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RESUMO 
 

O presente relatório narra as experiências vividas de uma Professora 

Estagiária de Educação Física durante o seu Estágio Profissional. Este estágio 

está integrado no segundo ciclo de estudos conducentes ao grau de Mestre em 

Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto. Esta experiência decorreu na Escola 

Secundária /3 de Barcelinhos, situada no Concelho de Barcelos. Todo este 

processo foi supervisionado por um Professor Orientador, docente na 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e por um Professor 

Cooperante da instituição de acolhimento. O trabalho diário e a cooperação 

entre todo o núcleo de estágio com a restante comunidade escolar foi de 

extrema importância, fazendo-nos crescer pessoal e profissionalmente. O 

documento está dividido em oito capítulos ordenados da seguinte forma: (1) 

Introdução; (2) Enquadramento Pessoal - onde é desenvolvido o meu percurso 

biográfico, bem como as expectativas em relação ao Estágio Profissional; (3) 

Enquadramento da Prática Profissional - apresento o contexto de estágio e, 

mais pormenorizadamente, a minha experiência na escola (espaços 

marcantes, turmas atribuídas, professores cooperante e orientador); (4) 

Realização da Prática Profissional - tem por base os momentos reflexivos 

decorrentes de todo o processo de ensino-aprendizagem do ano de estágio, 

que dão imagem às experiências mais marcantes. Todos estes momentos 

resultam das tarefas inerentes ao planeamento, realização, avaliação, 

atividades organizadas e que o núcleo de estágio participou; (5) Estudo 

investigação-ação - apresento um estudo sobre o feedback pedagógico; (6) 

Conclusão e Perspectivas para o futuro – aqui evidencio todo o processo do 

Estágio Profissional e apresento as minhas expectativas para o futuro; (7) 

Referências Bibliográficas e (8) Anexos. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, 

PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, FEEDBACK PEDAGÓGICO
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ABSTRACT 
 

The present report describes the experiences of a Physical Education Teacher 

during her Professional Internship. The Faculty of Sports of the University of 

Porto integrates this internship on the study plan for the 2nd Cycle in Teaching 

of Physical Education in Primary and Secondary Education. This experience 

took place at Secondary School of Barcelinhos, in Barcelos. A Faculty’s 

supervisor and a Mentor Teacher, staff member of the school where the 

internship took place, oversaw the entire process. The daily work and the 

cooperation between the entire internship team and the school community was 

extremely important, allowing the interns to grow both personally and 

professionally. The document is divided in 8 chapters, in the following order: (1) 

Introduction; (2) Personal Framework – where my biographic path is described 

as well as my expectations towards the Professional Internship; (3) Professional 

Practice Framework – in which I present the internship context and, in more 

detail, my experience in the school (defining places, classes assigned, 

Professor Supervisor and Mentor Teacher); (4) Professional Practice 

Achievement – based on reflective moments resulting from the whole teaching-

learning process of the internship year, which reflect the most remarkable 

experiences. All these moments are the result of tasks related to the planning, 

execution, evaluation and planned activities in which the internship team took 

part; (5) Investigation-action study – I present a study on the pedagogical 

feedback; (6) Conclusion and prospects for the future – here I present the entire 

Professional Internship process and my expectations for the future; (7) 

Bibliography and (8) Appendices. 

 

KEY WORDS: PROFESSIONAL INTERSHIP, PHYSICAL EDUCATION, 

TEACHING-LEARNING PROCESS, PEDAGOGICAL FEEDBACK; 
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O presente documento foi realizado no âmbito da Unidade Curricular de 

Estágio Profissional (EP), inserida no 2º Ciclo de Estudos em Ensino de 

Educação Física (EF) nos Ensinos Básico e Secundário, no ano letivo 

2014/2015, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). 

 O regulamento desta Unidade Curricular1 refere que “O EP visa a 

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

através da prática de ensino supervisionada em contexto real, desenvolvendo 

as competências profissionais que promovam nos futuros docentes um 

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

da profissão” (p. 3).  

 O EP é considerado um espaço privilegiado da formação inicial de 

professores. Neste sentido, proporciona ao Estudante Estagiário (EE) uma 

aproximação ao campo do ensino, de forma supervisionada, promovendo a 

aquisição de competências imprescindíveis, para que futuramente exerça a 

profissão de uma forma mais consistente. Na minha opinião, apesar do EP se 

configurar como o final de um ciclo de estudos, representa igualmente mais 

uma etapa na formação. Sem dúvida que nesta profissão é fundamental que a 

formação seja uma constante. No caso da docência, a qualidade da formação 

deve corresponder às exigências reais da profissão, prescrevendo uma análise 

concreta da sua realidade (Perrenoud et al., 2002). 

 O meu EP decorreu na Escola Secundária /3 de Barcelinhos, situada no 

concelho de Barcelos. Ao longo do ano letivo 2014/2015, foi-me permitida a 

lecionação da turma B do 12º ano do Curso de Ciências e Tecnologias, do 

Ensino Secundário. Todo o trabalho elaborado decorreu sob a supervisão de 

duas figuras fundamentais: o Professor Cooperante (PC), mestre José Carlos 

Cruz, e o Orientador da Faculdade (PO), Prof. Doutor Ramiro Rolim. Do núcleo 

de estágio faziam ainda parte duas colegas, a Patrícia e a Joana.  

 Na FADEUP, o EP envolve duas componentes: a Prática de Ensino 

Supervisionada (PES) e o Relatório de Estágio (RE). O intitulado “Relatório de 

                                                             
1
 Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de 

Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP: 2014-

2015. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Matos, Z.   
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Estágio” proporciona a reflexão de toda a atividade realizada ao longo do ano 

letivo (2014/2015) na Escola Secundária /3 de Barcelinhos. Pretende-se que 

seja uma obra pessoal e fundamentada e que promova o desenvolvimento 

cognitivo da minha pessoa. Este documento está dividido em oito capítulos: No 

1º (Introdução), realizo uma caracterização geral do meu estágio profissional e 

a finalidade da realização do relatório de estágio; no 2º, Enquadramento 

Pessoal, descrevo o meu percurso biográfico, as vivências pessoais e 

profissionais e ainda as minhas expectativas iniciais e a realidade na escola em 

relação ao estágio profissional; ao 3º capítulo corresponde o Enquadramento 

da Prática Profissional, onde apresento o contexto teórico, legal, institucional e 

funcional até à caracterização do referido contexto de EP (as colegas de 

estágio, espaços marcantes, turmas atribuídas, professores cooperante e 

orientador); o 4º é devotado à Realização da Prática Profissional – este 

capítulo está dividido em três grandes áreas:  

✓ Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem; 

✓ Área 2 – Participação na Escola e Relações com a Comunidade; 

✓ Área 3 – Desenvolvimento Profissional. 

Estas áreas são descritas tendo por base os momentos reflexivos decorrentes 

de todo o processo de ensino-aprendizagem do ano de estágio, ilustrando as 

experiências mais marcantes. Comecei pela conceção, passando 

posteriormente para o planeamento, a realização da prática profissional em 

contexto escolar real, as principais dificuldades sentidas e as estratégias 

utilizadas; No 5º capítulo é apresentado o estudo de investigação – ação sobre 

um problema surgido nas minhas aulas – o feedback pedagógico; no 6º 

capítulo são sintetizadas as Conclusões e as Perspectivas para o futuro. Nele 

procuro evidenciar as principais conclusões de todo o processo do Estágio 

Profissional, enfatizando a sua importância na minha evolução, enquanto 

docente de EF, apresentando também as minhas expectativas para o futuro. O 

documento termina com o capítulo dedicado às Referências Bibliográficas, 

seguindo-se o espaço dos anexos, onde são exibidos os exemplares de alguns 

documentos elaborados, tanto a nível individual como em núcleo, para a 

organização de todo este processo. 
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2.1 – Quem sou eu? Como cheguei aqui? 

 

“As experiências de vida e o ambiente 
sociocultural são obviamente ingredientes-
chave da pessoa que somos, do nosso 
sentido do eu” (Goodson, 1992, p.71). 

  

 Para conseguir compreender a pessoa em que me tornei, será deveras 

importante realizar uma retrospetiva sobre tudo pelo que passei, experiências 

positivas e negativas, formações escolares e sociais e os pontos mais 

marcantes deste percurso trilhado até à atualidade. Todos os meus dias 

influenciaram e deram-me experiências que me fizeram crescer e tornar na 

pessoa que hoje sou. Não só na pessoa que hoje represento na sociedade, 

como na que serei futuramente. 

 Quando dei os primeiros passos em direção ao meu futuro, não 

imaginava estar hoje a escrever um Relatório de Estágio (RE). Tenho 

consciência que a vida nos reserva surpresas e crescemos a cada passo que 

damos. Não me sinto mais importante do que ninguém, mas tenho noção que 

lutei muito para chegar a esta etapa da vida. 

 Eu sou uma estudante que lutou e estudou para estar neste caminho. 

Chamo-me Maria Inês Barbosa de Oliveira e nasci no dia 31 de Janeiro de 

1990, na Freguesia de Remelhe pertencente ao Concelho de Barcelos - a 

famosa terra do Galo -, Distrito de Braga e resido atualmente na Póvoa de 

Varzim. A mudança de residência também foi uma etapa que a vida me 

reservou. Estou mais perto do Porto, local onde vivenciei a minha vida 

académica e onde me posso deslocar todos os dias; além de que tenho a 

possibilidade de trabalhar aos fins de semana na restauração.  

 Sou filha de pais portugueses e ambos agricultores, fator que influenciou 

de algum modo a escolha de uma profissão diferente da deles. Não porque não 

gosto ou não os ajudo, mas sim pelo facto de ser uma profissão que não 

permite férias, feriados nem fins de semana livres. É um trabalho duro e árduo 

todos os dias, seja verão ou inverno. Vivi sempre com os meus pais, avós e 

irmão e sempre ajudei no que fosse necessário, sendo que cresci num 

ambiente harmonioso e muito familiar, onde a educação e o respeito nunca 
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faltaram. Sempre fui uma criança atenta e curiosa a tudo o que me rodeava, 

perguntando desde sempre porque razão não tínhamos férias nem íamos à 

praia. A minha mãe sempre me respondia com as mesmas palavras: “Estuda e 

escolhe outra profissão para poderes oferecer aos teus filhos uma vida melhor!” 

Nunca fui às atividades extracurriculares, porque não existiam na escola que 

frequentava, nem ao Desporto Escolar (DE), porque as horas de treinos e os 

torneios aos fins-de-semana correspondiam às horas em que os meus pais 

mais trabalhavam.  

 Durante dezoito anos frequentei as escolas de Barcelinhos, tendo 

passado pela Rosa Ramalho no 5º e 6º anos e, posteriormente na Secundária 

/3 de Barcelinhos, do 7º ao 12º ano. Nesta escola passei os melhores anos da 

minha vida. Por esse motivo, decidi voltar, tendo sido a minha primeira opção 

para realizar o EP. Tenho o mérito de ser a primeira colocada. Além de possuir 

um ensino de qualidade, oferece experiências diversificadas aos alunos.  

 Dado o meu gosto pelo desporto, sempre tive como disciplina favorita a 

Educação Física. Contudo, foi durante o 7º ano que desabrochou em mim uma 

paixão: o Atletismo. Sempre disputei o primeiro lugar com outra colega 

igualmente fascinada pela mesma modalidade, nas provas do Corta-mato 

escolar. Defendi o nome da escola em todos os Corta-matos distritais, obtendo 

sempre boas classificações. Não obstante, nunca fui além de um 5º lugar, pois 

também competiam atletas federadas que lutavam e treinavam arduamente 

para uma boa classificação.  

 O meu Ensino Secundário foi feito no Curso da Animação Sociocultural, 

a partir do qual obtive conhecimentos relacionados com toda essa área, 

incluindo a área social, tão importante hoje em dia. Não era esta a área que eu 

pretendia, todavia, o Curso Tecnológico de Desporto não abriu no ano que 

ingressei, optando por outro que pensava estar relacionado, o que não se veio 

a verificar. São tudo experiências, das quais há que retirar o melhor e mais 

positivo da sua vivência.  

 No 10º ano tive um professor que se tornou uma referência para mim, 

sendo, sem dúvida alguma, o melhor professor de EF que poderia ter. 

Conseguia manter uma ótima relação com todos os alunos e a motivação que 
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me conseguia transmitir, fazia com que eu me aplicasse sempre mais para não 

o desiludir. Naturalmente, também para não me desiludir a mim própria e assim 

obter uma classificação excelente no final do período. Nesse ano tive as 

melhores notas de EF do meu percurso escolar. Ainda hoje mantenho contacto 

com este professor; são efetivamente relações como estas, entre professores e 

alunos, que para além de toda a nossa formação profissional e pessoal, 

marcam o nosso percurso de vida. Foram as suas observações, durante as 

aulas, que me fizeram optar pela Licenciatura em que ingressei: “Educação 

Física e Desporto” no Instituto Superior da Maia. Durante três anos frequentei o 

ISMAI por opção pessoal, sendo a 9ª melhor aluna a entrar nesse ano. 

Naquela instituição conheci pessoas novas e fiz amigos para a vida; alguns 

caminham no mesmo sentido que eu e temos objetivos de vida semelhantes.  

 Em 2013 ingressei no Mestrado de 2º Ciclo em Ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário, na Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto, por uma questão económica e também para vivenciar 

uma nova experiência, naquela que é a melhor Faculdade de Desporto a nível 

Nacional.  

 No que respeita à formação proporcionada pela Faculdade (1º e 2º anos 

do 2º Ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário), 

penso que esta me ajudou a encarar o EP com um maior à-vontade, visto que 

os ensinamentos foram ricos do ponto de vista teórico e prático. Na parte da 

teoria, os ensinamentos foram desde o trato com os alunos (Psicologia e 

Pedagogia), até aos contextos legais e institucionais da Escola 

(Desenvolvimento Curricular e Gestão). Noutro sentido, os ensinamentos mais 

práticos (Didáticas) fizeram com que conseguisse planear de forma consciente 

e sistematizada as aprendizagens e reproduzir comportamentos motores 

exemplares nas habilidades motoras. Todo este percurso proporcionou-me a 

aquisição de um conjunto de competências, que em súmula os posso enumerar 

facilmente. 

 Em primeiro lugar, considero ser uma pessoa muito cuidadosa. O facto 

de ter mudado de residência para ingressar na faculdade fez com que a partir 

dessa data adquirisse aos poucos uma autonomia crescente. Agora que está 
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tudo tão próximo do fim, ao mesmo tempo que é o início de um novo ciclo, 

desejo continuar na autonomia a que me fui habituando. 

 Como consequência do rigor que tudo isto comporta, sou uma pessoa 

cumpridora e autónoma. Penso ser uma pessoa com capacidade para lutar 

pelos objetivos, de forma constante, conseguindo com empenho atingir os 

meus propósitos. Aprendi a ser, gradualmente, uma pessoa independente, 

pelas circunstâncias que a vida me proporcionou. Considero ser uma pessoa 

capaz de desenvolver o meu trabalho de forma rigorosa.  

 Todo este caminho me faz ser quem sou, além disso, tive sempre ao 

meu lado pessoas grandiosas: família e amigos que nunca me desampararam. 

Recentemente, também se cruzaram no meu caminho o meu professor 

cooperante (PC) do EP, o professor José Carlos Cruz, e as minhas colegas de 

Estágio, a Patrícia e a Joana, que durante este ano me proporcionaram 

ensinamentos e experiências únicas, que jamais irei esquecer.  

 Todos eles me ensinaram, através das suas experiências, a nunca 

desistir de procurar o que mais me faz feliz e, mais do que me guiar pelo 

melhor caminho, ajudaram-me a saber pegar nas pedras que apareciam para 

que, através das mesmas, criasse um repertório de conhecimentos que me 

ajudassem a enfrentar situações adversas no futuro. 

 

2.2- O Estágio Profissional 

 

2.2.1 – Expectativas Iniciais  

 

 Este ano é o último de um longo caminho percorrido por entre escolas e 

faculdades. A meta está próxima e, quando olho para trás, o orgulho cresce de 

dia para dia. Já vejo a meta do meu percurso. Após quatro anos de longa 

formação, três na Licenciatura e um no Mestrado de Ensino e Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário, chegou o tão esperado quinto ano, o ano do 

EP.  

 Em todos estes anos, a Faculdade providenciou-me um conjunto de 

conhecimentos em diversas unidades curriculares. Em todas elas fui aprovada 
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e senti que delas retirei o mais importante e o imprescindível, para que o meu 

contacto com a escola fosse feito com o maior profissionalismo possível. 

Mesmo assim, sabia que teria um PC que ao longo do ano seria a minha 

“bengala”. 

 Na minha opinião, ser professora não é somente ensinar e transmitir 

conhecimentos. Deverá sê-lo, mas conjugando a paixão no ato de ensinar. Ser 

professora, nesta linha de pensamento, exige outros aspetos importantes, para 

além de conhecimentos, tais como: comprometimento pessoal face ao 

conteúdo da disciplina; padrões morais e éticos da profissão; criação de um 

estilo pessoal que resulte de uma adaptação das suas características pessoais 

às exigências prescritas; experiência e capacidades de adaptação às 

condições condicionantes dos locais do exercício profissional.  

 De acordo com Batista & Queirós (2013), na formação inicial o EP é um 

campo de ação privilegiado para o Estudante Estagiário, constituindo-se como 

um processo de integração no contexto social da profissão. Por conseguinte, 

olhei para o EP não só como uma oportunidade para adquirir conhecimentos e 

experiência acerca da realidade da profissão e do funcionamento da escola, 

como também para ser melhor professora. Assim, este ano de estágio seria a 

ocasião de aplicar os conhecimentos adquiridos e, principalmente, os 

apreendidos nas disciplinas teóricas e nas disciplinas didáticas do primeiro ano 

deste Mestrado. Espero ser capaz de contextualizar o programa nacional com 

os recursos da escola e as características dos alunos, adaptar os exercícios às 

dificuldades/ facilidades dos alunos e motivar os alunos nas várias modalidades 

a abordar. Espero conseguir adquirir o perfil de uma boa professora com a 

ajuda dos meus professores cooperante e orientador e espero ainda aprender 

muito com os meus alunos, aqueles que mais irão cooperar comigo, quer na 

lecionação dos conteúdos, quer na avaliação a que estarão sujeitos. Acima de 

tudo, espero conseguir transmitir os conceitos a abordar de uma forma clara e 

adequada, de modo a serem facilmente compreendidos. Aprendi tudo isto nas 

disciplinas teóricas, como tal, espero ser profissional e conseguir ser prática e 

objetiva perante uma turma inteira com alunos diversificados.  
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 A minha prática sempre foi norteada por estes objetivos e sempre 

consegui aliar a minha dedicação ao ensino. Na realidade, a vontade de 

ensinar e educar crescia a cada aula que passava. Não obstante, fui 

adquirindo, aos poucos, outros aspetos imprescindíveis para a atividade do 

“Ser professora”, através do investimento que realizei dentro da instituição 

escolar ao longo do ano.   

 É indiscutível que a profissão de docente exige uma adaptação 

constante a diferentes situações e desafios. É fundamental uma resposta 

adequada e exemplar por parte do professor, na medida em que este deve ser 

um modelo de virtudes, capaz de alterar o modo de agir de todo o tipo de 

alunos. Neste aspeto, uma formação profissional adequada não é por si só 

garantia do sucesso profissional.  

 Nas aulas teóricas de Psicologia da Educação, o professor fez referência 

a uma frase proferida por Grácio (1966) que nos diz que “Educar é promover, 

provocar e emancipar”. Para mim, esta afirmação é relevante e deve ser um 

dos princípios do professor. Pertence a uma das expectativas que me competia 

dar forma, pois queria ser capaz de transmitir e criar aprendizagens, através 

das matérias que tinha para lecionar e através dos ensinamentos educativos 

que tinha para demonstrar aos meus alunos. Esta expectativa foi alcançada por 

mim ao longo do ano letivo, adotando um papel sempre ativo e direto com os 

meus alunos. Para este objetivo, também contribuiu a minha dedicação em 

cada plano de aula, tentando realizar sequências de exercícios cada vez 

melhores. Paralelamente, os problemas com que me deparava eram alvo de 

debate nas reflexões de cada aula, tentando ser mais perfeccionista.  

 No que concerne às principais características a privilegiar na atividade 

docente, considerava que todas tinham a mesma importância. Contudo, após 

algum tempo de reflexão e de experiência descobri que deveria colocar no topo 

da pirâmide outras características, são elas: decidir autonomamente, saber 

investigar, ser criativa e desenvolver-me profissionalmente, pois os alunos 

exigem todas as aulas mais do professor.  

 No que em particular concerne ao professor de EF, perspetivei como 

primordial promover a prática regular de exercício físico e as relações sociais. 
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Dada a minha inexperiência, tenho consciência que por vezes me deixei cativar 

pelos alunos mais interessados e empenhados, pois, se têm estas 

características devemos dirigir-nos a eles a ajudá-los a serem ainda melhores. 

Todavia, também devemos ajudar os menos interessados e fazer com que se 

aproximem dos restantes. De facto, é necessário aliar a capacidade de 

transmitir regras, condutas e normas da sociedade, importantíssimas para as 

relações entre colegas e pessoal docente e não docente. É aqui que a nossa 

função se torna extremamente aliciante; mais do que ensinar o prescrito em 

cada unidade curricular, deveremos ser capazes de formar pessoas para a 

vida, ambição tida em todo o meu EP. 

