sport pedagogy (pp. 183-

198). Champaign IL: Human Kinetics. 

Godinho, M., Barreiros, J., Melo, F., e Mendes, R. (2002). Aprendizagem e 

performance. In M. Godinho (Ed). Controlo motor e aprendizagem: 

Fundamentos e aplicações. (pp.11-23). Cruz Quebrada: FMH Edições 

Magill, R. A. (1989) Motor learning: concepts and applications. (3rd ed.) 

Dubuque: Wm.C.Brown. 

Mannino, G. & Robazza, C. (2004) . Aprendizaje y memoria. In Editores (Eds.), 

Neurociencias y desporte (pp.93 – 123). Barcelona: Paidotribo 

Metzler, M. W. (1983). Using academic learning time in process-product studies 

with experimental teaching units. In T. J. Templin & J. K. Olson (Eds.), 

Teaching in physical education (pp. 185-196). Champaign IL: Human 

Kinetics. 

Monteiro, M. & Santos, M. (1999). Psicologia (Vol 2). Porto: Porto Editora. 

Oslin, J. L., Mitchell, S. A. & Griffin, L. L. (1998). The Game Performance 

Assessment Instrument (GPAI): Development and preliminary validation. 

Journal of Teaching in Physical Education, 17, 231-243. 

Pestana, M. H. & Gageiro, J. N. (2014). Análise de dados para as ciências 

sociais: A complementariedade do SPSS. Lisboa. Edições Sílabo, LDA.  

http://www.drealg.net/index.php/alunos/sistema-educativo/ensino-basico/basico-geral
http://www.drealg.net/index.php/alunos/sistema-educativo/ensino-basico/basico-geral


88 
 

Pinto, A.C. (ed.). (1992). Temas de memória humana. Porto: Fundação 

Engenheiro António de Almeida. 

Rink, J.E (1996). Effective instruction in physical education. In S. Silverman, & C. 

Ennis (Eds.), Student learning in physical education (pp.171-198). 

Champaign. IL: Human Kinetics 

Siedentop, D., & Tannehill, D. (2000). Developing teaching skills in physical 

education (4th ed.). Montain View, CA: Mayfield. 

Silverman, S., Devillier, R., & Ramirez, T. (1991). The validity of Academic 

Learning Time-Physical Education (ALT-PE) as a process measure of 

achievement. Research Quarterly for Exercise and Sport, 62, 319-325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.CONCLUSÃO 

 



 
 

 

  



91 
 

5.Conclusão  

 

Terminado o EP, todas as experiências vivenciadas no decorrer deste ano 

letivo, traduziram-se uma transformação profunda em mim. Todo este ciclo de 

formação permitiu que adquirisse conhecimentos e competências, preparando-

me para a função da profissão docente, para o trabalho com seres humanos. Do 

ponto de vista profissional fui exigente, não só com os alunos mas comigo 

mesma. Estava constantemente insatisfeita, queria mais e mais. No entanto, 

tenho a convicção que proporcionei aos meus alunos, colegas de estágio e a 

todos que comigo trabalharam vivências únicas. O ambiente de trabalho era 

positivo, agradável, respeitador e de aprendizagem constante.  

No que respeita ao meu “eu pessoal”, o EP tornou-me uma pessoa mais 

completa e mais tolerante. Desde a incerteza à confiança, hoje tenho a certeza 

que sou uma pessoa mais capaz e mais segura de mim. Errei várias vezes 

durante este percurso, no entanto, sempre vi o erro como uma oportunidade para 

aprender, como uma situação de autoaprendizagem, assim, fui pouco a pouco 

em busca da excelência. Concluo este ciclo com o sentimento de dever 

cumprido, dei tudo de mim.  

A elaboração deste documento fez-me percecionar toda a minha 

evolução. Assim, destaco dois momentos marcantes neste ano de estágio, a 

primeira e a última semana de aulas. A primeira por tudo ser novo, pelo 

nervosismo, por querer compreender todo o processo, pela ambição e pelo 

compromisso de dar o meu melhor. A última, por não querer que acabasse, pelo 

sentimento de dever cumprido e pela tristeza de tão cedo não ter a oportunidade 

de vivenciar esta profissão que me completa.  

Por um lado o desejo de querer fazer mais, fazer melhor, fazer diferente, 

ajustar-me a cada turma, a cada aluno, pois acredito que, em cada escola, em 

cada meio as necessidades sejam diferentes apelando, portanto, a diferentes 

formas de intervenção. Estas características próprias de cada contexto 

configuram desafios que, pela sua natureza, criam em mim um desejo de 

continuar a trabalhar nesta área. Por outro a situação real do desemprego que 

se faz sentir área de Educação Física.  
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Chegando ao final deste processo, mais certezas tenho que é o caminho 

que pretendo seguir, o caminho de professora de Educação Física. Em tempo 

de crise, torna-se extremamente difícil a colocação de novos professores, mas 

desistir não é opção. Oportunidades surgirão e o desejo de ser professora de 

Educação Física não vai sucumbir. Pretendo continuar a trabalhar na empresa 

onde leciono diversas aulas de grupo, promovendo de exercício físico e envolver-

me em projetos de ação social, levando o exercício físico e o desporto a crianças 

desfavorecidas. Desta forma espero, não só, que pratiquem exercício de forma 

regular, mas também que, através do desporto sejam incutidas a estas crianças 

as normas e valores da sociedade. 
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