 Quanto aos alunos, as minhas maiores expectativas vão no sentido da 

cooperação e do interesse demonstrado, que facilitam a relação 

professor/aluno e criam laços de afetividade conducentes a um clima de aula 

mais favorável e a uma aprendizagem mais eficaz. Há que referir igualmente as 

expectativas que tinha em relação ao comportamento e às atitudes dos alunos 

perante as minhas atitudes e postura na aula. Ambicionava que no final do ano 

cada aluno conseguisse “subir o degrau” pelo seu próprio pé, deixando de se 

apoiar na “bengala” que representa o seu encaminhador, o professor.  

 Quando entrei na escola para a primeira reunião com o PC, o meu 

pensamento foi o seguinte: “Se esta escola é a minha escola, tenho de dar o 

meu melhor e continuar a ser a pessoa que sempre fui e garantir a boa imagem 

que cá deixei”. Perspetivei exigir sempre o máximo dos meus alunos, fazer com 

que chegassem a conclusões sozinhos, e não simplesmente fazer com que os 

alunos aprendessem o que queria. Desejava que estes se envolvessem no 

processo, ou seja, tinha como objetivo auxiliá-los a integrarem tudo o que 

aprendiam, bem como a perceberem que tudo seria feito para eles, pensado 

neles e na sua evolução, enquanto alunos e pessoas. Isso revelou-se como 

dificuldade, dado que no início a preocupação era, sobretudo, que “tudo 

corresse bem”, a fim de obter uma boa qualificação no EP. Por outro lado, 

sempre consegui transmitir competências específicas da EF, bem como 

sentimentos de esforço, dedicação, autoestima e respeito pelas regras da vida 
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em sociedade. Tentava assim contribuir para a formação de cidadãos 

desportivamente cultos e ativos.  

 Refletindo sobre as minhas expectativas, ao longo do ano desenvolvi: 

um clima participativo e agradável; a coesão do grupo; a cooperação e a 

competição saudável; a responsabilidade nos alunos, fazendo-os acreditar que 

eram capazes e competentes; a noção de interesse por cada um; a valorização 

do esforço e do processo; as devidas oportunidades e não comparar pessoas, 

mas sim processos. 

 Relativamente a mim e a todas as minhas aulas, tinha como 

expectativas ser capaz de explorar diversas formas de resolução de problemas 

e dificuldades, de forma a ampliar os meus conhecimentos e a tornar-me cada 

vez melhor nesta minha futura profissão, mas também como pessoa. Realizar 

aulas propícias a excelentes aprendizagens também foi um objetivo primordial. 

 Quanto aos restantes professores e colegas de núcleo de estágio, tinha 

como expectativas a humildade, a honestidade, a camaradagem, o diálogo 

franco e aberto e a entreajuda, aquando do aparecimento das dificuldades. 

Tinha a esperança de retirar as aprendizagens que os mesmos me 

proporcionariam e também que estes me ajudassem a guiar pelo melhor 

caminho, uma vez que a ajuda dos mais experientes evita a queda em alguns 

precipícios, que por vezes estão bem escondidos no nosso percurso. 

 É de salientar que a não remuneração do estágio, me parece muito 

injusta. Uma vez que estamos responsáveis por uma turma, não posso 

concordar que não seja remunerada. Apesar de ter adquirido várias 

experiências que me vão auxiliar no futuro, penso que a responsabilidade de 

assumir tais funções deverá ter uma remuneração e não apenas uma nota final 

no EP.  

 Hoje, finalizado o estágio, sinto que além de mais experiente sou uma 

professora reflexiva, que toma sempre as suas decisões não de cabeça 

quente, mas com serenidade, a serenidade que adquiri ao longo das aulas. 

Ambicionava exercer a profissão num futuro próximo, para colocar em prática 

tudo o que aprendi ao longo deste ano. Acima de tudo, participar na educação 

de alunos, bem como ser um exemplo para eles. 
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2.2.2 – A realidade atual  

 

 A frase que mais vezes ouvi dos funcionários da escola foi: “A Inês 

voltou, de aluna passou a professora, como os anos passam!” Sim, os 

funcionários são os mesmos desde que abandonei “a minha escola” como 

aluna. Voltei mais madura, cresci nestes últimos anos, porque a vida assim o 

exigiu e voltei como professora, àquele que foi o meu berço de estudante. 

 Recordo a primeira reunião com o PC no dia 2 de setembro, 

aproximava-se o tão esperado primeiro dia de aulas, aquele em que me iria 

apresentar aos alunos como professora, a concretização de um sonho.  

 A realidade era esta, a minha turma seria do 12º ano. Imaginei alunos 

mais altos do que eu, a olhar-me de lado e a murmurar se eu lhes conseguiria 

ensinar algo de novo. Presumo que os alunos destas idades tenham este tipo 

de pensamento, pois eu passei por lá há pouco tempo.  

 A primeira aula lecionada foi às oito e vinte da manhã. O PC tinha 

relembrado na primeira reunião que deveríamos elaborar um PowerPoint com 

as regras a ter em atenção dentro do espaço da aula, o equipamento 

necessário para cada aula, a obrigatoriedade do banho após cada aula, a 

assiduidade e pontualidade; uma série de regras para que todas as aulas 

decorressem com normalidade. Parâmetros que se revelariam irrelevantes, 

dado que os alunos os cumpririam em cada aula.  

 Nesse dia, deu-se início a mais uma etapa da minha vida. Esta era 

distinta: concretizava um sonho - ser chamada de professora. Acordei cedo, 

penso até que o sono nem passou por mim, mas sentia-me bem, embora 

nervosa com o novo cargo que iria começar. Entrei na Escola e os alunos 

olhavam-me como se ficassem confusos, não percebiam se era uma 

professora ou aluna. Alguns deles já me conheciam e felicitaram-me por voltar 

a casa, agora num papel diferente. O entusiasmo era muito, contudo, ao longo 

do ano fui percebendo que, afinal, ser professora não é assim tão fácil. É uma 

enorme responsabilidade ter de observar todos os alunos e simultaneamente 
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corrigi-los, dar feedbacks, responder às perguntas que nos fazem e ter em 

atenção os seus comportamentos. 

 No intervalo, acompanhámos o PC à sala dos professores. Apesar da 

nossa apresentação aquando da primeira reunião geral de professores, foi 

estranho estarmos ali e sermos acarinhadas por todos, como se já nos 

conhecêssemos de outros anos. Toda a comunidade escolar me fez sentir em 

casa, porque realmente estava e foi como sempre me senti. Todos me 

respeitavam, assim como ao meu trabalho, mostrando-se sempre disponíveis 

para me ajudarem quando necessitava. O facto de ter sido aluna influenciou 

este comportamento por parte de todos, todavia, o mais importante foi a 

participação e o envolvimento nas diversas atividades ao longo do ano. Todos 

os elementos do subdepartamento de EF se mostraram disponíveis para ajudar 

naquilo que necessitasse, mostrando-se sempre afáveis.   

 Relativamente àqueles que foram os principais intervenientes ao longo 

de todo este processo, não podiam ser outros, não podia ser outra turma. 

Todos os elementos são diferentes, como é natural, mas não esperava a 

afeição que sinto por eles, talvez por serem a primeira turma. O que de alguma 

forma me entristeceu foi o facto de alguns estarem desmotivados para a 

disciplina, principalmente porque não conta para a média. Era uma realidade 

que não esperava; imaginava-os todos como eu, quando tinha a sua idade e 

tinha a EF como disciplina preferida. De qualquer modo, havia alunos que sim, 

que se pareciam comigo. Ainda estava eu a preparar o material e já ouvia as 

suas vozes “bom dia professora”. Como era bom ouvir estas palavras logo pela 

manhã e ver o entusiasmo estampado no seu rosto.  

 Ao deparar-me com a falta de motivação dos restantes, reconheci a 

necessidade de adaptar os conhecimentos que fui adquirindo na faculdade. 

Afinal a didática e a pedagogia entraram em contradição com a prática, nada 

se comparava às aulas onde os nossos colegas eram os alunos, onde 

simulavam erros e o professor percebia se nós os detetávamos. Onde 

olhávamos o colega e isso bastava para que ele percebesse que estava a 

perturbar o meu momento da aula, prejudicando-me. Tudo mudou. Agora são 

alunos a sério, que não obedecem apenas ao meu olhar. Afinal, a teoria e a 
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prática resultam apenas numa perspetiva (Perrenoud et al., 2002), à qual 

chamo de realidade.  

 Foi através das três dimensões de intervenção pedagógica, sugeridas 

por Siedentop e Tannehill (2000), que apreendi o meu problema nas aulas e no 

qual debrucei o meu estudo. Os autores consideram que o EE se deve focar no 

controlo da turma/disciplina, na gestão/ organização da aula e na instrução/ 

feedback. É nesta última dimensão que eu sinto mais dificuldade, ou seja, 

atentar a todos os alunos e ainda perceber os seus erros e corrigi-los, dando 

feedbacks e fazendo com que se mantenham entusiasmados. Foi uma batalha 

comigo própria ao longo do ano, mas ganhei. Ao sentir que não era capaz, que 

o número de preocupações era enorme, percebi a necessidade de desenvolver 

competências. Nomeadamente a de identificar as diferentes situações que 

devemos controlar e tomar as decisões na hora, controlar os impulsos e 

agarrar no problema como se de um exemplo se tratasse para todos, porque o 

erro de um é o erro dos outros.  

 Também o controlo da turma foi uma dificuldade, mas não tão 

acentuada. Eu não sou perfeita, logo, posso cometer erros. Só assim 

aprenderei; na verdade, é para isso que estou na escola, para ensinar mas 

também para aprender, porque este processo nunca termina. Ao longo de três 

períodos vivenciei experiências excelentes e momentos que jamais irei 

esquecer. Porém, houve momentos menos bons, que me fizeram crescer e 

perceber que afinal consigo controlar os impulsos, acabando por serem 

experiências positivas. Não podia nem devia mostrar o lado fraco, mostrar 

insegurança perante aqueles que me chamam professora e que depositam em 

mim confiança e respeito pelo que sou. Apenas quem me conhecia bem, 

percebia o que sentia e os desabafos ficaram registados nas reflexões de cada 

aula. Enquanto desabafava com o papel, refletia e relembrava que estava ali 

por mim e porque merecia, ninguém ia fazer o meu trabalho. O caminho era só 

um, seguir em frente. Eu não podia exigir dos outros um bom trabalho se os 

meus próprios alunos me vissem desistir, ainda mais quando a exigência é 

uma das competências essenciais do bom professor (Proença, 2008). 
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 Hoje, penso que se voltasse à mesma escola, com os mesmos alunos 

não mudaria muito daquilo que fiz, porque tudo influenciou o meu crescimento 

e passagem do papel de aluna para professora, fazendo de mim, uma melhor 

pessoa e, por consequência de todos os meus passos, uma melhor professora. 

Naturalmente que existiram alguns sobressaltos, constantes adaptações e altos 

e baixos em cada dia. Tudo isso aconteceu porque me fui deparando com 

dificuldades que na teoria não existiam, às quais tive de me adaptar e/ou 

ultrapassar. Como em tudo na vida, não há problemas sem solução, há sim um 

caminho a percorrer até o solucionar e é aqui que muitas vezes nos perdemos. 

Contudo, não me senti perdida nem desamparada. Sinto que sou capaz e hoje, 

mais do que nunca, tenho a prova disso: sou uma pessoa mais preenchida.  

 Desta forma, posso concluir que o EP é um momento único de 

aprendizagem e ensinamento. Um lugar de oportunidade para aperfeiçoar a 

capacidade de reflexão com o intuito de ser uma professora cada vez mais 

profissional, competente e crítica. Relativamente ao local de estágio, este 

permite a vivência de situações/problemas que mobilizam conceitos 

académicos, transformados num saber profissional. 
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3.1 – Enquadramento Institucional Legal  

 

“O professor reflexivo é, então, o que busca o 
equilíbrio entre a  ação e o pensamento e 
uma nova prática implica sempre uma 
reflexão sobre a sua experiência, as suas 
crenças, imagens e valores” (Oliveira e 
Serrazina, 2002, p.39) 

 

  A nível institucional, o EP é uma unidade curricular do segundo ciclo de 

estudos em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

providenciado pela FADEUP. Nos dois primeiros semestres, a Faculdade 

apetrecha-nos de um conhecimento teórico sobre tudo o que está relacionado 

com a Escola. Também um conhecimento pedagógico e didático, mas algo 

redutor, na medida em que nos transmite apenas algumas noções elementares 

do ato de ensinar desprovidas de contexto. No terceiro e quarto semestre, a 

Faculdade aposta em lançar-nos para o terreno, no qual temos que lecionar 

aulas sob a supervisão de um professor cooperante e de um orientador 

proveniente da instituição promotora do estágio. A conclusão com sucesso 

deste ciclo atribui aos alunos o grau de Mestre. O EP agrega duas 

componentes, a PES, através da qual o EE tem a oportunidade de vivenciar a 

sua futura profissão em contexto real de ensino, desenvolvendo as 

competências aprendidas ao longo do primeiro ano de Mestrado, sendo 

fundamentalmente prática, crítica e reflexiva; e o RE, que é uma componente 

do EP - um documento que ao longo do ano deve ser elaborado, relatando as 

experiências vivenciadas na PES e que, para êxito na sua realização, tem de 

ser defendido perante um júri (Regulamento da Unidade Curricular Estágio 

Profissional 2014-2015). A organização e todo desenrolar do EP estão 

sustentados pelos princípios decorrentes das orientações legais estabelecidas 

nos Decretos-Lei n.º 74/2006 de 24 de março e n.º 43/2007 de 22 de fevereiro.  

 O Estágio Profissional, segundo as normas orientadoras da FADEUP, é 

um “projeto de formação do estudante com a integração do conhecimento 

proposicional e prático necessário ao professor, numa interpretação atual da 

relação teoria prática e contextualizando o conhecimento no espaço escolar. O 
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projeto de formação tem como objetivo a formação do professor profissional, 

promotor de um ensino de qualidade. Um professor reflexivo que analisa, 

reflete e sabe justificar o que faz em consonância com os critérios do 

profissionalismo docente e o conjunto das funções docentes entre as quais 

sobressaem funções letivas, de organização e gestão, investigativas e de 

cooperação” (p. 3). Pelo exposto, o EE fica com a responsabilidade de exercer 

todas as funções de um professor, perante uma turma, sendo supervisionado 

pelo PC e pelo PO. A imensidão de funções a que o docente é confrontado 

remete para a noção de polivalência, que permite uma inter-relação entre a 

teoria e a prática. 

 A instituição promotora desta experiência apresenta o seu próprio 

enquadramento, que a distingue das demais instituições, devidamente 

estruturado e orientado. Desta forma, o EP apresenta quatro áreas de 

desempenho interligadas: 

✓ Área 1 – “Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem” – área que 

engloba a Conceção, o Planeamento, a Realização e a Avaliação. O 

objetivo passa por construir uma forma de intervir no processo de ensino e 

educação dos alunos, regido por orientações pedagógicas. 

✓ Áreas 2 e 3 – “Participação na Escola e Relações com a Comunidade” -

áreas em que se pretende que o EE ajude, através do seu trabalho e 

dedicação, ao sucesso educativo de forma contextualizada, cooperativa, 

responsável e inovadora. Pretende-se, ainda, que seja desenvolvido o 

trabalho de conhecimento da comunidade escolar, promovendo a 

participação ativa dos encarregados de educação no seio escolar e levando 

a cabo intervenções que envolvam as potencialidades da comunidade 

escolar. 

✓ Área 4 – “Desenvolvimento Profissional” – área em que o EE reflete e trata 

os assuntos relacionados com a sua atividade profissional, que, por sua 

vez, advêm da experiência e investigação. 

 Ao longo de todo o ano letivo, deparamo-nos com a prática profissional 

para que fomos instruídos durante 4 anos. É essencial colocar em prática a 

experiência adquirida ao longo da formação e assim aprofundá-la ainda mais e 
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em contexto real. De notar que o desenvolvimento social e moral estão 

subjacentes, havendo, por isso, uma constante construção da nossa pessoa, 

nestes âmbitos. Contudo, na minha modesta opinião, nem todos os estágios 

são orientados da mesma forma, nem todos os professores cooperantes são 

exigentes da mesma forma. Em conversa com outros colegas estagiários, 

apercebemo-nos de problemas existentes nas escolas e que passam impunes 

aos olhos dos professores cooperantes. A título de exemplo, destaco um 

problema debatido numa das escolas cooperantes, que se devia ao facto da 

professora cooperante afirmar que as EE são todas equivalentes. Todavia, uma 

delas havia-se salientado no Desporto Escolar, tendo até acompanhado os 

alunos a uma distrital a Lisboa, sem qualquer professor responsável da escola. 

Esta EE foi responsável por quinze alunos durante um fim de semana e, a meu 

ver, um EE não pode deter tão grande responsabilidade. Se o Desporto Escolar 

é um dos parâmetros a avaliar, tendo em vista a prestação e o desempenho do 

EE durante o ano de estágio, a professora em questão não devia dar a mesma 

nota a uma EE que representou a escola, já que os restantes em nenhuma 

situação estiveram presentes em jogos e competições. A dedicação desta EE 

numa outra escola seria certamente mais valorizada. Penso, por isso, que na 

comparação efetuada, por vezes os EE saem prejudicados na classificação 

final. Com efeito, lutamos durante um ano inteiro e dedicamo-nos aos alunos, 

ensinando e transmitindo tudo o que sabemos e aprendendo com eles a cada 

dia, tornando-nos melhores professores e mais responsáveis. 

 

3.2 – A Escola Cooperante “A minha segunda casa” 

 

“A investigação sobre as escolas pode ser muito útil 
para os professores principiantes, pois pode ajudá-
los a aprofundar o conhecimento das escolas como 
organizações sociais e pode ajudá-los a lembrar-se 
de que a própria sala de aula constituirá uma parte 
do esforço de toda a escola ”. (Arends, 1995, p.465) 
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 Uma escola não é unicamente uma instituição criada com o propósito de 

transmitir conhecimentos, ou um conjunto de edifícios frequentados por 

professores, encarregados de educação, auxiliares e alunos, que se orientam 

por regulamentos e manuais (Brito, 2008). Segundo o mesmo autor, “uma 

escola é algo de dinâmico que contém um espírito que a define” (p. 47).  

 Esta escola foi escolhida por mim para realizar o EP por todos os bons 

motivos possíveis. É de salientar que foi a minha primeira opção e não me 

imaginaria numa outra. Primeiramente, por ser a escola mais próxima da minha 

área de residência, ainda que não seja a minha atual residência. Em segundo 

lugar, foi a escola onde estudei durante 6 anos. Foi nesta escola que tirei as 

melhores notas e onde optei por seguir a área do desporto. Não poderia 

realizar o EP noutra escola que não a “minha escola”; não seria igual. Tenho a 

certeza que não seria recebida tão amavelmente como na “minha escola”, onde 

agora voltei como professora. Reconheço que a festividade e alegria foi muita 

quando todos os que me haviam conhecido como aluna me viram entrar na 

sala dos professores no papel de professora. Sabia que esta escola não me ia 

desiludir; o grau de afetividade que tenho é enorme, tendo sido adquirido no 

passado enquanto aluna. Tenho consciência que parti para esta caminhada em 

vantagem em relação às minhas colegas de estágio. O chão que iríamos pisar 

durante os próximos meses já me era familiar. Os funcionários são os mesmos 

e alguns professores também, outros já não, são as circunstâncias da vida. 

Parti em vantagem sim, mas caminhámos juntas na mesma direção, num novo 

papel, num novo contexto e numa nova experiência profissional. 

 

3.2.1 – A minha Escola “Secundária /3 de Barcelinhos” 

 

 A escola que me acolheu nesta primeira experiência, enquanto 

professora, pertence ao maior concelho do País - o concelho de Barcelos, com 

89 freguesias -, mais precisamente à freguesia de Barcelinhos. A escola é 

conhecida como escola de S. Brás, por estar situada no lugar de S. Brás. A sua 

localização é na margem Sul do Rio Cávado. Este rio liga a cidade de Barcelos 

a Barcelinhos através de uma ponte medieval dividindo geograficamente a 
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meio o concelho, tanto em superfície, como em número de freguesias e de 

habitantes. 

 A escola funciona em regime diurno, com oferta formativa para alunos 

do 3º ciclo e ensino secundário. No que concerne ao 3º ciclo, a escola oferece 

entre duas a três turmas nos diferentes níveis de ensino. No que respeita ao 

ensino secundário, disponibilizam-se cursos científico-humanísticos e cursos 

profissionais, abrangendo áreas de estudo diversificadas. No caso dos cursos 

profissionais, procuram adaptar-se as ofertas curriculares às características do 

meio e do tecido empresarial do concelho, de forma a facilitar a 

empregabilidade futura dos alunos.  

 A Comunidade Educativa durante este ano letivo foi composta por 73 

docentes, 32 elementos não-docentes, 628 alunos e ainda os pais e 

encarregados de educação.  

 No que concerne à estrutura física da escola, é composta por sete 

pavilhões, identificados de A a G, nomeadamente: Bloco A – Serviços 

Administrativos; Bloco B – Laboratórios e Salas de Aula; Bloco C – Salas de 

Aula; Bloco D – Bar, Polivalente e Anfiteatro; Bloco E – Cantina; Bloco F – 

Salas de Aula de “construção pré fabricada”; Bloco G – Pavilhão 

Gimnodesportivo -, para além de um campo de jogos exterior e espaços 

verdes.  

 

 

Imagem 1 - Escola Cooperante 
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 Relativamente aos espaços disponíveis para a prática da EF, aqueles 

que foram os espaços mais utilizados por mim, o Pavilhão Gimnodesportivo 

tem sensivelmente o tamanho de um campo de Futsal, com marcações dos 

diversos campos. Este pavilhão pode ser subdividido em três espaços, 

delimitados por cortinas, facilitando aos professores a utilização rápida de dois 

espaços, se for possível. Para além deste espaço, existem ainda uma 

arrecadação, uma sala onde podem ser lecionados alguns conteúdos teóricos, 

duas bancadas, dois balneários femininos e dois masculinos e uma sala para 

os funcionários. O campo exterior é composto por uma pista de Atletismo, um 

campo de Andebol, um campo de Basquetebol, um campo de Voleibol e uma 

caixa de areia para os saltos horizontais do Atletismo. No Anfiteatro existe um 

palco e espaço para o público, podendo ser utilizado para as aulas de EF, 

conforme a disponibilidade. Utilizei este espaço para lecionar duas aulas de 

Zumba, pois, possibilita ao professor ficar num espaço elevado em relação aos 

alunos. 

 Relativamente ao material disponível, este permite, de uma forma geral, 

lecionar as diferentes Unidades Didáticas (UD), isto é, a relação quantidade de 

material está equilibrada face ao número de alunos existente por turma. No 

entanto, existe algum material que devia ser renovado, tendo em conta o seu 

desgaste. Não obstante, é compreensível que a escola não tenha possibilidade 

de renovar todos os anos o material. Ainda assim, no início deste ano letivo a 

escola adquiriu material novo, mais concretamente 10 bolas de Voleibol, 10 

bolas de Andebol, equipamento desportivo (12 camisolas, 12 calções e 12 

pares de meias), 2 caixas de volantes de Badminton, 6 barreiras de salto em 

altura e 1 colchão de salto em altura. É de referir ainda que, no caso de três 

professores lecionarem a mesma UD simultaneamente, o material torna-se 

insuficiente e, em alguns casos, dependendo da modalidade, apenas há 

material suficiente para uma só turma. Neste sentido, o planeamento anual 

está, dentro dos possíveis, ajustado para que as modalidades das turmas não 

coincidam entre si. No caso de isto acontecer, os professores rapidamente 

resolvem a situação, trocando um deles a modalidade em questão. No espaço 

exterior, as instalações não estão nas melhores condições, nomeadamente a 
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caixa de areia, as balizas e os cestos. Apesar de tudo, relembro um episódio 

de uma aula, onde necessitava de barreiras e as da escola eram demasiado 

altas para o objetivo que eu pretendia no exercício. Assim sendo, construí, eu 

própria, as barreiras com material do dia-a-dia. Os alunos gostaram e foi uma 

forma de demonstrar que quando se necessita de material se pode improvisar. 

Uma das aulas da cadeira de tópicos II deste ano corrente foi sobre este tema - 

criação de materiais. Foi a partir desta aula que me suscitou a ideia de 

construir o material. 

 O lema da EC traduz, de certa forma, o seu objetivo primordial: “Desde 

1986 a Criar Identidades”. A educação, para além de ensinar, sustenta-se 

neste princípio: ajudar os jovens a definir aquilo que são e o que querem ser 

futuramente. É sobretudo na escola que definem os seus objetivos futuros, os 

seus ideais e princípios e desenvolvem amizades que por vezes são amizades 

para a vida. 

 É na escola que os alunos constroem parte da sua identidade, pois, é 

onde passam grande parte do seu dia, conferindo à escola uma 

responsabilidade acrescida no seu desenvolvimento. Embora não tenha 

associado de imediato este lema, não poderia estar mais adequado ao meu 

EP. Foi precisamente nesta escola que eu construí a minha identidade e fiz 

bons amigos com quem ainda hoje mantenho contacto. Hoje reconheço que, 

para além de construir a minha identidade enquanto aluna, comecei a construir 

recentemente a de professora.  

 

3.3.2 – Os espaços das minhas vivências  

 

“A Escola é um espaço que detém o poder de 
marcar decisivamente o percurso desportivo 
dos alunos, interferindo na motivação, na 
experiência e no incentivo dos adolescentes e 
jovens para a prática de exercício físico”. 
(Mota e Sallis, 2002) 
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 A Escola é uma instituição onde todas as crianças e jovens se juntam, 

sendo provavelmente o local mais propício para que se vivam e apreciem 

experiências. A Escola assume-se, pois, como o local privilegiado para que se 

vivam experiências desportivas e sejam nelas criadas desde cedo a motivação, 

o entusiasmo e um verdadeiro interesse pelo desporto. Na minha perspetiva, 

os pavilhões desportivos são os espaços onde se desenvolvem estas 

competências, pois, é neles que são lecionadas as aulas de EF. Foi aí que 

desenvolvi o meu trabalho prático, materializando o que planeei para os meus 

alunos, onde vivenciei todas as experiências com eles, aplicando a essência da 

minha (futura) profissão.  

 

O Bloco G – Pavilhão Gimnodesportivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 2 - Pavilhão gimnodesportivo 

 Este pavilhão era o local onde lecionava as aulas ao 12ºB, podendo ser 

nele praticadas as modalidades coletivas abordadas pela turma (Futsal e 

Voleibol) e também algumas individuais (Badminton e Atletismo – Salto em 

altura). Quando as condições meteorológicas assim o permitiam algumas das 

modalidades podiam ser lecionadas no espaço exterior. Saliento o facto de 

existe um documento intitulado de - roulement, - um documento que está 

afixado na sala dos professores de EF, que permite saber qual o espaço que 

cada turma tem destinado para cada aula. Relativamente a este documento, na 

sua prática este é flexível, pois, os professores podem mudar de espaço se lhe 

for mais conveniente e se os outros professores assim o permitirem. O pavilhão 
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pode ser subdividido em três espaços e se um professor tiver o último espaço 

para lecionar Voleibol, pode optar pelo espaço mais perto da arrecadação (o 

primeiro espaço) para que não seja necessário carregar os postes para longe.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 A sala dos professores de Educação Física é o espaço onde são 

elaborados e discutidos os planos de aulas e onde são realizadas as reuniões 

com o PO depois de cada aula observada. É a sala onde os professores de EF 

reúnem e podem conviver durante o intervalo após uma aula e enquanto 

esperam pela seguinte, podendo ainda escrever os sumários.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 O campo de jogos exterior é onde um dos professores leciona, no caso 

de estarem quatro turmas a ter EF em simultâneo, ou se porventura lecionar 

Imagem 3 - A Sala dos professores de Educação Física 

Imagem 4 - O campo de jogos descoberto exterior 
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salto em comprimento, corrida de barreiras, ou simplesmente pretender 

lecionar a aula ao ar livre.  

 

 

 Deixando os espaços desportivos, passarei agora para os locais mais 

informais, mas também por mim frequentados ao longo da minha formação 

neste ano letivo de estágio. No bloco A, os espaços onde passei mais horas do 

meu dia foram: a sala dos professores, a sala dos diretores de turmas e a 

biblioteca.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 5 - A sala dos professores 

   

 A sala dos professores é o local de convívio entre todos os professores, 

é onde se desenvolve, de forma mais estrita, a relação com os professores dos 

diversos anos e das diversas áreas disciplinares. É onde se realiza a constante 

troca de livros de ponto durante os intervalos.  

 

A Biblioteca é local de preferência de alguns alunos. Podem-se consultar livros 

ou realizar trabalhos de pesquisa nos computadores que a escola tem ao 

dispor de todos os alunos ou ainda realizar trabalhos de grupo ou ter 

explicações individuais. É um local de reflexão, embora também possa ser de 

descontração, sendo possível visualizar filmes ou ler revistas. 
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Imagem 6 - A sala dos diretores de turma 

  

 A sala dos diretores de turma foi o local onde mais tempo o NE 

permaneceu para serem resolvidas questões burocráticas. Era o local onde se 

realizava à 4ª feira a reunião semanal do núcleo, onde cada EE expunha e 

ouvia opiniões, vivenciava aprendizagens e convivia com as colegas de estágio 

e com o professor cooperante. Desta forma, este espaço ganhou enorme 

representatividade para todo o núcleo, no sentido em que era neste espaço 

que muito do desenvolvimento profissional se processava. As conversas tidas 

entre os elementos do núcleo de estágio permitiam criar uma panóplia de 

ideias que ajudavam, não só nas reflexões críticas e na consequente evolução 

como professoras, mas também no crescimento como pessoa e ser social de 

cada uma. 

 

3.3 – O NÚCLEO DE ESTÁGIO (de desconhecidas a melhores Amigas) 

 

3.3.1 – As Estudantes Estagiárias 

 

Os EE constituem o elemento central do NE (Rolim, 2013). Os restantes 

estudantes estagiários são as pessoas com quem mais vamos conviver ao 

longo do EP e com quem vamos partilhar dúvidas e saberes. No meu caso em 

concreto, vivi o EP acompanhada por duas estudantes-estagiárias, 

desconhecendo uma delas na fase inicial, a Patrícia. Contudo, foi com esta que 

melhor me relacionei. O seu percurso de formação é distinto do meu, mas os 

nossos caminhos cruzaram-se na FADEUP.  

Desde cedo que notei uma maior afinidade com a Estagiária Patrícia. 

Interagíamos com o mesmo objetivo, ajudarmo-nos mutuamente. O impacto 
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inicial e a responsabilidade de apresentar os primeiros documentos e dar as 

primeiras aulas foram grandes, daí a necessidade de nos ajudarmos. 

 Relativamente à Estagiária Joana, o seu percurso académico fez com 

que nos conhecêssemos no ISMAI. Durante os três anos de Licenciatura fomos 

colegas de turma, embora não pertencêssemos ao mesmo grupo de amigos. 

Quis o destino que optássemos pelo mesmo Mestrado e pela escolha da 

mesma Faculdade. É possível que a sua personalidade reservada tenha 

impedido maior proximidade; de qualquer modo, é de salientar que existia a 

afinidade suficiente para que o processo de estágio se desenrolasse 

naturalmente. Penso que foi um período de adaptação para todas.  

O PC desde cedo estabeleceu o hábito de reunir à 4ª feira, para que 

pudéssemos conversar sobre as aulas e debater os problemas com que nos 

defrontávamos. A 4ª feira era o dia mais extenso da semana para mim, que 

passava o dia na escola, com aula às 8h20min e Desporto Escolar durante a 

tarde. Não deixava por isso de ser o dia que eu mais gostava, sentindo que 

aprendia mais, e no qual havia mais tempo para conviver com os outros 

professores. Observávamos as aulas das outras estagiárias e até de outros 

professores (informalmente), o que ajudava na troca de ideias, sugestões e até 

de exercícios, verificando vantagens e desvantagens.  

A partir do segundo período, a estagiária Joana afastou-se um pouco. 

Retraía-se e não convivia, nem saía connosco, para nos distrairmos da rotina 

que estávamos a viver. Por sua vez, a ligação entre mim e a Patrícia fortalecia-

se a cada dia. Percebemos que ao trabalharmos mais vezes em conjunto, 

tirávamos proveito dos conhecimentos e experiências de cada uma. Senti que 

é bom não estar sozinha nesta caminhada, que é mais reconfortante caminhar 

acompanhada por alguém que luta em prol dos mesmos objetivos. A nossa 

interação convergia para uma visão final mais abrangente da docência e da EF. 

Em certos momentos, aprendi com as minhas colegas e usei algumas das suas 

estratégias ou metodologias. Ao longo do EP, entendi que é possível tirar 

proveito das potencialidades de cada um, de forma a colmatar as dificuldades 

individuais (Rolim, 2013). Também percebi que além de lutarmos em prol do 
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mesmo objetivo, a convivência diária com pessoas, que até aí 

desconhecíamos, fortalece amizades.  

 

3.3.2 – O Professor Cooperante “com calidade” 

 

 O PC foi a pessoa com quem estabeleci uma relação mais estreita, pois 

era na sua companhia que estava diariamente, tendo assim um papel mais 

interventivo em todas as minhas ações. Conhecia o PC apenas de vista, por 

ser professor de Educação Física desde a época em que eu era estudante e de 

ser o diretor de turma do Curso Profissional de Desporto - aquele que eu 

pretendia frequentar, mas que as circunstâncias da vida não permitiram. Era 

conhecido pela sua pacatez e sociabilidade.  

 Se o PC podia ser outra pessoa? Poder podia, mas não seria a mesma 

coisa! Num primeiro impacto algo comedido, mostrou ser uma pessoa 

disponível e condescendente, isto é, não demasiado rígida nas exigências e 

compreensiva com o momento de mudança e acumulação de tarefas que 

estávamos a atravessar. A sua ajuda e compreensão facilitaram a lecionação 

das primeiras aulas, deixando-me à vontade e com a consciência de que se 

precisasse ele estava lá. Desde cedo se preocupou e questionou sobre as 

expectativas de cada uma de nós, sobre as ambições, prioridades e 

disponibilidade. O dia-a-dia e a nossa convivência encarregou-se do restante.  

 O papel do PC é, a meu ver, de grande responsabilidade. Com efeito, 

supervisiona todo o nosso processo de modo a contribuir para o bom 

desenvolvimento de um futuro profissional. Para que este desenvolvimento seja 

mais acentuado, tendo em conta as funções do professor, exige-se a 

concretização de múltiplos papéis e funções (Batista, & Queirós, 2013). É, por 

isso, fundamental que seja dada liberdade ao EE para utilizar os diferentes 

métodos e modelos de ensino (Alarcão & Tavares, 1987), de modo a 

desenvolver a capacidade de reflexão e de observação, a segurança e a 

orientação na profissão (Rodrigues, 2013). Neste sentido, o PC deu-me total 

autonomia em todas as minhas funções, permitindo assim que me sentisse 

capaz de exercer o papel necessário para a profissão. Embora fosse apenas 
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com uma turma, era a realidade. Esta oportunidade permitiu-me testar métodos 

e ideias que me obrigaram a refletir sobre tudo o que planeei e o que decorreu 

nas aulas. Durante o ano letivo, o PC supervisionou as minhas aulas, 

comentando o que estava bem, ou menos bem, servindo igualmente de 

exemplo para as minhas colegas, pois os erros de uma eram os erros das 

outras. Os feedbacks que transmitia fizeram com que progredisse em 

determinados aspetos, melhorando ao longo do ano naquilo que sentia mais 

dificuldades. As escolhas sempre foram minhas, contudo, o PC questionava e 

por vezes confrontava-me com outras opções e soluções.  

Em todo o meu processo foi a pessoa mais presente e que mais 

contribuiu para a minha formação; estava sempre pronto a ajudar. Na escola, 

éramos conhecidas pelas “cachopas do Cruz”, pois andávamos sempre juntos, 

Cooperante e Estagiárias.  

Para mim, o PC mostrou-se sempre uma pessoa extremamente especial 

em todos os aspetos, correspondendo exatamente às características que 

Albuquerque et al. (2008) apontam na função que o mesmo deve 

desempenhar. Desta forma, senti que este profissional foi muito justo, 

preocupado, honesto, compreensivo, disponível, competente e, sobretudo, 

Amigo. Acompanhando estas características, tentou sempre conduzir-me ao 

processo reflexivo das minhas atividades escolares.  

O facto de saber sempre criar um clima atrativo, motivador e algo 

familiar, faz com que este contato seja, neste momento, recordado com enorme 

satisfação e com um sentimento de felicidade por ter encontrado no meu 

percurso um agente educativo muito bem formado e competente. 

 

3.3.3 – O Professor Orientador “guia do meu relatório” 

 

No que concerne ao PO da Faculdade, sempre cumpriu com as suas 

funções de orientador do meu percurso, através de um acompanhamento 

preocupado com a minha prestação. Deslocou-se à escola, conforme diz Rolim 

(2013), para a observação das aulas, com o objetivo de colaborar na evolução 

do EE, através de um diálogo construtivo sobre a sua observação, após a aula. 
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Sempre referiu que não estava ali para nos avaliar, mas sim para nos ajudar 

com a sua experiência, numa perspetiva de resolução de problemas existentes 

na aula. Estava presente, isento de tensões, e baseado numa confiança sólida, 

preocupando-se em desmistificar a avaliação sumativa como o aspeto mais 

importante do processo de supervisão. Esta postura proporcionava um 

ambiente tranquilo e propiciava boas relações. Nestas reuniões após as aulas 

observadas, colocava questões que me obrigavam a refletir sobre os métodos 

utilizados, sobre a minha postura durante a aula e a forma como transmitia e 

acompanhava os exercícios. Após cada aula observada tinha de desenvolver a 

respetiva reflexão, de carácter reflexivo, recebendo feedbacks como forma de 

não voltar a cometer o mesmo erro.  

Considero que apenas refletindo poderei evoluir no sentido de dar 

significado à minha atuação, podendo modificar os meus comportamentos e 

escolhas, rumando para um objetivo mais perfeito. O ponto de vista do PO é 

mais abrangente, pela sua vasta experiência em lecionação e supervisão. 

Mostrou dominar não somente os conteúdos programáticos das unidades 

curriculares, mas também uma vasta cultura geral e uma bagagem sustentada 

em conhecimentos das ciências da educação e de tudo o que lhe está 

associado. 

Para além destes momentos de observação, o PO foi acompanhando o 

meu processo através de reuniões com o PC. Procurou sempre ser assertivo e 

isso fez com que o seu desempenho fosse, a meu entender, deveras 

competente e profissional.  

Num sentido mais lato, este processo é visto como o desenvolvimento 

de uma maior integração, de um equilíbrio elevado e consistente do nosso 

“Eu”, de adquirir conhecimento, de conviver, de saber e saber-fazer. 
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3.4 – AS TURMAS ATRIBUÍDAS NA MINHA PRÁTICA PROFISSIONAL  

 

3.4.1 – 12ºB, “A Turma Fantástica” 

  

  Na primeira reunião com o PC, decidiu-se por unanimidade sortear as 

turmas que cada EE iria lecionar. O PC pensou por bem que todas as EE 

ficassem com turmas semelhantes, isto é, pertencentes ao Ensino Secundário. 

Assim sendo, a estagiária Patrícia ficou com uma turma do 10º ano, enquanto 

que eu e a estagiária Joana ficámos com turmas do 12º ano. No sorteio fiquei 

com a turma 12º A, contudo, a colega que ficou com o 12º B tinha aulas à 6ª 

feira e como ela pretendia ir a casa aos fins de semana disponibilizei-me a 

trocar de turma, ficando assim com o 12º B.  

 Começou aqui a minha aventura. Fiquei responsável por lecionar as 

aulas ao 12º B, Curso de Ciências e Tecnologias (2 blocos de 90 minutos 

semanais). Esta turma era inicialmente constituída por 23 alunos, sendo que 

um assistia somente às aulas, para ingressar posteriormente na faculdade 

(algo que aconteceu comigo também). Este aluno deixou de comparecer no 

final do 1º período. Desta forma, a turma ficou reduzida a 22 alunos, sendo 

constituída por 7 elementos do sexo masculino e 15 elementos do sexo 

feminino, com idades compreendidas entre os 17 e os 20 anos. Os elementos 

do sexo masculino são na sua maioria bons alunos em termos de condição 

física, já o sexo feminino revela mais dificuldades, contudo, são alunas 

empenhadas e motivadas, sempre disponíveis para colaborar.  

Através da análise da ficha socioeconómica (ANEXO I), foi possível verificar 

que estes alunos provêm de diferentes freguesias do concelho de Barcelos, 

todas elas localizadas na margem sul do rio Cávado. Quanto às questões 

relacionadas com a saúde, apenas uma aluna possui alergias, enxaqueca biliar 

e instabilidade rotuliana e revela por vezes dificuldades durante as aulas, 

sendo necessário que páre a realização do exercício por alguns momentos. 

Quanto ao sucesso escolar, apenas dois alunos tinham retenções em anos 

antecedentes e outros cinco alunos tinham Física e Química em atraso, 

frequentando assim uma turma do 11º ano. Relativamente à disciplina de 
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Educação Física, é a preferida de 6 alunos, tendo-a caracterizado com um 

nível 10, os restantes caracterizam-na com o nível 9, 8 e 7. Existem 4 alunos 

que afirmam não gostar de Educação Física. No que concerne às modalidades, 

os alunos escolheram duas modalidades coletivas para serem lecionadas 

durante todo o ano. O Futsal foi o mais votado, o que não me surpreendeu, em 

seguida foi o Voleibol, o Basquetebol, a Dança, a Natação e o Badminton. 

Estes dados foram essenciais na formação das equipas. Uma vez que o PC já 

conhecia a turma, numa das reuniões ajudou-me a formar equipas mais 

heterogéneas, para posteriormente ser possível aplicar o MED, nas 

modalidades coletivas. 

 A maioria dos alunos possui hábitos de prática desportiva, sendo que 

todos aprenderam as modalidades básicas (Andebol, Voleibol, Futebol, 

Basquetebol e Atletismo). Nenhum pretende seguir a área do desporto, 

limitando-se a praticar a modalidade desportiva com os amigos. Em algumas 

aulas, chegámos a debater o facto de muitos alunos chegarem cansados ou 

desmotivados à aula, por terem ido ao ginásio no dia anterior. Aí fiz ver a cada 

um destes alunos que podem praticar exercício físico nas aulas de Educação 

Física, sem qualquer custo económico. Não aproveitam aquilo que a escola 

lhes disponibiliza, preferindo frequentar os ginásios onde pagam prestações 

mensais. Cada vez mais se assiste a uma preocupação com o aspeto físico na 

nossa sociedade, o que é excelente, tendo em conta o elevado sedentarismo e 

problemas de obesidade que os jovens hoje apresentam.  

 Relativamente ao aproveitamento destes alunos, na primeira reunião do 

Conselho de turma, os professores consideraram que o seu aproveitamento 

era bom e muito bom, existindo alunos com direito a bolsa de mérito. Não se 

falou sobre nada de constrangedor na reunião sobre estes alunos, apenas 

algumas conversas paralelas durante as aulas, que rapidamente se corrigem 

com troca de lugares. Na realidade, a minha turma, assim como a outra do 12º 

ano, haviam contactado com professores estagiários em anos anteriores, (só a 

turma da estagiária Patrícia - do 10º ano – recebia pela primeira vez uma 

professora estagiária), o que eventualmente terá facilitado o processo. 



38 
 

 Focando o relacionamento com a turma, a aproximação que hoje existe 

não foi difícil. Eu fui estudante naquela escola e habito numa das freguesias do 

Conselho, assim como a maioria dos alunos. Como tal, não foi difícil encontrar 

alunos provenientes da mesma freguesia ou simplesmente conhecidos nas 

redes sociais. Existiu sim, um distanciamento inicial, pois não sabia o que 

esperar deles nem eles de mim. Pensei que o facto de alguns já me 

conhecerem iria dificultar a minha tarefa, o que acabou por não acontecer, pois 

existiu respeito de ambas as partes. Esta distância inicial não perdurou, não foi 

necessário, uma vez que a turma era excelente. Afeiçoei-me a todos os alunos 

e se me permitissem repetir a experiência era a turma que eu queria 

novamente. 

 É uma turma constituída por alunos excelentes, empenhados e sempre 

disponíveis. Todos dizem que a primeira turma é única, na verdade é. Estes 

serão sempre os meus primeiros alunos, os inesquecíveis, passe eu pelas 

escolas que passar. Em cada aula tentei transmitir-lhes a imagem de uma 

professora que lhes quer bem, mas principalmente da pessoa que sou, 

procurando ao mesmo tempo ensiná-los e aprender com eles. Sou uma pessoa 

muito sociável e sabia que rapidamente me iria afeiçoar. Ao longo do ano 

percebi a reciprocidade. A cada aula havia um aluno que entrava no pavilhão e 

gritava: “bom diaaaaa professora”. Era tão bom ouvir estas palavras e sentir-

me acarinhada por eles, por eles que serão sempre os meus meninos. Mentiria 

caso afirmasse que em todas as aulas me senti realizada e que não tive 

dificuldades, mas foram esses momentos que me obrigaram a refletir de uma 

forma mais construtiva, pois é quando erramos que mais aprendemos.  

 

3.4.2 – 6º 4, “Os traquinas e reguilas” 

 

 Este foi o primeiro ano em que os EE realizaram parte do estágio 

noutras escolas ou agrupamentos. É um complemento no nosso EP que 

permite aos estagiários tomarem contacto com alunos de idades diferentes, 

tomando assim consciência do quanto são diferentes e exigentes, tanto no 

entusiasmo, competitividade, competição, como nas responsabilidades que 
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lhes são atribuídas e nas atitudes perante um novo professor. Todo este leque 

de comportamentos advém da prematura idade dos alunos e das 

responsabilidades que o professor lhes atribui, tornando-os alunos autónomos 

e motivados, porque sentem que o professor confia nas suas capacidades e 

competências. Com tudo isto, promovem-nos experiências únicas e 

inesquecíveis.  

 Foi decidido em concordância com o PC que iríamos lecionar uma 

unidade didática a uma turma do 6º ano, da Escola do Ensino Básico 2,3 Rosa 

Ramalho. Primeiramente reunimos com a professora das respetivas turmas, 

que nos deu a conhecer a ficha da turma e as respetivas fotografias, assim 

como o número de alunos. Decidida a unidade didática, Futebol, decidimos 

deslocarmo-nos à escola somente nas aulas de 90 minutos, uma vez que as de 

45 minutos coincidiam com as aulas na EC. 

 A turma pela qual fiquei responsável foi o 6º 4, uma turma com 27 

alunos, dos quais 16 elementos do sexo feminino e 11 elementos do sexo 

masculino.  

 Foi no início do 2º período que nos deslocámos à escola para observar 

uma aula da que iria ser a nossa turma, durante uma unidade didática. Entrei 

na escola acompanhada pelo PC. Revivi novamente a sensação vivenciada em 

setembro. Na verdade, renasceu novamente aquele “friozinho na barriga”, 

apesar de diferente, por não ser o impacto inicial.  

 A professora criou rotinas, sendo uma delas a de que os alunos não 

entrassem no espaço de aula, sem a sua presença. Mas eles entraram, 

entraram a correr como se de uma maratona se tratasse. Olhei-os admirada e 

eles a mim. Fixaram o olhar em mim e exclamaram: “É a professora nova?” 

Não consegui outra reação. Sorri e respondi: “Sim, sou!” Amor à primeira vista, 

sensação boa a que senti. 

 Durante a aula, a professora procedeu com eles de forma habitual, 

contudo, eles exibiam-se como se eu estivesse a observá-los. Na verdade 

estava, mas não da forma que eles pensavam. A aula era de Ginástica e foi 

fácil perceber que na turma há bons alunos. Nestas idades, os alunos são 

competitivos entre si e exigem muito de nós, mais do que os alunos mais 
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crescidos. O exercício ainda não terminou e eles já perguntam o que vão fazer 

a seguir. Aqui, mais importante que qualquer outro aspeto é essencial criar 

rotinas, dar-lhes tarefas e fazer com que se sintam úteis. Nestas idades, as 

crianças afeiçoam-se a nós facilmente, são dóceis. Confesso que esta 

experiência foi única, maravilhosa, mais do que qualquer outro sentimento, as 

crianças fazem-nos sentir pessoas melhores, pois exigem sempre mais, 

mesmo sem que nos apercebamos disso. Raramente apresentam dispensa, 

não usam as desculpas que os mais velhos usam, pois são mais motivados 

para a tarefa. 

 Nesta turma existia um aluno que, logo na primeira aula, se sentou na 

bancada, excluindo-se dos restantes elementos. Os colegas correram até mim 

para me explicarem que era normal ele ter estas reações. Afirmava que não 

valia nada, que não sabia fazer nada e ninguém gostava dele. Ao longo do ano, 

assim como no ano anterior, a professora tentou perceber qual o problema 

deste aluno, mas nada se verificou. Durante as aulas, estas situações foram-se 

controlando. Lembro-me que na última aula, esse aluno teve uma atitude 

completamente distinta, o que me deixou satisfeita, assim como aos colegas e 

à professora. 

 Desde o primeiro dia que não senti inseguranças, apenas excitação e 

motivação. Sempre fui e sou muito extrovertida; através do diálogo sinto que 

consegui conquistar os alunos e sobretudo fazer-me respeitar. Apesar disso, ao 

contrário do que pensava, comecei a notar em mim alguns receios, tais como, 

o de estar a dar demasiada confiança aos alunos, visto que nestas idades são 

“reguilas e traquinas”. Agora, terminado este ciclo, posso afirmar que a 

estratégia que utilizei foi, sem dúvida, a mais ajustada. A minha relação com a 

turma foi desde o primeiro dia de extrema confiança e respeito. Hoje sinto que, 

depois de ter passado por esta experiência tão enriquecedora, sou uma 

professora mais íntegra, confiante e completa. Aprendi quando devo ser 

autoritária e quais as situações em que devo ser mais tolerante.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
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A realização do EP não seria possível sem a nossa atuação física na 

escola, isto é, colocando em prática o que foi aprendido na teoria ao longo de 

quatro anos. No que concerne ao desenvolvimento do meu trabalho, foram 

tidas em consideração quatro áreas de desempenho definidas, previamente, no 

documento orientador de estágio (Matos, 2012), a saber:  

Área 1 - Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem;  

Áreas 2 e 3 - Participação na escola e relações com a comunidade;  

Área 4- Desenvolvimento Profissional.  

Cada uma destas áreas assumiu um papel de grande valor na minha 

construção enquanto professora ao longo de todo o ano letivo. As expectativas 

traçadas no decorrer do estágio foram, a meu ver, alcançadas graças às 

reflexões desenvolvidas no final de cada aula, sobre os pontos fortes e fracos 

da minha atuação. Com a ajuda do PC, um profissional com mais experiência, 

desenvolvi e melhorei o desempenho da minha ação de forma gradual e 

contínua. Ao longo da realização do EP fui modificando as minhas atitudes, 

bem como o modo como vejo a escola, os professores, os alunos e a interação 

entre todos eles. 

 

4.1 – Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

 

 Segundo as Normas Orientadoras do EP 2014/2015, esta área tem 

como objetivo “construir uma estratégia de intervenção, orientada por objetivos 

pedagógicos, que respeite o conhecimento válido no ensino da Educação 

Física e conduza com eficácia pedagógica o processo de educação e formação 

do aluno na aula de EF” (p. 3). Engloba a fase de conceção, de planeamento, 

de realização e de avaliação. 
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4.1.1 – Conceção  

 

“O ensino é criado duas vezes: primeiro na 
conceção e depois na REALIDADE.” (Bento, 
2003, p.16) 

 

De acordo com as Normas Orientadores do EP, é necessário “Projetar a 

atividade de ensino no quadro de uma conceção pedagógica referenciada às 

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

educativa, à especificidade da Educação Física no currículo do aluno e às 

características dos alunos” (p.3). Para tal, é essencial proceder à análise dos 

planos curriculares e dos programas de EF, atendendo aos saberes próprios e 

transversais da EF e ao contexto social da escola e dos alunos. Fica, então, 

evidente que o planeamento se deve iniciar pela conceção, considerando os 

conteúdos dos programas e as normas de ensino. 

O processo iniciou-se na primeira reunião desta caminhada, na 

faculdade, com todos os EE e PC. A coordenadora do mestrado divulgou os 

objetivos da unidade curricular, fundamentados nas normas e no regulamento. 

Foi o primeiro impacto com a realidade. No primeiro encontro com o PC no final 

da mesma reunião, ficou agendada uma reunião na EC.  

Nessa primeira reunião, todos nos deixámos envolver pela ansiedade, 

dúvida e expectativa. Afinal, estava próximo o primeiro momento do “ser 

professora de verdade”. Percebi que a minha ansiedade era a mesma dos 

outros EE. Estávamos todos na mesma situação; a troca de opiniões e partilha 

de impressões ajudou a que não nos sentíssemos tão sozinhos.  

Foi precisamente no dia dois de setembro que entrei pela primeira vez 

na EC como EE, para a reunião agendada pelo PC. A escola era familiar, mas 

o nervosismo não. A ansiedade apoderava-se de mim. As apresentações 

marcaram o início da reunião, onde cada EE se apresentou aos colegas e ao 

respetivo PC. Também o PC se apresentou e falou do EP, relatando 

acontecimentos do ano anterior positivos e negativos, assim como do que 

esperava da nossa parte. De imediato nos pediu a análise de alguns 

documentos: foi o impacto com os programas, a escola, as normas, etc. Depois 
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da reunião, conduziu-nos numa visita guiada à EC (aquela que agora 

observava com olhos de professora), com especial atenção ao Pavilhão 

Gimnodesportivo, onde verificámos o material disponível para as aulas de EF.  

A cada passo que dava, o entusiasmo crescia. Foi tão bom regressar à 

escola que me fez crescer e despertou em mim o prazer do desporto. Todo um 

espaço agradável, onde a comunidade escolar nos recebia com um sorriso 

rasgado. A partir desse momento seria aí que passaria os meus dias. A 

curiosidade em relação ao que é ser professora estava quase a ser saciada, 

depois de tantas expectativas.  

As reuniões que se seguiram foram fundamentais para nos integrarmos 

no contexto real da escola, particularmente a reunião de professores do 

Subdepartamento de EF, do Departamento de Expressões e do Conselho de 

Turma. Aí fomos apresentadas como professoras estagiárias aos restantes 

professores; afinal seriamos futuros colegas.  

O PC disponibilizou-nos todos os documentos que exigiam uma análise 

prévia, nomeadamente, o Regulamento Interno, os Programas de EF e o 

Projeto Educativo da Escola (PEE).  

No que diz respeito ao Regulamento Interno, este tem como objetivo 

“proporcionar um eficaz, regular e harmonioso funcionamento da escola, 

constituindo-se como um espaço de referência onde toda a comunidade se 

deve rever e encontrar o caminho, de forma a garantir-se a igualdade de 

oportunidades no acesso e sucesso escolares” (Regulamento interno da EC2, 

p. 2). A análise deste documento é um dever de todos os professores, para que 

sejam membros ativos, participativos e responsáveis na escola, fazendo dela 

uma melhor escola e mais justa, tendo como preocupação primordial obter 

bons resultados escolares. No mesmo documento pode ler-se ainda: “Trata-se 

de um documento tão vasto como incompleto, sempre aberto e sujeito a 

alterações, não só de âmbito legal, mas também de ordem funcional, estrutural, 

educativa, de orgânica interna, de ordem informativa e disciplinar e de 

adaptação às realidades observadas no espaço escolar”.  

                                                             
2
 Regulamento Interno da Escola Secundária de Barcelinhos. Consult. 28 julho 2015, disponível 

em http://79.143.189.171/site/?q=content/doc-regulamento-interno.   
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Através do PEE foi possível conhecer, em parte, a realidade do contexto 

da EC. Este documento “consubstancia a forma da escola se pensar a si 

própria, refletir sobre o passado, analisar o presente e perspetivar o futuro 

através de um documento de gestão estratégica que deverá adequar-se à 

realidade, definindo uma ideia de futuro para a Escola, a partir da sua 

identidade, e para a comunidade educativa que serve. É então, um documento 

de natureza pedagógica, consagrado na lei, que orienta toda a ação educativa 

da escola, no respeito pelas suas características e recursos, tendo em vista a 

construção da sua autonomia no quadro legal em vigor” (Projeto Educativo da 

EC3, p. 3).  

É, igualmente, essencial ter em atenção os programas de EF antes do 

planeamento; são uma linha orientadora que pretende facilitar o trabalho dos 

professores, ao apresentarem as modalidades e os níveis divididos de acordo 

com os ciclos de ensino. 

Quando tive conhecimento que iria lecionar uma turma do 12º ano, a 

minha preocupação foi consultar o programa de EF do ensino secundário4. 

Através da sua análise, constatei a sugestão para que a disciplina de Educação 

Física seja motivadora para os alunos. Não obstante, o confronto com a prática 

mostrou-me a existência de um fosso entre a realidade vivida e a teoria do 

Programa Nacional de Educação Física. Os objetivos propostos no programa 

nem sempre são realizáveis pelos alunos, vistas as suas capacidades.  

Neste documento pode ler-se que “O programa constitui, portanto, um 

guia para a ação do professor que, sendo motivado pelo desenvolvimento dos 

seus alunos, encontra aqui os indicadores para orientar a sua prática, em 

coordenação com os professores de Educação Física da Escola (e das 

«escolas em curso») e também com os seus colegas das outras disciplinas” (p. 

8). Por conseguinte, o programa não deve ser entendido como 

                                                             
3 Projeto Educativo da Escola Secundária/ 3 de Barcelinhos 2013-2016. Consult. 28 julho 2015, 

disponível em http://esbarcelinhos.pt/site/?q=content/doc-projeto-educativo.   

4
 Programa de educação física 10º, 11º e 12º anos: cursos científico-humanísticos e cursos 

tecnológicos (2001). Consult. 28 julho 2015, disponível em 

http://dge.mec.pt/data/ensinosecundario/Programas/ed_fisica_10_11_12.pdf. 
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descontextualizado, mas antes como um guia que orienta o professor. Ao 

transpor para a realidade, entende-se que antes de elaborar o esquema de 

ensino das diferentes modalidades se deve ter em atenção o envolvimento, 

para que a aprendizagem seja feita da melhor forma possível e adequada ao 

contexto.  

Numa breve análise, podemos verificar que o programa se baseia na 

estruturação das atividades da EF (áreas e matérias) e não de domínios 

(cognitivo, motor e sócio afetivo), pois considera-se que os efeitos da atividade 

física integram esses domínios, inserindo-se nas componentes genéricas do 

programa. Segundo o programa “Nesta perspectiva do trabalho pedagógico, as 

metas dos programas devem constituir, também, objeto da motivação dos 

alunos, inspirando as suas representações e empenho de aperfeiçoamento 

pessoal no âmbito da Educação Física, na Escola e ao longo da vida. No 

fundo, o que está em causa é a qualidade da participação do aluno na 

atividade educativa, para que esta tenha uma repercussão positiva, profunda e 

duradoura” (p. 8). Assim sendo, uma das preocupações do professor consiste 

em motivar os alunos, através de uma atividade física corretamente orientada, 

da atribuição de uma maior autonomia ao aluno, da sua criatividade e da 

orientação da sociabilidade, no sentido de uma cooperação efetiva entre os 

alunos. 

Relativamente ao ensino secundário, existem diferentes objetivos, tendo 

em atenção que subsistem áreas obrigatórias e de opção. Considera-se que no 

10.° ano interessa consolidar e, eventualmente, completar a formação 

diversificada do ensino básico. Nos 11º e 12º anos os alunos podem optar por 

matérias da sua preferência, entre duas modalidades de Jogos Desportivos 

Coletivos, uma da Ginástica ou uma do Atletismo, Dança e duas das restantes 

(que variam conforme a realidade do meio onde a escola se insere). Quando 

me foi apresentado o planeamento anual, pude verificar que lecionaria duas 

modalidades coletivas (Futsal e Voleibol), Ginástica ou Atletismo (incluindo 

saltos e corrida de longa duração), Dança e duas restantes: Badminton e 

Natação.  
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 Pela composição curricular dos programas, todas as modalidades 

devem ser abordadas de acordo com o nível avançado nos 11º e 12º anos, 

partindo do pressuposto que os alunos dominam o básico e elementar das 

diferentes matérias.  

 

 “Apesar do Programa Nacional de Educação Física ser um orientador da prática 

docente da mesma disciplina, deve ser tido em conta o nível inicial dos alunos (aferido 

aquando da realização da AD), os recursos disponíveis (logísticos e temporais), adaptando à 

realidade dos alunos.” 

 

(Justificação da Unidade Didática de Natação) 

 

 A realidade não é esta, poucos são os alunos que se encontram no nível 

avançado. Seria irrealista pensar o contrário. 

 Para além desta análise, o PC disponibilizou outros documentos 

essenciais: os documentos de critérios de avaliação e de assiduidade - os 

gerais, pertencentes à escola - e os específicos do subdepartamento de EF. 

Documentos a que recorri para definir as regras e clarificar as exigências e os 

procedimentos a adotar nas diferentes situações. 

 

4.1.2 – Planeamento   

 

 Como defende Rink (1993), o planeamento é o desenho e a sequência 

adequada para a aprendizagem dos alunos, estruturada pelos objetivos a 

cumprir. Foi através do planeamento que especifiquei toda a minha área de 

intervenção, procurando ir de encontro a todas as necessidades de cada aluno, 

planeando todo o processo de ensino-aprendizagem ao longo do ano, com 

objetivos bem delineados. 

 Como mencionado, após tomar conhecimento da turma pela qual ficaria 

responsável, analisei atentamente o Programa de EF do ensino secundário. 

Esta análise permitiu-me articular todas as UD, bem como, organizar todos os 

conteúdos e sequências de aprendizagem da forma mais adequada possível. 

Conforme referem Marcon et al. (2012), o EE não interpreta o planeamento 
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como mera formalidade ou tarefa de avaliação, interpreta sim, como uma peça 

indispensável para a sua atividade. Os alunos necessitam de uma progressão 

ajustada ao seu nível de desenvolvimento; com efeito, dificilmente existe 

aprendizagem sem planeamento. Por esse facto, o meu objetivo passava por 

manter o equilíbrio entre o planeamento e a aprendizagem dos alunos, o que, 

de acordo com Perrenoud et al. (2002), garante as progressões de 

aprendizagem. 

 Segundo Bento (2003), o planeamento divide-se em três momentos ou 

níveis: Plano Anual de Atividades (PAA), Unidade Didática (UD) e Plano de 

Aula. De acordo com o mesmo autor, é ainda de salientar que estes não devem 

ser autónomos; devem estar relacionados para garantir uma melhor qualidade 

de ensino.  

 

4.1.2.1 – Plano Anual de Atividades 

 

 O plano anual de atividades é um documento que descreve, de um 

modo geral, o que o professor vai lecionar ao longo de todo o ano letivo, 

conciliando o programa com o contexto real (Bento, 2003, p. 59). O mesmo 

autor refere ainda que “um plano anual de atividades é um plano de 

perspectiva global que procura situar e concretizar o programa de ensino no 

local e nas pessoas envolvidas”. O PAA (ANEXO II) foi apresentado num 

primeiro momento pelo PC, no qual se descrevia todas as UD, o período em 

que seriam lecionadas e o número de aulas previstas para cada UD. De facto, 

é recomendável que os professores de EF se mantenham em sintonia e 

elaborem planos anuais semelhantes. Não obstante, o PC deu a cada EE a 

liberdade de elaborar o seu plano anual, obedecendo a algumas regras 

propostas, sendo posteriormente corrigidos pelo próprio.  

 Assim sendo, cada EE elaborou o seu PAA consoante o número de 

aulas previstas, tendo em atenção os feriados e as interrupções letivas, e 

focando os seus objetivos primordiais. Entre o NE prevaleceu a entreajuda; 

partilhando dúvidas e dificuldades, procurámos manter equilíbrio e organização 

no PAA de cada uma. No meu caso, em particular, o PAA foi corrigido pelo PC 
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duas vezes, fruto do número de aulas que eu tinha contabilizado. Além disso, 

não teve um caráter definitivo, sendo sujeito a alterações durante o ano letivo. 

Isso deveu-se a diversos fatores, como por exemplo, as condições climatéricas, 

a simultaneidade das UD com outros professores e visitas de estudo não 

planeadas. 

 

4.1.2.2 – Unidades Didáticas  

  

 Uma unidade didática (ANEXO III) procura manter uma sequência lógica 

dos conteúdos a ensinar em cada modalidade. A sua construção teve como 

base a Estrutura de Conhecimento, as condições de aprendizagem e o nível 

dos alunos. Foi através deste quadro, construído por Vickers (1990), que 

clarifiquei as minhas decisões, simplificando o meu caminho até à exposição da 

matéria aos meus discentes.  

 As UD são elaboradas a partir de objetivos, da matéria, dos programas e 

do PAA. Com este método de exposição das matérias a ensinar, sabia sempre 

o quê e quando ensinar. Por sua vez, estabelecer as funções didáticas 

(Transmissão, Exercitação, Consolidação e Avaliação) ajudou a que tivesse 

noção de como iria iniciar a modalidade, como seria desenvolvida cada 

conteúdo e como terminaria o seu ensino. Tal como refere Bento (2003, p.127), 

“uma função didática confere um cunho específico a uma tarefa dominante e 

concede a uma aula inteira um determinado caráter”. A duração de uma UD 

pode variar conforme a quantidade e dificuldade das tarefas, dependendo 

também do envolvimento dos alunos.  

  

 “No decorrer da unidade didática, o planeamento poderá ser alvo de algumas 

alterações decorrentes da evolução dos alunos, da dinâmica das aulas e da necessidade de 

possíveis adaptações ao ambiente envolvente. Não nos devemos fixar na sequência dos 

conteúdos da unidade didática nem com ela construir receitas.” 

 

(Justificação da Unidade Didática de Futsal) 
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No entanto, nem sempre foi fácil conseguir realizar as UD, pois deparei-me 

com imensos conteúdos para um número reduzido de aulas. Adicionalmente, 

os alunos não apresentavam o nível suficiente para ensinar conteúdos 

demasiado complexos como os programas prescreviam. Contudo, com a ajuda 

do PC, consegui simplificar esta tarefa, tendo-me sempre pedido para adaptar 

o ensino à realidade que possuía. Desta forma, a minha preocupação centrou-

se sempre nos meus discentes e no facto de obterem aprendizagens ricas e 

adaptadas ao seu nível, para que no final da UD o resultado fosse positivo e eu 

cumprisse com os objetivos previamente pautados. Consegui obter este 

sucesso, visível nas reflexões finais de algumas unidades didáticas: 

 

 “Terminada a unidade didática e com esta avaliação final, constatei que os alunos 

evoluíram e por isso os objetivos foram atingidos com sucesso, conseguindo neste momento 

jogar de forma mais fluida.” 

 

(Reflexão da aula 121 e 122 da UD de Voleibol) 

 

 “Os alunos demonstraram uma grande evolução técnica em todas as técnicas de nado 

o que é gratificante. Senti que o meu trabalho e empenho ao longo do ano foram 

recompensados.” 

 

(Reflexão da aula 119 e 120 da UD de Natação) 

 

4.1.2.3 – Planos de Aula  

  

 Este foi o documento que realizei de forma mais rotineira durante todo o 

processo de estágio; foi também o que mais alteração sofreu e hoje tenho 

menor dificuldade na realização. O plano de aula (ANEXO IV) funciona como 

um esquema detalhado acerca da sessão de ensino; deve focar os objetivos da 

aula, os conteúdos a desenvolver e as atividades a realizar - tudo devidamente 

especificado e organizado sequencialmente. É importante referir que o plano 

de aula deve ser interpretado como um guia.  

 No início do processo de estágio, o PC exigiu que elaborássemos um 

modelo de plano de aula, no qual constassem os elementos que 
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considerássemos mais adequados. O objetivo era definir um modelo comum, 

para que todas partíssemos do mesmo princípio. A estrutura da aula seria a 

mesma, mas passível de adaptações, se necessário, aquando da sua 

aplicação na prática. Concordámos em elaborar um plano de aula simples e 

prático, com a informação essencial, nomeadamente, a função didática, o 

objetivo da aula, o tempo previsto, o conteúdo, os objetivos específicos e a 

situação de aprendizagem. Os planos de aula deveriam ser enviados ao PC até 

à véspera da aula. De uma forma geral, cada EE realizava individualmente o 

seu plano de aula, obedecendo à mesma estrutura, mas de acordo com os 

objetivos da sua UD. 

 Como referem Cortesão e Torres (1983), é tão importante elaborar um 

plano de aula, como ser capaz de o colocar de parte, porque uma coisa é o que 

está no papel e outra é a realidade da aula, que depende das relações 

humanas.  

 

 “O tempo de transição de uns exercícios para os outros é um factor que tenho de 

melhorar, porque os alunos demoram demasiado tempo a realizar o exercício proposto, o que 

acaba por quebrar o ritmo da aula e os alunos dispersam. Contudo, penso que a experiência é 

uma mais-valia para a adaptação a este meio e tenho a certeza que ao longo das aulas será 

evidente a minha adaptação a estes imprevistos que neste momento são o meu maior 

problema.” 

 

(Reflexão da aula 7 e 8 da UD de Futsal) 

 

 O plano de aula representa um rascunho bem estruturado, que dá uma 

grande orientação ao professor, podendo assim ser modificado a qualquer 

momento. Inicialmente tinha dificuldade em alterar os exercícios planeados, 

dado que o meu foco de atenção estava em cumprir o que cada categoria do 

planeamento pedia (tempo do exercício, conteúdo, objetivos específicos e 

situação de aprendizagem). Com o decorrer das aulas, tornou-se mais simples 

e prático adequar cada exercício ao momento da sua prática. Um facto que 

inicialmente me prejudicava era não conhecer a turma. Quanto a isto, Bento 

(2003) refere que conhecer a turma é um dos fatores a ter em conta na 

preparação da aula. As preocupações decresceram e centraram-se então em 



53 
 

procurar exercícios mais inovadores para os meus discentes. Naturalmente que 

durante o percurso outras preocupações surgiram, desde a criação da melhor 

forma de abordagem de determinado conteúdo, até à escolha adequada dos 

exercícios para determinada habilidade de ensino. 

 

4.1.3 – Realização  

 

  Todo o período de realização é o concretizar de um sonho de cada EE. 

É chegada a oportunidade esperada ao longo de quatro anos de cada EE 

exercer a real função de lecionar uma aula. A realização é trabalhosa ao longo 

do processo de estágio, mas é o que mais nos marca e fascina. Em seguida 

descrevo as partes mais intensas da experiência ao longo de todo o ano letivo.  

 

4.1.3.1 – Instrução 

 

“Os alunos são também coautores da 
instrução, que, em certa medida, é uma 
construção conjunta de professores e alunos, 
na medida em que partilham conhecimentos 
entre si, não dependem apenas de uma única 
fonte de informação, e os alunos mais 
experientes modelam comportamentos e 
habilidades e fornecem feedbacks e apoio aos 
colegas menos experientes”. (Graça, 2015, 
p.21). 

 

 No início deste desafio, a ideia que eu tinha da instrução e a que nos foi 

incutida em aulas práticas, era a de ser sucinta e rápida nas informações a 

transmitir aos discentes, para assim aumentar o tempo de prática. Contudo, 

nem sempre tive êxito. Percebia que os alunos não tinham compreendido, 

sendo necessário parar o exercício e voltar a explicar, o que provocava mais 

perda de tempo. Questionei-me se era eu que não conseguia ser sucinta, ou se 

seria o desinteresse dos alunos. Rosado e Mesquita (2011) afirmam que a 

comunicação não envolve somente a transferência da informação, mas 
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também a sua compreensão, que por sua vez depende da atenção que o aluno 

presta à informação. Optei por mudar a estratégia e usei o questionamento. 

Desta forma, a situação alterou-se e os discentes passaram a prestar mais 

atenção ao que eu proferia. Quando notava a distração de alguém, 

questionava. Os alunos sentiram diferença no meu comportamento e eu no 

deles. O receio de falhar não dava lugar à distração. É uma ferramenta a 

utilizar sempre, pois é muito útil para verificar se os discentes compreenderam 

ou não o que foi abordado.  

 

 “Senti que os alunos estavam distraídos e constantemente em conversas paralelas, o 

teste da aula seguinte não deixava que a concentração se fixasse nestes antecedentes 90 

minutos. Usei o questionamento enquanto realizava a instrução do exercício seguinte, a turma 

moderou o comportamento, contudo, o nervosismo continuava visível.” 

 

(Reflexão da aula 77 e 78 da UD de Voleibol) 

 

 Depois de lecionada esta aula, percebi que nem sempre as aulas correm 

como nós as planeamos, o que me confirmou que os planos de aulas são 

apenas rascunhos. A disposição e o comportamento dos alunos alteram em 

muito tudo o que se pode passar em 90 minutos de aula. Rosado e Mesquita 

(2011, p. 93) recomendam, por isso, “estratégias instrucionais promotoras de 

aprendizagem”, nomeadamente a exposição, a demonstração, o recurso a 

palavras-chave e o questionamento, como forma de captar a atenção dos 

alunos, assim como tornar o período da instrução mais eficiente. Utilizei estas 

estratégias na maioria das aulas. 

 A exposição esteve sempre presente nos períodos de instrução, focando 

os aspetos fundamentais a transmitir. Todavia, nem sempre era suficiente para 

captar a atenção dos discentes. As palavras-chave estavam sempre implícitas 

nas estratégias das aulas práticas (durante o curso), contudo, não constavam 

no plano de aula que sempre realizei. Usava-as sem refletir sobre a sua 

importância e se seriam captadas pelos discentes. Agora reconheço que 

facilitam e muito o processo de ensino-aprendizagem e a transmissão de 

conteúdos. No Voleibol, por exemplo, recordo que uma das palavras-chave que 
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mais utilizei, e optei por fazer dela uma regra do jogo, foi “minha” quando um 

discente desse o primeiro toque na bola.  

 

 “Cada equipa é obrigada a executar 3 toques e sempre que possível o segundo deve 

ser efetuado pelo aluno da posição 3; o jogador que dá o 1º toque tem de dizer “MINHA”, 

assumindo a bola.” 

 

(Reflexão da aula 109 e 110 da UD de Voleibol) 

 

 A demonstração foi usada sempre que era introduzido um novo 

conteúdo ou um exercício. Facilita e simplifica a compreensão dos alunos, para 

além de focar a atenção em quem está a demonstrar. Teve, por isso, clara 

influência na atenção dos alunos. Exemplifiquei em alguns exercícios, noutros 

escolhi alunos mais aptos, pois a demonstração deve ser efetuada por um 

aluno que realize corretamente a ação, de modo a que os restantes colegas 

observem um exemplo viável; além disso, previne humilhações. O salto em 

altura foi uma dessas situações.  

 

 “Saliento que na primeira aula de salto em altura, um dos alunos da turma demonstrou 

grande aptidão para esta modalidade, sendo-lhe pedido pelos colegas que realizasse 

demonstrações.” 

 

(Reflexão da aula 125 e 126 da UD de Atletismo) 

  

 “Dois alunos saltaram a fasquia numa altura acima da média dos restantes, porventura 

se tivéssemos mais aulas desta unidade didática estes alunos desenvolveriam ainda mais 

capacidades." 

 

(Reflexão da aula 125 e 126 da UD de Atletismo) 

 

 O facto de alguns alunos se evidenciarem numa modalidade que poucos 

praticam e conhecem é motivador para os restantes, acabando mesmo por 

entusiasmar os colegas, que os aplaudem para que consigam ainda melhor. É 

interessante perceber o companheirismo destes alunos. Contudo, um professor 
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deve estar sempre atento de maneira a não valorizar somente aqueles que 

saltam bem. Mais importante ainda é captar os que se recusam a fazê-lo, por 

receio. Relembro as aulas de salto em altura, em que dois alunos se 

recusavam a saltar, pois tinham receio de se magoar. A minha atenção na aula 

seguinte incidiu um pouco mais sobre eles, como se fosse ensinar uma criança 

a dar os primeiros passos. Tinham imenso receio das quedas, embora 

inicialmente fossem pequenas quedas nos colchões. Com muita dificuldade e 

com o entusiasmo dos colegas estes alunos saltaram, mas somente um 

primeiro salto e não com a técnica adequada.  

 

 “Ao nível das intervenções, estas incidiram fundamentalmente sobre os alunos que 

apresentavam mais dificuldades e tiveram um caráter, quer corretivo, quer 

motivador/incentivador.” 

 

(Reflexão da aula 125 e 126 da UD de Atletismo) 

 

 Rosado e Mesquita (2011) também indicam que o professor deve 

realizar a demonstração com alguma frequência, a fim de passar uma imagem 

positiva aos alunos. Em algumas modalidades, fui eu que executei a 

demonstração; quando me sentia confiante em passar uma boa imagem. 

Contudo, é necessário ter atenção para que os aspetos técnicos sejam 

relembrados posteriormente, pois os alunos estão mais atentos ao sucesso da 

ação, desviando a atenção do que é realmente importante. Considero um 

método viável, porque é certamente o que capta mais facilmente a atenção dos 

alunos. 

 

4.1.3.2 – Organização e Gestão da Aula 

 

  A boa organização do espaço da aula funciona como um dos principais 

pilares que conduzem ao maior empenho e rendimento em relação ao tempo 

de instrução. Também as rotinas colaboram para diminuir os tempos de 

transição, isto é, quando existem hábitos, quer na organização quer na 
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transição para a prática, os alunos conhecem os procedimentos, simplificando 

as suas ações. Utilizei sempre rotinas do início ao final da aula. Quando os 

alunos chegavam ao local da aula, os coletes estavam já preparados e 

separados por cores que representavam cada equipa. Os alunos vestiam-nos e 

quando o último aluno chegava podia iniciar a aula sem perdas de tempo. 

Quando “apitava”, a turma vinha ter comigo para receber de imediato a 

instrução do exercício seguinte. A arrumação do material era da 

responsabilidade dos alunos, sob a minha supervisão, tendo-se definido um 

critério: a tarefa era sempre desempenhada pelos alunos à minha escolha, 

salvo algumas exceções, quando os professores pediam para não desmontar, 

por exemplo, a rede de Voleibol para as poderem utilizar na aula seguinte.  

 No meu caso, a gestão da aula nem sempre foi atingida com sucesso e 

na reflexão tentava perceber onde falhei, para que na aula seguinte corresse 

melhor. A gestão da aula é, certamente, uma das competências mais 

importantes do professor, para que haja um bom clima de aprendizagem, 

socialização e motivação dos alunos e, mesmo, do professor. Inicialmente o 

tempo que destinava a cada exercício não era suficiente e, por vezes, a turma 

não realizava condição física por falta de organização. Percebi então que tinha 

de ser mais rigorosa, ao mesmo tempo mais explícita na instrução e 

organização dos exercícios, para reduzir as perdas de tempo. Depois de 

perceber o meu erro, tentei ser, sempre, o mais objetiva possível, perdendo 

pouco tempo em transições que pudessem descoordenar toda a aula, 

mantendo assim os alunos empenhados e dentro da tarefa.  

 

 “O professor não pode ser inativo ou passivo, porque se não procura dominar os 

acontecimentos, acaba por ser dominado por eles e eu não quero que isto aconteça em 

nenhuma das minhas aulas, durante esta experiência profissional e mesmo durante a minha 

carreira como professora.” 

 

(Reflexão da aula 97 e 98 da UD de Natação) 

 

 Um dos problemas que verifiquei nas minhas aulas, resultando em má 

gestão na organização, foi pensar que os alunos do 12º, após a instrução, não 
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teriam qualquer problema em realizar grupos e que rapidamente se dirigiriam 

para os locais pretendidos. Aguardava que os alunos se organizassem, mas 

isso não acontecia, ou pior, demoravam propositadamente imenso tempo a 

fazê-lo. Esse comportamento representava longos períodos de transição que, 

consequentemente, comprometiam o tempo de exercitação. Relativamente a 

esta questão, Ferreira (2013, p. 133) esclarece que quando organizamos a 

turma, após explicar tudo detalhadamente, devemos encaminhar rapidamente 

todos os alunos para os respetivos lugares, porque se dissermos “ (…) ’agora, 

distribuam-se pelos espaços indicados’, eles vão demorar imenso tempo a 

fazê-lo”. As rotinas que defini foram no sentido de diminuir estes tempos 

transitórios, utilizando, por exemplo, a contagem decrescente quando queria 

reunir os alunos e organizar rapidamente todas as equipas após a instrução. 

 Quanto à organização dos exercícios, senti dificuldade em ajustar os 

exercícios ao espaço, que por vezes se tornava reduzido.  

 

 “As condições climatéricas não permitiram que uma das turmas tivesse aulas no 

espaço exterior, por esse facto, estiveram quatro turmas no pavilhão o que reduziu o espaço da 

aula e tornou o ambiente demasiado ruidoso.” 

 

(Reflexão da aula 103 e 104 da UD de Futsal) 

 

 A última unidade didática a ser lecionada foi o Atletismo (salto em 

altura). Tal como nas aulas práticas da didática de Atletismo, optei por realizar 

as aulas por circuitos de estações. Os circuitos por estações permitem que 

toda a turma esteja em constante movimento, contudo, requerem mais tempo 

de instrução, sob o qual os alunos assimilam menos informações. Isso implica 

que posteriormente o professor esteja atento a toda a turma e circule por todas 

as estações.  

 

4.1.3.2.1 – Modelo de Educação Desportiva  

 

  O Modelo de Educação Desportiva (MED) foi proposto por Siedentop 

em 1987 (citado por Mesquita & Graça, 2011), tendo sido utilizado nas aulas de 
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Atletismo no 1º ano na FADEUP. Esta experiência permitiu-me conhecer este 

modelo, que aproxima a EF a uma realidade com a qual me identifico. Decidi, 

por isso, aplicá-lo nas aulas das modalidades coletivas ao longo do meu EP. 

Ao ser-me atribuída uma turma do 12º ano, cujo plano anual de atividades 

inclui a abordagem de duas modalidades coletivas ao longo de todo o ano, 

estava criado o cenário ideal para a aplicação do modelo.  

 Através da análise do MED desenvolvida por Mesquita e Graça (2011), é 

possível compreender todas as suas características (pp. 59-64). Este modelo 

visa o desenvolvimento de três eixos fundamentais, nomeadamente a 

competência, a literacia e o entusiasmo no contexto do desporto. Neste 

sentido, uma das particularidades deste modelo é a preocupação em diminuir 

os fatores de exclusão entre os alunos.  

 Uma vez que as aulas das modalidades individuais estavam integradas 

em UD reduzidas em termos de carga horária, foi usado o Modelo de Instrução 

Direta (MID). Um modelo que coloca em evidência a eficácia no ensino de 

habilidades em contextos de baixa interferência contextual. São, pois, 

privilegiadas as estratégias de instrução de carácter explícito e formal, com a 

monitorização e controlo das atividades dos alunos. Neste modelo, optou-se 

pela estratégia da repetição de exercícios, com o objetivo de corrigir problemas 

na execução de gestos técnicos.  

 Depois de realizada a avaliação diagnóstica nas modalidades coletivas, 

foi hora de formar equipas equilibradas, com a ajuda do PC. Cada indivíduo 

desempenhou um determinado papel preponderante dentro da equipa. Este 

modelo é deveras interessante, na medida em que promove a motivação geral 

dos alunos, ao mesmo tempo que eles se motivam mutuamente. Algo que se 

notava de aula para aula; as equipas mostravam-se unidas e os alunos mais 

habilidosos tentavam ajudar os colegas com maiores dificuldades, de modo a 

que a sua prestação ajudasse a equipa. Por este facto, este modelo visa, como 

foi referido anteriormente, a inclusão de todos os alunos, através da 

competição e, consequentemente, promover o gosto pelo desporto. O modelo 

já era conhecido pelos alunos, pois foi adotado pelo EE do ano anterior, o que 

de certa forma facilitou a adaptação à estrutura das aulas. 
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 O MED inclui seis componentes: época desportiva, filiação em equipas, 

quadro competitivo, registo estatístico, festividade e evento culminante. Não 

obstante, o modelo não foi aplicado na íntegra, sendo necessário proceder a 

uma adaptação à realidade do contexto da turma. 

 Cada equipa preencheu inicialmente a sua ficha de caracterização 

(ANEXO V), completando todas as informações pedidas para que ficassem 

registadas. Foram entregues aos alunos alguns documentos orientadores da 

UD – manual de equipa, regulamentos, fichas de jogo (ANEXO VI) - e fichas de 

registo que atribuíam aos alunos as diversas funções e onde podiam apontar 

os resultados dos jogos. As tarefas atribuídas aos alunos, durante os torneios 

realizados, contribuíram para que todos se mantivessem em atividade, o que 

eliminou tempos de espera.  

 A aplicação deste modelo tornou-se interessante e teve um sucesso 

surpreendente, ultrapassando as minhas expectativas. O trabalho em equipa 

criou sentimentos de afiliação entre os alunos, notando-se afetividade entre as 

equipas. Os alunos apoiavam-se uns aos outros com o objetivo de vencer. 

Aqui, é de realçar as estratégias do MED mais implícitas e menos formais no 

processo de ensino-aprendizagem, ao colocar a educação lúdica em destaque 

e a competição como elemento central.       

 

Imagem 7 - Quadro de Competição 

     O evento culminante foi, sem dúvida, o maior momento festivo realizado ao 

longo do ano, coincidindo com a última aula lecionada pela EE. Foi também o 

momento em que as equipas se defrontaram pela última vez, sendo, 
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consequentemente, o final das UD coletivas e contando com a presença de 

todos os alunos da turma, de todo o NE e também do PC. 

  Depois de apurados os resultados, elegendo uma equipa campeã, foi 

hora de entregar as medalhas e uma lembrança da EE, cuja entrega esteve a 

cargo do PC. 

 

Imagem 8 - Medalhas do Evento Culminante 

 

 “As equipas foram anunciadas do quarto lugar para o primeiro, tendo o quarto recebido 

apenas uma medalha de participação. O professor cooperante foi convidado a entregar as 

medalhas a cada elemento, tendo eu em seguida oferecido uma foto de turma com uma 

dedicatória como recordação deste ano letivo.” 

 

(Reflexão da aula 127 e 128 – Evento Culminante) 

 

4.1.3.3 – Controlo da turma 

 

  No início do EP, o controlo da turma estava no auge das minhas 

inseguranças. Como a EC era na minha área de residência, sabia de antemão 

que conheceria pessoalmente alguns alunos. O que aconteceu. Quando me foi 

entregue a ficha da turma, reconheci alguns nomes e comecei a pensar na sua 

reação ao saberem que eu iria ser a professora de EF durante todo o ano 

letivo. A primeira reação de ambas as partes não foi tão difícil como eu 

esperava.  

 Na primeira aula apresentei um PowerPoint com as regras a cumprir 

durante os 90 minutos de aula. Para evitar uma eventual monotonia, os alunos 
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visualizaram ainda um vídeo sobre a motivação e os respetivos resultados ao 

longo da vida de vários estudantes. Talvez desse modo também eles sejam 

alunos motivados e interessados pelo seu futuro. Com receio de criar apego 

demasiado, assegurei desde cedo alguma distância e autoridade, o que em 

algumas aulas acabou por ser uma barreira desnecessária, pois era uma turma 

pacata. 

 Relembro que no dia da apresentação do meu 8º ano, dois professores 

mostraram ser severos, prometendo castigos e testes surpresa. No final do 1º 

período tornaram-se nos melhores professores que alguma vez tivera. A 

autoridade é um atitude que os professores usam para “amedrontarem” as 

turmas até as conhecerem melhor e foi neste sentido que tomei a minha 

posição inicial.  

 O PC referiu em algumas reuniões que todas as turmas do NE eram 

turmas com comportamentos admiráveis, alunos esforçados que facilitaram em 

muito o nosso desempenho em todo o processo.  

 

4.1.3.4 – Feedback  

 

 No que concerne ao feedback, tenho de admitir que se tornou no meu 

“calcanhar de Aquiles”. Como senti muita dificuldade em transmitir feedbacks, 

decidi debruçar o meu estudo sobre este assunto. É necessário ser minucioso 

para perceber o erro do aluno e dar um feedback corretivo, sem com isso 

descurar os restantes elementos da turma. Tinha consciência que o feedback 

era essencial para a aprendizagem dos alunos, considerando, como Rosado e 

Mesquita (2011), que para o aluno melhorar o desempenho, deve receber 

informações sobre o modo como executou a ação. Os mesmos autores 

também afirmam que um dos problemas na emissão de feedbacks resulta da 

falta de domínio dos conteúdos por parte dos agentes de ensino. Em algumas 

aulas/temáticas em particular, esse era o problema, noutras associo à minha 

inexperiência neste tipo de observação. Não é fácil observar um aluno em 

plena execução do movimento e emitir um feedback sobre o seu desempenho. 

Na execução do plano de aula idealizava os conteúdos e as componentes 
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críticas. Porém, na prática é diferente conseguir observar todos os alunos, 

perceber os seus erros e ao mesmo tempo corrigi-los. Fui ganhando 

experiência ao longo das diversas UD, sentindo que as minhas intervenções se 

tornavam mais eficazes em cada aula.  

 No que respeita à direção do feedback, na maioria das ocasiões optei 

pelo individual, no entanto, quando visualizava uma ocorrência, relativamente, 

geral, optava pelo feedback ao grupo. Rosado e Mesquita (2009) afirmam que 

a maior parte dos feedbacks são individuais, porém, quando os erros são muito 

idênticos dentro de todo o grupo, é conveniente recorrer ao feedback geral. 

Para além da importância destes aspetos, é fundamental lembrar que “o 

feedback deve ser dado imediatamente a seguir à execução, situação que cria 

condições acrescidas de eficácia deste” (Rosado & Mesquita, 2009, p.90). 

  

 “Durante a aula, tentei emitir o maior número de feedbacks corretivos, principalmente 

sobre a introdução do novo gesto técnico: remate. É importante que no início da aprendizagem 

os alunos sejam corrigidos, para que os erros não sejam assimilados, sendo mais difícil de 

corrigir. “ 

 

(Reflexão da aula 77 e 78 da UD de Voleibol) 

 

4.1.3.5 – Reflexão 

 

 A reflexão é uma atitude que todos devemos desenvolver não só no EP 

como no quotidiano. Através da reflexão aprendemos as consequências dos 

nossos atos ou atitudes. Um bom profissional reflete. Durante todo o EP o NE 

refletiu juntamente com o PC. Em algumas ocasiões não havia necessidade de 

escrever; avaliávamos a nossa prestação em determinada aula ou atividade, de 

modo a perceber o que estava mal ou desajustado. Conforme afirma Alarcão 

(1996, p. 173), “a resposta espontânea já contém algum elemento de reflexão”. 

Por este facto, a reflexão funcionou como um elemento moderador que me 

permitiu obter maior visão de mim própria, distinguindo a realidade, do que eu 

pensava ser mais ajustado, daquela que era a visão das minhas colegas e do 

PC acerca da mesma. A troca de ideias nas reuniões semanais foi fundamental 
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para que eu percebesse que por vezes a minha realidade não passava de uma 

utopia. Neste sentido, os debates eram importantes para mim e a cada reflexão 

tentava reconstruir a minha identidade enquanto professora.  

 Faz parte de todo o processo refletir, e as reflexões não se limitaram 

somente a períodos antes ou após as aulas. Por vezes, no decorrer das 

próprias aulas o PC questionava a opção por realizar determinado exercício de 

uma forma e não de outra, dando o seu parecer. A sua vasta experiência e 

métodos de trabalho bem definidos, influenciavam-me na ação, através das 

reformulações necessárias.  

 As reflexões após a aula debruçavam-se sobre todos os aspetos que 

não tinham corrido como eu expectava. Desse modo, tinha elementos de 

correção para que as situações não se repetissem. Refletia igualmente sobre 

os exercícios escolhidos, averiguando se teriam sido os melhores para ensinar 

determinado conteúdo, assim como a forma que os alunos estavam a 

responder aos exercícios, reformulando a informação, a estrutura e mesmo o 

conteúdo de determinados exercícios. 

 

4.1.4 – Avaliação  

 

 Segundo Arends (1995, p.228), “a avaliação é uma função 

desempenhada pelo professor com o objetivo de recolher a informação 

necessária para tomar decisões corretas (…) importantes para a vida do 

aluno.” O mesmo autor acrescenta que a avaliação serve para julgar, atribuir 

valor e decidir sobre esse valor. Já Carrasco (1985) defende que a avaliação 

deve ser um processo sistemático, contínuo e integral. Enquanto que Bento 

(2003, p. 181) esclarece que “o ensino está direcionado para a realização de 

objectivos, para o alcance de resultados”. De acordo com este autor, o controlo 

dos resultados obtidos é um princípio para verificar a qualidade do trabalho 

letivo, referindo-se este processo à avaliação.  

 Desde o início que a avaliação representou para mim um encargo 

incómodo. A inexperiência fazia com que sentisse receio em falhar, em ser 

injusta e em não fazer corresponder o desempenho dos alunos à realidade, 
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tanto às progressões de aprendizagem, como à classificação atribuída. 

Receava a sua desmotivação. Afinal de contas, a avaliação, mesmo com uma 

lista de critérios muito bem definida, não deixa de estar dependente da 

interpretação de quem avalia (Rosado & Colaço, 2002). Os mesmos autores 

referem ainda que a avaliação é uma “atividade subjetiva”, pois envolve mais 

do que a atribuição de um valor de acordo com os critérios estabelecidos 

(p.23). Afirmam ainda que avaliar é uma atividade frequente no ser humano, 

considerando que constantemente carecemos da recolha de informações, 

através das quais tomamos decisões. 

 A avaliação é, pois, um processo fulcral. É um processo contínuo que 

decorre durante todo o ano letivo, possibilitando verificar o progresso ou 

retrocesso no processo de aprendizagem do aluno, podendo decorrer em três 

momentos: avaliação diagnóstica (AD), avaliação formativa (AF) e avaliação 

sumativa (AS). 

 

4.1.4.1 – Avaliação Diagnóstica  

 

 A AD consiste na “modalidade de avaliação que (…) verifica se o aluno 

possui aprendizagens anteriores necessárias para que as novas aprendizagens 

tenham lugar (…) e também se os alunos já têm conhecimentos da matéria que 

o professor vai ensinar, isto é, que realidades das que pretendem iniciar (…) 

são na, realidade, já dominadas pelos alunos” (Rosado & Colaço, 2002, p. 70).  

 Esta avaliação é normalmente realizada antes de cada UD, sendo assim 

possível verificar as dificuldades dos alunos e diagnosticar o nível em que se 

encontram. A informação recolhida permite a posterior distribuição dos alunos 

por níveis de aprendizagem que se constatem adequados e ajustados às suas 

capacidades (Bento, 2003). No início do ano letivo, uma das tarefas que o PC 

pediu foi a realização das grelhas de AD. O NE considerou ser conveniente que 

se realizassem em conjunto, pois era a primeira vez que iríamos avaliar. Não 

foi uma tarefa fácil, na medida em que todas tínhamos ideias distintas, ao 

mesmo tempo que não estávamos seguras quanto ao que seria adequado em 

cada AD. Com a sua experiência incomparável, o PC ajudou a que tudo se 
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tornasse mais fluído. Chamou à atenção para o elevado número de parâmetros 

que colocámos nas AD, referindo que seria difícil avaliá-los a todos, devido ao 

número elevado de alunos por turma e por ser uma avaliação individual. Por 

vezes, as incertezas durante esta avaliação não me deixavam ter uma 

perspetiva clara sobre o que estava a avaliar. Não obstante, encarei este 

processo como mais uma aprendizagem, pois também é esse o objetivo do 

estágio.  

 

 “Relativamente à avaliação diagnóstica é uma avaliação um pouco difícil de se realizar 

por vários motivos, sendo que o mais evidente é o facto de ainda não conhecermos bem os 

alunos e torna-se difícil saber quem é quem (…) Também a grelha não deve conter muitos 

conteúdos, para que seja mais fácil e objetivo avaliar todos os alunos.” 

 

(Reflexão da Aula nº 7 e 8 da UD de Futsal) 

 

 Apesar de a AD ser essencial, foi igualmente complexo avaliar os alunos 

individualmente, especialmente na primeira UD. Na realidade, os alunos nem 

sempre realizam as ações que pretendo, no momento que estou a observá-los. 

Para o respetivo momento de avaliação, utilizei essencialmente listas de 

verificação (ANEXO VII), de modo a confirmar se o aluno cumpria ou não os 

conteúdos. 

 

4.1.4.2 – Avaliação Formativa  

 

  A avaliação deve ser um processo contínuo ao longo de todo o 

processo ensino-aprendizagem. Por este motivo, a avaliação deve realizar-se 

em todas as aulas, utilizando anotações e registos obtidos através de 

observações realizadas aos alunos em determinado momento da aula. A AF 

esteve sempre presente em todas as minhas aulas, sendo que foram diversos 

os momentos em que relembrei os alunos que estavam em constante 

avaliação, em especial quando estes não se comportavam de forma 

harmoniosa. Também as reflexões após cada aula me permitiram avaliar. 

Apesar de nem todas terem sido transcritas, o facto de no final de cada aula o 
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PC se sentar ao meu lado e me abordar sobre determinado comportamento, foi 

uma grande ajuda para discorrer acerca da evolução dos meus alunos. 

Segundo Bento (2003), “A reflexão posterior à aula, o controlo e análise do 

processo de ensino e do rendimento dos alunos, constituem o domínio no qual 

se passa em revista a sua planificação e realização” (p.174).  

 

4.1.4.3 – Avaliação Sumativa  

 

 Na perspetiva de Rosado e Colaço (2002, p. 27), esta avaliação “deve 

ser entendida como uma forma de concretizar um balanço final de um ciclo de 

ensino (…)”. Como esta avaliação requer uma classificação, é percebida pelos 

alunos como o momento mais complexo de todas as aulas. Por este motivo, de 

acordo com os mesmos autores, o stress pode manifestar-se em situações de 

avaliação formal, podendo incidir sobre o comportamento dos alunos e levá-los 

a um desempenho negativo. O professor deve, portanto, realizar 

frequentemente, ao longo das aulas da UD, exercícios iguais ou semelhantes 

aos que vai elaborar na aula de AS (ANEXO VIII), de forma que esta seja 

associada a uma situação comum da aula.  

 

 “Não foi minha intenção incutir-lhes o receio de estarem a ser avaliados, por isso 

realizei exercícios já conhecidos e praticados durante as aulas (…)” 

 

(Reflexão da aula nº 35 e 36 da UD de Voleibol) 

 

 A AS revelou-se um processo complexo e de grande responsabilidade, 

devido ao seu peso na classificação do aluno. O facto de atribuir uma 

classificação aos alunos representou o maior incómodo, pois tinha consciência 

que não iria conseguir ser totalmente imparcial; assim sendo, tentei ser o mais 

justa possível comigo própria e com eles. Para esta avaliação foquei-me nos 

elementos presentes nas escalas de apreciação e escalas descritivas, 

colocando de parte o aluno em si. Percebi a importância da avaliação contínua 

que, segundo Rosado e Colaço (2002), permite acompanhar o processo de 
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ensino-aprendizagem. Ou seja, permite verificar a resposta do aluno ao 

exercício realizado, o que faz com que, informalmente, esteja em constante 

avaliação. Simultaneamente, era possível constatar se existia ou não evolução 

no ensino-aprendizagem do aluno, através da comparação entre o antes e o 

depois.  

 Relativamente às modalidades coletivas, o Subdepartamento de EF da 

EC determinou critérios de avaliação do aluno em duas vertentes: em situação 

formal de jogo (60%) e em exercício critério (40%). Neste sentido, são sempre 

realizadas avaliações distintas: na primeira privilegiam-se as habilidades 

motoras de caráter posicional e o cumprimento das funções exigidas nas 

modalidades; e na segunda, a técnica individual. As minhas dificuldades foram 

mais evidentes na situação de jogo, pois como referem, Estriga e Moreira 

(2014, p. 62), “um modelo baseado no jogo traz dificuldades acrescidas ao 

avaliador, dado que é mais facilmente mensurável o desempenho técnico do 

que o táctico”. No que diz respeito às modalidades individuais, os critérios 

focavam-se na técnica (30%) e na marca alcançada (70%).  

 As dificuldades mais evidentes decorrem das incertezas se estamos a 

avaliar bem, se estamos a ser justos e se nenhum aluno fica prejudicado, entre 

outras questões. Tudo se deve à falta de experiência, porém, é importante 

realizar a AF para que a nossa preocupação não recaia sobre a AS.  

 Concluo que este processo não é tão simples como parece ser, tendo 

sido das experiências que mais me marcaram ao longo do EP. 

 

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

 

  Segundo as Normas Orientadoras do EP, “esta área engloba todas as 

atividades não letivas realizadas pelo estudante estagiário, tendo em vista a 

sua integração na comunidade escolar e que, simultaneamente, contribuam 

para um conhecimento do meio regional e local (…)” e tem por objetivo 

“contribuir para a promoção do sucesso educativo, no reforço do papel do 

professor de Educação Física na escola e na comunidade local, bem como da 

disciplina de Educação Física, através de uma intervenção contextualizada, 
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cooperativa, responsável e inovadora” (p. 6). Por esse motivo, este subcapítulo 

alude às atividades em que estive envolvida no decorrer do EP, quer de caráter 

organizativo ou somente participativo.  

 Ao longo do processo do EP, cada EE deve optar por uma área de 

intervenção na EC, nomeadamente pela Direção de Turma ou pelo Desporto 

Escolar (DE), na qual despende grande parte do seu tempo. Naturalmente que 

a minha escolha foi o DE. Sabia de antemão que o diretor de turma seria um 

professor de qualquer disciplina, enquanto que o DE é uma atividade gerida por 

um professor de EF (salvo raras exceções em que sejam propostos outros 

professores com alguma formação desportiva). 

 

4.2.1 – O Desporto Escolar 

 

 Pratiquei Desporto Escolar alguns anos na escola. A meu ver é uma 

forma dos alunos sem possibilidades financeiras poderem praticar uma 

modalidade que gostem. Tal como se descreve no Programa do Desporto 

Escolar 2013-20175, “O Desporto Escolar revela-se de extrema importância nos 

agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, tornando mais "rica" a sua 

oferta educativa, sendo para muitos alunos a única oportunidade de acesso à 

prática desportiva formal, não formal e informal” (p.6). Neste sentido, é 

importante que o professor tenha presente o papel do DE na vida do aluno, não 

se resumindo meramente a uma competição em que o objetivo é vencer, mas a 

uma experiência que pode contribuir para o seu desenvolvimento em diferentes 

aspetos. 

 Na primeira reunião do departamento de EF foram apresentadas as 

modalidades do DE para este ano letivo, assim como os respetivos professores 

responsáveis. Existiam quatro modalidades à escolha, nomeadamente o Futsal 

(feminino e masculino), o Voleibol feminino e o BTT. Somente uma EE tinha 

preferência pela modalidade que sempre praticou, o Futsal. Fiquei um pouco 

                                                             
5
 Programa do Desporto Escolar 2013-2017. Consult. 02 setembro 2015, disponível em 

http://www.desportoescolar.dge.mec.pt/sites/default/files/Programa%20do%20Desporto%20Esc

olar%202013_2017_3.pdf   
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indecisa entre Voleibol e Futsal; como entretanto a outra estagiária manifestou 

preferência pelo Voleibol, escolhi então o Futsal masculino, até por ter 

praticado enquanto estudante.  

 O professor responsável assumiu sempre o compromisso dos treinos 

semanais, à exceção de um dia. Assumi a responsabilidade sem problema, 

pois os alunos só entravam no pavilhão acompanhados por alguém 

responsável. No primeiro treino procedeu-se às apresentações; neste e nos 

seguintes treinos todos compareceram nos horários que lhes eram possíveis, 

para se inscreverem e entregarem os bilhetes de identidade, a fim de serem 

fotocopiados.  

 Coexistiam dois níveis distintos entre os alunos, os que praticavam 

Futsal somente nas aulas de EF e os que pertenciam a clubes nas suas 

freguesias, o que se refletia nas suas habilidades técnicas e táticas. Os alunos 

organizavam-se entre si e ajudavam-se mutuamente - era notório o 

companheirismo. O número de alunos nos treinos manteve-se ao longo do ano. 

É natural que nem todos pudessem comparecer em ambos os treinos, mas 

eram assíduos no dia em que podiam. Encararam a modalidade com grande 

entusiasmo, o que é excelente para os professores que os acompanham. Não 

nos deslocamos ao pavilhão só porque é a hora do treino, mas porque 

sabemos que nos esperam ansiosos. Inicialmente pensei que em períodos de 

testes, ou por motivos de tarefas escolares, o número de alunos diminuísse, 

mas tal não aconteceu. O espírito de equipa superava as adversidades destes 

alunos.  

 Um encarregado de educação ofereceu os equipamentos para a equipa 

usar nos jogos, a publicidade estava estampada nas costas da t-shirt para esse 

mesmo efeito.  

 Não me foi possível acompanhar os alunos em todos os jogos, mas 

sempre que estive presente vibrei com eles, imbuídos pelo espírito de grupo, 

competitividade e festividade. Todos os elementos presentes lutavam em prol 

do mesmo objetivo: vencer.  

 Relativamente às jornadas, a equipa venceu fase após fase, apurando-

se para a Final Nacional do DE em Lisboa. Já na Capital, a equipa mostrou a 
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garra e o verdadeiro motivo por merecerem estar ali, foram para vencer, 

terminaram em 2º lugar. Ao longo da época, os alunos referiam muitas vezes: 

“Professora vamos ganhar o que houver para ganhar”. Assim foi! Ao peito 

trouxeram as medalhas e o entusiasmo de toda a viagem, eufóricos 

percorreram a escola exibindo o triunfo na capital. Observar o sorriso 

estampado no rosto de cada aluno e a satisfação de vencermos o campeonato 

foi uma das boas sensações do EP. Todos os treinos, todas as viagens, todos 

os jogos, todos os convívios, enfim, tudo contribuiu para um certo grau afetivo 

entre a equipa e respetivo professor.  

 Apesar de estar ligada ao Futsal masculino, acabei por conhecer 

praticamente todos os grupos-equipas do DE. A equipa de Voleibol treinava no 

mesmo dia que a equipa de Futsal, o que fez com que também acompanhasse 

os treinos, sendo por vezes convidada a jogar para completar alguma equipa, 

ou meramente por competitividade e motivação. Desta forma, criei também 

uma certa afinidade com as alunas. A equipa de Futsal feminina treinava na 

hora em que eu dava aula, o que permitia um certo contacto com a minha 

turma aquando da lecionação da mesma modalidade. 

 

4.2.2 – As atividades Organizadas 

  

  As atividades organizadas ao longo do ano pelo NE foram duas, ambas 

diretamente relacionadas com o desporto. Uma das atividades foi pensada 

para os alunos do Ensino Secundário e a outra para todos os alunos do Ensino 

Básico. 

 

4.2.2.1 – Visita ao Parque Aventura “DiverLanhoso” 

 

  A visita ao Parque Aventura foi a primeira atividade organizada pelo NE, 

com a ajuda do PC. A escolha deveu-se ao facto de todos os elementos do NE 

gostarem de desportos radicais e assim organizámos uma atividade do nosso 

interesse. Esta atividade foi pensada para o 2º período, contudo, foi realizada 
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no início do 3º, no dia 10 de abril, pois estavam programadas outras atividades. 

Além disso, quanto mais tarde, melhor seriam as condições climatéricas.  

 Esta atividade foi organizada ao longo de dois meses, entre trocas de e-

mails e telefonemas. Decidimos organizar a visita para as turmas do PC, ou 

seja, todas as turmas das EE. Como uma das turmas do 12º não quis participar 

foi escolhida outra, para levar o mesmo número de alunos (aproximadamente) 

que tínhamos pensado inicialmente.  

 No dia da atividade, o sol estava envergonhado, mas nem isso 

amedrontou os quatro autocarros cheios de aventureiros com ténis calçados, 

fatos de treino vestidos, mochila às costas com o almoço, para passar um dia 

em grande. Chegámos à hora prevista e os alunos foram divididos em três 

grupos com os diversos professores, pelos monitores que os iriam acompanhar 

durante as atividades. Foram dadas as instruções necessárias para que tudo 

decorresse da melhor forma e descritas as regras essenciais para prevenir 

eventuais percalços.  

 Na parte da manhã as atividades escolhidas foram as pontes flutuantes; 

os poucos alunos que se mostraram receosos foram apoiados pelo entusiasmo 

dos restantes colegas. No final todos realizaram esta atividade com o devido 

sucesso. É, de facto, magnífico observar as maravilhosas paisagens que a 

Póvoa de Lanhoso tem para oferecer que, juntamente com o gosto por 

desportos de aventura, só podia resultar num dia muito bem passado. Durante 

a tarde foi realizado o slide de 300m e ainda o paintball, com 50 balas. Esta 

atividade era facultativa, pois acrescia um valor à totalidade do pacote que 

cada estudante havia escolhido. Não obstante, muitos foram os alunos que 

quiseram vivenciar esta experiência, que a meu ver foi a atividade mais atrativa 

e onde os alunos tiveram de cooperar entre as equipas, promovendo-se assim 

a socialização e o reforço das relações interpessoais.  

 A meu ver, os objetivos delineados para esta atividade foram cumpridos, 

tendo os alunos e os professores acompanhantes felicitado o núcleo pela sua 

organização. É excelente ver o desfecho positivo depois de alguns meses de 

trabalho em prol do melhor resultado.  
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4.2.2.3 – Visita ao Parque Aquático de Amarante 

 

 Esta atividade vem sendo organizada ao longo dos anos para todos os 

alunos do Ensino Básico, com o objetivo de celebrar o final do ano letivo. Foi 

realizada no dia 5 de junho, tendo sido aceite pela maioria. Para muitos, é a 

primeira experiência num parque aquático, por isso é marcante, mais ainda por 

se fazerem acompanhar dos amigos. Nem todas as famílias têm possibilidades, 

sejam económicas ou profissionais, para oferecerem aos filhos um dia num 

parque deste cariz.  

 A organização desta visita demorou cerca de dois meses, entre 

burocracias e telefonemas, trocas de impressões entre encarregados de 

educação e EC. Os professores convidados foram os diretores de cada turma, 

contudo, nem todos mostraram disponibilidade para acompanhar a turma e foi 

necessário convidar um ou dois professores de cada turma. O pagamento foi 

recolhido pelos professores responsáveis pelas turmas, dado que estão mais 

vezes com os alunos e o NE dava aulas ao secundário.  

 Foi um dia agradável, não só pelo tempo passado com alunos com 

quem nunca tive contacto na EC, mas também pelo ambiente que se 

proporcionou durante toda a visita.  

 

4.2.3 – Outras atividades 

 

 Para além da organização de atividades inerentes ao Estágio, os EE 

também são convidados a participar nas atividades que os outros 

departamentos organizam, como forma de colaborar ou simplesmente 

participar e assim desenvolver mais contacto com toda a comunidade escolar. 

 

4.2.3.1 - Corrida Pelo Coração 

  

 O Corta-mato escolar é uma atividade que ao longo dos anos tem sido a 

atividade escolhida para encerrar o 1º período letivo. Esta atividade é intitulada 
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“Corrida pelo Coração” e foi o curso de Gestão Desportiva, sob a supervisão de 

um professor do departamento de EF e com a colaboração de todos os 

restantes, que a organizou pormenorizadamente. A atividade decorreu no dia 

16 de dezembro de 2014. Como em todos os anos em que fui estudante 

naquela escola, mais uma vez participei. Foi com o maior orgulho, agora com 

outro papel, que decidi acompanhar os meus alunos e encorajá-los. Sempre 

gostei de Atletismo e foi através desta atividade que me destaquei em todos os 

Corta-mato em que participei. Este foi especial; pela primeira vez não competi, 

acompanhei os meus alunos! Foi uma experiência agradável. Apesar de ser 

dezembro e as condições climatéricas não serem as melhores, a chuva 

aguentou e deixou que toda a atividade se desenrolasse sem percalços.  

 Concluída a primeira atividade em que o NE participou, posso afirmar 

que tive oportunidade de conhecer outras turmas e conviver com os 

professores de outras áreas num contexto diferente. O gosto pelo desporto é o 

que move quem participa nesta atividade. Também o prazer pela natureza está 

incutido nos atletas que praticam Atletismo e têm como predileta esta atividade. 

 

4.2.3.2 – Visita de Estudo a Mafra 

 

 Esta visita decorreu nos dias 29 e 30 de janeiro de 2015, sendo 

organizada por um professor de Português para os alunos do 12º ano. A 

atividade contou com 151 pessoas, distribuídas por três autocarros. O objetivo 

é providenciar aos alunos algumas vivências sobre os conteúdos estudados ao 

longo do ano. Outro exemplo deste tipo de atividade é assistir a peças de 

teatro, as quais auxiliam a uma maior compreensão dos conteúdos e objetivos 

da disciplina. São igualmente formas de preparação para os testes e exames 

nacionais.  

 No dia 29 saímos da escola à hora prevista com destino a Mafra, onde 

almoçámos. No início da tarde dirigimo-nos ao Palácio Nacional de Mafra, onde 

assistimos à peça de teatro “Memorial do Convento”, após a qual  realizámos 

uma visita guiada ao Palácio. Depois de visitado o Palácio foi hora de conhecer 

a pousada onde iríamos pernoitar e lá fomos pousar todos os pertences, depois 
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fomos jantar. Por volta das 21h dirigimo-nos ao Teatro D. Maria II, onde 

assistimos à peça de teatro “Cyrano de Bergerac”.  

 No dia 30, preparadas as mochilas e colocadas no autocarro, partimos 

em direção à casa de Fernando Pessoa. Havia vários percursos, por esse 

motivo os alunos foram divididos em grupos, partindo em diferentes direções: 

Percurso Pessoa/Saramago na Baixa de Lisboa; Visita à Casa Fernando 

Pessoa; Percurso Pessoa/Saramago na Baixa de Lisboa; Visita à Casa 

Fernando Pessoa e Visita ao Museu das Comunicações. Depois da manhã de 

visitas foi hora do almoço, na Baixa. À tarde rumámos a Coimbra. Como os 

alunos terminam este ano uma longa caminhada pelo ensino secundário, é 

hora de escolherem as Universidades para onde pretendem ingressar; era de 

facto uma visita importante para alguns. Afinal, Coimbra é a Cidade dos 

estudantes.   

 O professor entregou um programa/guia aos alunos com indicações 

importantes a respeitar. No fim do programa havia uma pergunta sobre 

impressões gerais da visita, que os alunos tinham de preencher e entregar ao 

professor para ser avaliado.  

 

4.2.3.3 – Viva a escola 

 

 Esta foi uma atividade organizada por um professor de EF com a 

colaboração dos restantes elementos do departamento, mas principalmente 

com a colaboração de uma das suas turmas como forma de encerrar o 2º 

período. A atividade foi realizada no dia 20 de março, durante toda a manhã e o 

NE foi convidado a participar ativamente, exercendo as funções de árbitros 

e/ou juízes de linha. Ao longo do período, os participantes puderam inscrever-

se junto do seu professor de EF - as inscrições estiveram abertas a todos os 

alunos de todos os anos de escolaridade -, sendo as equipas divididas por 

sexos e anos de escolaridade. Nesse dia o pavilhão desportivo abriu as 

bancadas, para que os alunos que não quiseram ou não puderam participar 

pudessem apoiar os seus colegas. Foi uma atividade a meu ver realizada com 

o maior sucesso, onde toda a comunidade pôde participar de alguma forma, 
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podendo assim salientar-se a motivação de todos os que, de alguma forma, 

estiveram envolvidos.  

 Na parte da tarde, os alunos de Erasmus que durante uma semana 

frequentaram a escola (de 16 a 21 de março) puderam realizar atividades, para 

também eles celebrarem o último dia na escola (no dia seguinte voltavam aos 

seus países). Realizaram-se jogos de Futsal e torneios de Basquetebol entre 

os alunos da escola e os alunos de Erasmus. Também se realizaram Jogos 

Tradicionais no exterior do pavilhão, para que estes alunos ficassem a 

conhecer um pouco das nossas tradições. A competição entre os alunos foi 

essencial nestas atividades, criando um clima de festividade entre todos.  

 

4.2.3.4 – Dia Aberto – Feira Medieval 

 

  A ideia inicial para esta atividade surgiu numa reunião do conselho 

pedagógico, constituindo-se uma comissão de professores de diferentes 

departamentos para a sua implementação na escola. O objetivo era a 

comemoração dos 500 anos de atribuição do FORAL à cidade de Barcelos 

“1515-2015”. Toda a comunidade escolar se vestiu a rigor e todos participaram 

com entusiasmo nesta que foi a primeira feira medieval na escola. Foi um dia 

aberto – 15 de maio -, não houve aulas, os professores realizaram uma peça 

de teatro pela escola, almoçámos de pé como se de há muitos anos se 

tratasse. Foi uma verdadeira aula de história ao vivo; na verdade, é quando se 

aprende mais. Foi uma das melhores e mais participadas atividades no ano. 

Espero que a EC continue com este tipo de iniciativas. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 9 - Feira Medieval 
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4.2.3.5 – Sarau Cultural  

 

  Esta atividade foi organizada pela equipa da biblioteca da escola, com 

especial participação do clube de teatro e do NE. Toda a comunidade escolar, 

no dia 22 de maio, assistiu a uma verdadeira aula de história ao vivo. Foi uma 

iniciativa enquadrada nos 500 anos da atribuição do novo FORAL a Barcelos, 

por D. Manuel I. Também o NE teve uma especial participação aquando das 

Danças Medievais tão específicas naquela época, dando assim ênfase à peça 

de teatro. Assim como o NE desconhecia esta típica forma de dançar, acredito 

que os espectadores também não conhecessem, ficando assim mais 

elucidados sobre o assunto. Foram vários os ensaios antecedentes a este dia 

de apresentação de um Baile Renascentista. Os alunos envolvidos não 

pertenciam à mesma turma, como tal, os horários e a disponibilidade não eram 

os mesmos. Mas foi um “sucesso”, afirmou o responsável pelo clube de teatro, 

o professor Álvaro. Esta encenação foi um momento único de aprendizagem 

para toda a comunidade e de forma descontraída.  

 Na segunda parte do sarau houve ainda momentos de humor e a 

entrega de prémios aos alunos que no ano anterior se destacaram, recebendo 

por esse motivo diplomas do “Quadro de Excelência”.  

 

4.2.3.6 – Formação de Suporte Básico de vida na Escola 

 

  Seguindo o pensamento de que é essencial saber reagir perante uma 

situação de primeiros socorros, decidi realizar uma formação de 12h sobre 

suporte básico de vida na escola, juntamente com as restantes EE, com o PC e 

com outros professores da escola. Esta formação foi realizada em 4 sessões, 

entre 8 e 29 de abril, com aulas teóricas e parte prática. Esta sessão foi 

desenvolvida por uma formadora, com o auxílio de duas enfermeiras do Centro 

de formação da associação de escolas, dos concelhos de Barcelos e 

Esposende. 
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 Saliento a importância deste tipo de formação; como eu já tinha 

realizado uma enquanto estudante, tinha algumas noções de como atuar. Não 

obstante, é importante estar atualizada e relembrar as manobras em caso de 

emergência. Realço igualmente a minha excelente prestação, terminando a 

formação com 10 valores numa escala de 0 a 10.  

 

4.3 – Área 3 – Desenvolvimento Profissional 

 

 Segundo as Normas Orientadoras do EP, esta área tem por objetivo 

“perceber a necessidade do desenvolvimento profissional partindo da reflexão 

acerca das condições e do exercício da atividade, da experiência, da 

investigação e de outros recursos de desenvolvimento profissional. Investigar a 

sua atividade em toda a sua abrangência (criar hábitos de 

investigação/reflexão/ação)”. Por conseguinte, “esta área engloba atividades e 

vivências importantes na construção da competência profissional, numa 

perspetiva do seu desenvolvimento ao longo da vida profissional, promovendo 

o sentido de pertença e identidade profissionais, a colaboração e a abertura à 

inovação” (p. 7). 

 Esta área inclui os seguintes documentos: Projeto de Formação 

Individual (PFI), Estudo de Investigação – Ação, Relatório de Estágio 

Profissional, Portfólio e Observações das aulas. 

 A primeira tarefa foi elaborar o PFI, no qual registei os meus objetivos 

para este ano de estágio, assim como, as minhas estratégias, dificuldades, 

recursos e ainda estratégias de controlo dos meus objetivos. Este documento 

facilitou, em muito, a minha reflexão para a última tarefa de todo o meu 

processo de estágio, a realização do Relatório de Estágio.  

 A segunda tarefa foi realizar o estudo de investigação-ação decorrendo 

do processo de ensino/ aprendizagem. A minha turma é pacata, decidi então 

incidir sobre um problema pessoal, o que certamente será mais vantajoso para 

o meu futuro profissional. Perguntei-me algumas vezes porque motivo me 

sentia melhor em lecionar modalidades individuais? Decidi, com a ajuda do PO, 

realizar um estudo sobre isto mesmo, de modo a aprofundar sobre a 
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problemática e desenvolver o meu conhecimento suportado na literatura, isto é, 

conseguir evoluir profissionalmente.  

 O que mais me fez “crescer” neste estágio foi, sem dúvida, o verdadeiro 

espírito de partilha profissional, ter um espaço de reflexão sobre nós e o nosso 

trabalho, com o intuito potencializar a comunicação entre colegas. As reuniões 

semanais mostraram-se fulcrais neste desenvolvimento, pois por vezes 

conseguimos ver nas outras pessoas o que não vemos em nós próprios. A 

constante realização de planos de aula, de todas as reflexões das minhas 

aulas e das aulas das minhas colegas e do PC, ajudaram na resolução de 

alguns problemas, pois refletir é um grande passo para evoluir. Todos estes 

aspetos foram um grande contributo para o meu desenvolvimento profissional. 

No início, procurava em cada reflexão descrever os exercícios e todas as 

situações que os alunos não compreendiam. Mais tarde, com a ajuda do PC 

percebi que refletir não era isso, era sim, refletir sobre todos os exercícios e 

estratégias que ajudariam os alunos a evoluir. As planificações das minhas 

aulas foram sempre executadas de forma reflexiva e consoante as reflexões 

das aulas anteriores, de modo a poder corrigir os erros anteriores e poder 

evoluir com os mesmos.  

 Aprendi muito durante este ano de estágio e, para além de me 

considerar uma pessoa mais rica em termos de conhecimentos, sinto-me 

também mais rica por poder partilhar e trocar experiências com os meus 

alunos. Sobretudo com outros professores mais experientes, que se mostraram 

sempre disponíveis para me ajudar a crescer. Percebi que os professores têm 

estratégias diferentes, mas o objetivo é o mesmo: ensinar o melhor aos alunos.  

 O relatório de estágio é a conclusão desta caminhada, é o relato das 

experiências vividas que o torna tão único.  

 O portfólio digital é um instrumento dinâmico, construído ao longo do 

estágio, que permitiu organizar todo o material para que agora a realização do 

relatório fosse de mais fácil execução. É um guia e um intermediário entre o EE 

e o PC.  
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 Todo o meu estágio foi enriquecedor para a minha aprendizagem, pois 

além de ser professora, sou aluna e como todos cometo erros pela ainda 

inexperiência, mas tenho consciência de que aprendi muito com eles.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – ESTUDO INVESTIGAÇÃO - AÇÃO: O FEEDBACK PEDAGÓGICO NAS 

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: MODALIDADES INDIVIDUAIS VS 

MODALIDADES COLETIVAS
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5.1 – Resumo 

 

O presente estudo procurou caracterizar as questões relacionadas com as 

intervenções ao nível dos feedbacks emitidos por uma estudante-estagiária em 

diferentes aulas e modalidades - duas aulas da unidade didática de Voleibol e 

duas aulas da unidade didática de Atletismo, na sua primeira experiência como 

professora de Educação Física. O principal objetivo deste estudo foi identificar 

o tipo de feedbacks mais utilizado pela estudante-estagiária, bem como 

observar a sua predominância, isto é, se nas modalidades individuais ou se nas 

coletivas. Neste contexto, destaca-se a informação (feedbacks) proferida pela 

estudante-estagiária ao longo da sua prática supervisionada, mais 

concretamente nos quatro momentos referidos, a fim de perceber o número de 

feedbacks emitidos em cada modalidade. Para tal foram analisadas quatro 

aulas lecionadas durante o 2º período do ano letivo 2014/ 2015, na turma 12ºB 

da Escola Secundária /3 de Barcelinhos, pertencente ao concelho de Barcelos 

– onde decorreu o Estágio Profissional. Os dados foram recolhidos através da 

gravação em áudio das intervenções da estudante-estagiária nos primeiros 

quinze minutos de cada aula. Utilizou-se a metodologia descritiva simples no 

tratamento dos dados obtidos. Conclusões: a estudante-estagiária emitiu mais 

feedbacks na modalidade coletiva do que na modalidade individual. No entanto, 

é de salientar que o feedback descritivo dirigido ao aluno apresenta uma 

percentagem superior na modalidade individual (67%), comparativamente aos 

33% na modalidade coletiva. Constatamos também que a maioria dos 

feedbacks foram emitidos ao aluno e com cariz positivo. O presente estudo 

surgiu como uma oportunidade de identificar as lacunas da primeira 

experiência da EE, para desta forma melhorar os aspetos considerados menos 

positivos e fomentar a lecionação futura em excelência. 

 

PALAVRAS-CHAVE: FEEDBACK PEDAGÓGICO, PROCESSO ENSINO-

APRENDIZAGEM, ESTUDANTE ESTAGIÁRIA 
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5.2 – Introdução 

  

 O estudo de investigação-ação foi realizado no âmbito da unidade 

curricular Estágio Profissional, referente ao 1º e 2º semestres do 2º ano do 2º 

Ciclo em Ensino de EF nos Ensinos Básico e Secundário, da FADEUP. 

 Uma das tarefas diárias do EE é registar as reflexões desenvolvidas 

acerca dos acontecimentos da aula ou de cada atividade realizada ao longo do 

EP. Além das reflexões, as reuniões do NE e o acompanhamento do PC 

contribuíram para que a cada momento se encontrassem soluções para as 

dificuldades que iam surgindo. Através desta colaboração e cooperação 

contínua, foi reconhecida a dificuldade na transmissão de feedbacks, sobretudo 

devido à inexperiência na lecionação e à simultaneidade de tarefas ao longo 

dos 90 minutos da aula.  

 Tendo tudo isto em atenção e por ter consciência desta lacuna, o 

primeiro passo na resolução de um problema é enfrentá-lo. Assim procurou-se 

caracterizar as questões relacionadas com as intervenções ao nível dos FB 

emitidos pela EE em diferentes aulas e modalidades (duas aulas da UD de 

Voleibol e duas aulas da UD de Atletismo), na sua primeira experiência como 

professora de EF. Tratando-se de um estudo investigação-ação o objetivo do 

estudo foi verificar se a EE emitia mais feedbacks na modalidade individual ou 

na modalidade coletiva e posteriormente analisar e aperfeiçoar esta dificuldade 

encontrada. 

 Este estudo é introduzido por uma revisão da literatura do tema, 

seguindo-se a metodologia, com referência aos objetivos, os procedimentos de 

recolha e análise de dados assim como os instrumentos. Termina com a 

conclusão e as referências bibliográficas. 

 

5.3 - Revisão da literatura 

 

  O feedback pedagógico é estudado por diversos autores e é definido 

como o comportamento de ensino do professor que é influente na 

aprendizagem dos alunos. Talvez por essa razão seja o mais estudado. De 
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acordo com a globalidade dos autores, cumpre, simultaneamente, várias 

funções. Carreiro da Costa (1984), por exemplo, afirma que o feedback 

pedagógico corresponde às apreciações e afirmações que o professor 

proporciona ao aluno sobre a qualidade da sua prestação. Por ter a capacidade 

de influenciar a atividade do atleta para uma determinada direção, o FB possui 

uma importância relevante na atividade pedagógica, tornando-se deste modo 

uma variável importante na eficácia e qualidade de ensino (Mota,1989). A 

grande pertinência da emissão de um feedback pedagógico ao aluno reside na 

possibilidade de o apoiar na realização das tarefas de aprendizagem. 

 Segundo Siedentop (1991), o feedback é definido como uma informação 

gerada acerca de uma resposta, sendo usada com o intuito de provocar 

modificações na próxima resposta. Pièron (1996) defende que o aumento da 

frequência de feedbacks de carácter positivo, personalizado e adaptado ao 

nível de prestação, proporciona evolução no aluno. Na mesma linha de 

pensamento, Temperado (1997) considera que quanto mais rápido e preciso 

for o feedback após a resposta motora, melhor será o seu resultado.  

 Na perspetiva de Sarmento (1993), o feedback é uma informação de 

retorno em função de um comportamento observado. Para Mesquita (2005), o 

feedback surge como um comportamento de reação do treinador/ professor à 

prestação motora do aluno, assumindo diferentes formas de manifestação: 

auditivo, visual, tatilquinestésico e misto.  

 Segundo Adelino (2000), são três as funções específicas atribuídas ao 

feedback: a motivação, a técnica e o reforço da aprendizagem. O feedback 

proporciona ao aluno uma informação relativa à sua execução e posteriormente 

ao resultado do seu movimento. Toda esta informação vai construir o 

referencial fundamental, quer para a avaliação da execução do movimento face 

ao que é preestabelecido, quer para as correções posteriormente necessárias. 

Além do feedback cumprir a função de motivação, cumpre também a de 

reforço, na medida em que a intervenção do professor, face ao desempenho e 

técnica do aluno, reforça a sua estrutura motivacional. Isto é, realça a sua 

execução e, depois do movimento executado, reforça a sua motivação para a 

atividade ou, se necessário, modifica-a.  
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 Segundo Sarmento (2004) o FB apresenta-se com várias dimensões, 

com diferentes objetivos, direções e afetividades.  

 Relativamente à dimensão objetivo existem os FB de carácter: 

descritivo, prescritivo, interrogativo e avaliativo.  

 O FB descritivo diz respeito à informação precisa sobra a ação já 

realizada pelo aluno, enquanto que o FB prescritivo refere-se a informações 

acerca do comportamento desejado (a realizar) (Fishman & Tobey, 1978; 

Rosado & Mesquita, 2011).  

 No que diz respeito ao FB de natureza interrogativa, é descrito como 

uma excelente forma de estimular os atletas para uma atividade cognitiva 

complexa de autoavaliação e autocorreção (Rosado, 2007), o que facilita o 

processo de aprendizagem (Rosado & Mesquita, 2011).  

 Por fim, o FB avaliativo é caracterizado como a reação do professor à 

prestação do aluno, emitindo apenas um simples juízo ou apreciação dessa 

execução sem qualquer referência à sua forma. Este tipo de feedback é 

considerado menos importante do ponto de vista da facilitação das 

aprendizagens motoras, pois não contém nenhuma informação acerca do que 

o aluno fez e do que deve fazer em seguida para melhorar (Rosado & 

Mesquita, 2011).  

 A dimensão afetividade está relacionada com a reação positiva ou 

negativa do professor à prestação do aluno, isto porque, enquanto professores, 

estamos constantemente a visualizar o desempenho dos alunos nas tarefas 

propostas, tentando perceber se a sua prestação corresponde aos objetivos 

pretendidos e intervir se necessário.   

 Relativamente à dimensão direção, o FB pode ser dirigido ao aluno, a 

um pequeno grupo ou à classe na sua totalidade. Na direção individual o 

professor dirige-se somente a um aluno, na direção grupo visa mais do que um 

aluno, mas não a toda a classe, por fim, na direção à classe, o professor dirige-

se a todos os alunos para transmitir a informação.  

 Pestana (2006) refere que “algumas das principais finalidades do 

feedback são ajudar o aluno a realizar algo de diferente no futuro, proporcionar 
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melhorias pessoais nas relações interpessoais, bem como melhorar 

comportamentos e as suas habilidades”. 

   

5.4 – Objetivos 

 

Objetivo Geral  

 Com a realização deste estudo pretende-se analisar as intervenções de 

uma EE no seu primeiro ano de lecionação ao nível dos feedbacks emitidos em 

dois contextos diferentes: duas aulas da UD de Atletismo e duas aulas da UD 

de Voleibol, na sua turma residente. 

 Mais concretamente, centrar-nos-emos na informação emitida pela EE 

nos primeiros quinze minutos da parte fundamental de cada uma das quatro 

aulas, no sentido de averiguar os feedbacks emitidos, quanto ao objetivo, 

direção e afetividade. Pretende-se identificar o tipo de feedback mais utilizado 

pela EE, bem como observar a sua predominância, isto é, se nas modalidades 

individuais ou se nas coletivas.  

 

Objetivos Específicos 

1.  Identificar o feedback mais utilizado pela EE, nas aulas 

gravadas/observadas. 

2. Identificar os recetores dos feedbacks emitidos pela EE, nas aulas 

gravadas/observadas.   

3. Identificar a forma afetiva como o feedback é transmitido. 

4. Comparar o número de feedbacks emitidos entre modalidades. 

 

5.5 – Hipóteses  

 

  Tendo em conta toda a inquirição em volta do estudo como forma de 

aprofundar os conhecimentos, a pesquisa bibliográfica, os trabalhos de 
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investigação efetuados e os objetivos anteriormente enunciados, formulamos a 

seguinte hipótese: 

 

1. Um EE efetuará mais intervenções (feedbacks) numa modalidade 

individual do que numa modalidade coletiva, dado o seu caráter mais 

pessoal.  

 

5.6 – Metodologia  

  

  No âmbito da realização do presente estudo de investigação-ação, foi 

necessário, em primeiro lugar, estabelecer um propósito para a sua realização, 

de forma a planear, aplicar e analisar os dados obtidos. Neste sentido, após 

reunião com o PO, onde cada EE expôs as suas maiores dificuldades, refleti no 

meu processo de ensino-aprendizagem na EC e identifiquei um aspeto sobre o 

qual pretendi adquirir mais conhecimentos. Assim sendo, no sentido de 

progredir e melhorar o meu processo de lecionação dos conteúdos, detenho-

me sobre a emissão de FB pedagógicos. 

 

5.6.1 – Participantes  

 

 O grupo de estudo foi composto pela estudante estagiária, eu própria, 

inserida como professora-estagiária numa turma de 22 alunos do 12º ano do 

Curso de Ciências e Tecnologias, sendo que os alunos se repartem por género 

em 7 elementos do sexo masculino e 15 elementos do sexo feminino, com 

idades compreendidas entre os 17 e os 20 anos. 

 

5.6.2 – Recolha de dados 

 

 A recolha de dados contemplava a gravação dos primeiros 15 minutos 

da parte fundamental, de duas aulas de uma modalidade individual (Atletismo) 
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e duas aulas de uma modalidade coletiva (Voleibol), recorrendo ao instrumento 

Sistema de Observação do FB (Sarmento 2004).  

 Os 15 minutos foram gravados através de um telemóvel e os respetivos 

auriculares que acompanharam sempre a EE para que a audição do FB fosse 

mais percetível.  

  

 

5.6.3– Instrumentos  

 

 Durante as aulas foram realizadas gravações, cujas gravações foram 

posteriormente transcritas e analisadas através de uma grelha. Os feedbacks 

foram analisados sob três dimensões: objetivo, direção e afetividade. Apesar 

de ainda existir a dimensão quanto à forma, esta não foi analisada pelo facto 

das gravações serem em áudio. 

 Como foi referido anteriormente, o registo das respetivas dimensões 

teve por base quatro aulas: duas da UD de Atletismo e duas da UD de Voleibol. 

 

 

5.6.4 - Análise de dados  

 

 Para a análise dos dados, recorreu-se a um estudo exploratório-

descritivo. Apenas na dimensão prescritiva aluno foi usado o teste t de medidas 

independentes, tendo-se adotado um nível de significância de 5% e que os 

dados foram tratados no SPSS 20.0. 

 

5.7 - Resultados 

 

 Para a apresentação dos resultados entre as duas modalidades 

utilizaremos tabelas, para uma melhor perceção das diferenças e semelhanças 

entre ambas. 

Na Tabela 1 observa-se a média, o desvio-padrão e a comparação entre 

o número de feedbacks positivos, ao nível dos atos prescritivos relacionados 
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com o aluno, na modalidade individual vs modalidade coletiva. Verifica-se que, 

com um nível de significância de 5%, não existem diferenças estatisticamente 

significativas. Pelo exposto, pode afirmar-se que existe homogeneidade no 

número de feedbacks dados em cada uma das modalidades. Não obstante, os 

valores de t=-0.310; p=0.074 indicam a presença de diferenças marginalmente 

significativas (p<0.10). 

 

Tabela 1. Média, desvio-padrão e comparação entre as modalidades individual 

e coletiva 

 

 M DP t P 

Modalidade Individual 1.30 0.678 

-0.310 0.074 
Modalidade Coletiva 1.50 0.604 

 

Tabela 2. Nº de ocorrências de feedbacks - frequência absoluta (n) e relativa 

(%) 

 

 F. Prescritivo F. Descritivo F. Avaliativo F. Interrogativo 

 A G C A G C A G C A G C 

Mod.Col. 139 0 0 4 0 0 28 0 0 0 0 0 

Mod.Ind. 117 5 6 8 0 0 15 0 0 5 0 0 

Mod.Col 54% 0% 100% 33% 0% 0% 65% 0% 0% 0% 0% 0% 

Mod.Ind 46% 100% 0% 67% 0% 0% 35% 0% 0% 100% 0% 0% 

 

 Legenda: A - Aluno;  G – Grupo;  C - Classe 

 

 Como podemos observar na tabela 2 o feedback mais utilizado pela EE 

é o FB prescritivo, o qual registou um total de 256 feedbacks durante os quinze 

minutos observados da parte fundamental da aula, seguindo-se o avaliativo 

com 43, o descritivo com 12, e por último o interrogativo. 

 Relativamente ao feedback prescritivo direcionado ao aluno, podemos 

constatar que na modalidade coletiva (Voleibol) a EE emitiu 54% dos FB, 

enquanto na modalidade individual (Atletismo) emitiu 46%. É importante 
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salientar que este tipo de FB foi positivamente direcionado ao aluno. Podemos 

também constatar que os FB prescritivos direcionados ao grupo foram emitidos 

apenas na modalidade individual, sendo que foram emitidos de forma positiva 

ao grupo. No que concerne ao FB direcionado à classe foi emitido somente na 

modalidade individual, sendo este proferido de forma positiva à turma. 

 No que respeita ao FB descritivo, podemos observar na tabela que a 

modalidade individual predomina com 67%, enquanto na modalidade coletiva a 

EE emite 33% de feedbacks. É importante referir que estes feedbacks foram 

emitidos de forma positiva. Relativamente aos FB direcionados ao grupo e à 

classe, pode observar-se que não existiu qualquer registo no espaço em 

análise. 

 Através da mesma tabela podemos ainda verificar que a predominância 

dos feedbacks avaliativos dirigidos ao aluno, acontece na modalidade coletiva 

com uma percentagem de 65% sendo dirigidos de forma positiva. Já na 

modalidade individual, a EE direciona 35% dos FB, sendo uma minoria de 

forma negativa ao aluno.  

 No que diz respeito ao FB avaliativo dirigido ao grupo e à classe, no 

registo efetuado não constam quaisquer FB. O mesmo sucedeu com o FB 

interrogativo. 

 

5.8 – Discussão dos Resultados  

 

 O objetivo primordial deste estudo concerne à emissão de FB, sendo 

possível constatar que o feedback prescritivo foi o mais frequente. Este tipo de 

feedback é considerado um fator determinante para o incremento da eficácia 

da pedagógica (Mesquita et al, 2009), pois através dele o professor estabelece 

soluções e pode modificar o comportamento dos praticantes para o desejado.  

 Relativamente aos restantes feedbacks (descritivo, avaliativo e 

interrogativo), observou-se uma ausência em comparação com o prescritivo. 

Na realidade, o FB descritivo é utilizado como fonte de informação técnica e/ou 

tática precisa acerca do que o praticante faz (Silva, 1998). Assim sendo, surge 
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da necessidade de informar o aluno se a ação realizada foi adequada ou não, 

tornando-se um fator relevante para o melhor desempenho dos alunos.  

 No que concerne ao FB interrogativo, a sua utilização é no sentido de 

colocar o aluno num papel mais ativo, questionando-o. Rosado (2007) refere 

que este tipo de feedbacks permite ao estudante uma atividade cognitiva mais 

intensa de autoavaliação e de autocorreção. 

 Relativamente ao feedback avaliativo, a EE avaliou o aluno sem 

qualquer referência à sua forma. Denote-se que a modalidade individual foi 

lecionada por estações, em que os alunos estão em constante rotação, o que 

por sua vez permite que se avaliem uns aos outros.  

 No que concerne à dimensão afetividade, denota-se a predominância do 

FB positivo. A fraca aplicação de FB negativos revela um clima relacional 

positivo estabelecido na aula, entre os alunos e a EE, o que vai ao encontro a 

outros estudos sobre a temática (Martins, 2009). O presente estudo demonstra 

que a EE se esforçou por desenvolver um clima favorável e atrativo na aula, 

para que os alunos se mantivessem motivados e empenhados na tarefa.  

 Relativamente à direção do feedback, existe uma clara predominância 

dos FB dirigidos ao aluno. Este facto vai de encontro às ideias de Siedentop 

(1991), quando indica que o FB é tipicamente dirigido a um indivíduo, em vez 

de a um grupo ou a uma turma. Também o estudo de Martins (2009) indicou 

que o FB dirigido ao aluno foi o mais utilizado, argumentando que uma das 

principais preocupações dos EE é conseguir dar respostas às necessidades 

individuais dos alunos, procurando corrigir, motivar, avaliar ou modificar algo na 

performance do aluno. Embora não se denotem diferenças estatisticamente 

significativas, é possível verificar que é na modalidade individual - Atletismo - 

que os FB são mais direcionados ao grupo ou classe. É provável que tal 

suceda pela organização das aulas, isto é, em estações e consequentemente 

em equipas. Quando a EE se dirigia a uma equipa, o FB era dirigido a todos, 

dado que o erro de um era, por vezes, o erro dos outros.  
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5.9 - Conclusões   

 

  A realização do presente estudo não permite a generalização dos 

resultados, na medida em que se baseia apenas em quinze minutos de cada 

aula. Contudo, este estudo tornou-se numa oportunidade única para 

compreender a dimensão de feedbacks mais usados pela EE na sua prática 

profissional, no primeiro ano como professora de EF.  

 Através dos resultados do estudo, foi possível observar que a EE emitiu 

mais feedbacks na modalidade coletiva do que na modalidade individual. 

Todavia, é importante realçar que é na modalidade individual que a EE emite 

mais feedbacks descritivos ao aluno (67% na modalidade individual e 33% na 

modalidade coletiva). A maioria dos feedbacks foram emitidos ao aluno com 

um cariz positivo. Os feedbacks foram direcionados predominantemente de 

forma individual ao aluno, com uma frequência inferior na direção de um grupo 

de alunos e, ainda mais reduzida, à turma em geral.  

 Tendo em atenção a pertinência da comunicação/feedbacks enquanto 

atividade central em todo o processo de ensino-aprendizagem, este estudo 

permitiu identificar o perfil instrucional da EE. O seu objetivo era obter 

informações que permitissem melhorar os aspetos menos bons, ao mesmo 

tempo que realçar a sua prestação positiva, no sentido de incrementar a 

qualidade da lecionação das aulas. 
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6 – CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS PARA O FUTURO 
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 Chegou ao fim a minha caminhada! Sinto um vazio e um aperto no peito, 

mas sinto também uma enorme satisfação por ter chegado até aqui. Foram 

muitos anos da minha vida, entre Escolas e Faculdades, mas este ano foi o 

mais rico tanto a nível pessoal como profissional. O EP é um ano de vertente 

mais prática, onde nos possibilitam o contacto com “turmas de verdade”, numa 

escola real, num contexto todo ele real. É um ano marcante e uma experiência 

única, onde podemos colocar em prática o que aprendemos num contexto 

teórico, dentro de uma sala de aulas.  

 A EC não podia ser outra, o PC não podia ser outro, a minha turma 

residente não podia ser outra - se me fosse possível não mudaria nada daquilo 

que fiz e, como consequência, aquilo que vivi -, as pessoas que cruzaram o 

meu caminho, tudo, queria tudo igual novamente.  

 Dizem que esta é a melhor experiência e todos os passos que damos 

marcam-nos para a vida. É verdade! Hoje sinto isso! Foi o meu primeiro ano 

como professora, professora de EF. Se tenho saudades de tudo? Tenho! Mas 

recordar é viver e recordarei para sempre todo o meu crescimento durante este 

ano. Penso que nunca temos consciência do quanto pode ser enriquecedora a 

passagem e o contacto com pessoas experientes que nos possibilitam 

conhecer as suas vivências. Desde o início que tentei absorver a maior 

quantidade de saberes advindos da experiência dos professores mais velhos. A 

responsabilidade foi grande, mas senti que estava à altura e que sempre me fiz 

acompanhar por pessoas que me apoiavam.  

 Durante um ano tive a oportunidade de desvendar muitos segredos que 

envolvem a docência, não são segredos, é simplesmente o lado de lá, aquele 

que por vezes os estudantes não compreendem. E eu fui até há pouco tempo, 

uma estudante, aliás ainda sou! Até disso já sinto saudades. Mas nem tudo é 

fácil. Pelo menos não tão fácil como eu imaginava. Entre as conquistas e o 

insucesso, tudo foi relevante para o meu desenvolvimento e enriquecimento da 

minha formação. Os insucessos derivam dos erros e esses foram sendo 

colmatados ao longo do ano através das reflexões, onde me era possível 

exprimir e refletir como podia melhorar. Foi o ato reflexivo que me encaminhou 

para o questionamento das minhas próprias ações, sendo um ponto fulcral para 
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o desenvolvimento de estratégias que dissipassem as lacunas e as 

dificuldades, bem como desenvolvessem as minhas qualidades e as dos meus 

alunos.  

 O Professor Cooperante foi um guia de todo este processo, sendo 

também, como o próprio nome indica, o “cooperante” em todos os momentos 

vivenciados na EC. Tornou-se um Amigo, através da constante ajuda e 

disponibilidade diária a que nos habituou; nada seria possível sem o seu apoio. 

 Todos os restantes professores do departamento de EF foram 

formidáveis, pessoas prestáveis e atenciosas que ajudaram sempre que 

solicitados. Cada um deles permanece na minha memória; todos foram 

importantes e marcaram em algum momento o meu EP. É de pequenos 

momentos que a vida é feita. Só tenho a agradecer a amabilidade com que fui 

recebida de novo na escola, POR TODOS! Sinceramente, nunca tive dúvidas 

na escolha. Hoje percebo porquê. Ali fui feliz. Sempre que entrar de novo 

naquele espaço, lembrarei cada momento vivido, com saudade. 

 Quanto ao NE, foi sem dúvida o suporte para esta caminhada, 

possibilitou a partilha de experiências, conhecimentos, frustrações, 

preocupações, reinando a entreajuda. Realço a amizade que ali cresceu e 

espero que perdure para sempre. Sem a presença deste núcleo, o EP não faria 

sentido e certamente não me sentiria bem, ainda que acompanhada por 

professores mais experientes.  

 Os meus alunos, esses, são os mais importantes, sem dúvida. Foram os 

primeiros a chamar-me “stôra”, palavra que sempre ansiei ouvir chamar. Foi 

com eles que dei os primeiros passos e foram eles que me fizeram crescer e 

desenvolver o melhor que consegui, o papel de estagiária. Eles lutam por um 

caminho que é o seu, neste futuro incerto que é o nosso. 

 Futuro? Seja para mim ou para eles, o futuro é cada vez mais duvidoso, 

embora não queira pensar nisso, é esta a realidade. Persiste a vontade de 

voltar à escola e é por esse objetivo que vou lutar. Afinal, estudei durante anos 

para isto, não me imagino noutra função, a não ser a transmitir o que aprendi, 

todos os ensinamentos da EF. Certamente não consegui, neste documento, 

transmitir na plenitude tudo o que realmente vivenciei, contudo, posso afirmar 
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que foram momentos marcantes, que estão guardados na minha memória e 

serve o presente documento para mais tarde me fazer reviver os que decidi 

retratar.  
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