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Resumo 
 
 
 

 O Estágio Profissional afigura-se como o culminar de um longo processo 

de formação , onde o estudante é progressivamente imerso naquilo que são as 

reais exigências da profissão de Docente. A autenticidade da experiência exige 

do Professor Estagiário uma grande capacidade de adaptação aos problemas 

emergentes, bem como a habilidade delinear as melhores estratégias para o 

sucesso do processo de ensino-aprendizagem.  Importa nesta fase do percurso 

gerir ser capaz de articular os conhecimentos teóricos adquiridos durante o 

processo de formação académica com as experiências vividas e principalmente 

com a capacidade de reflexão. 

 O presente documento reflete toda a experiência do Professor Estagiário 

durante o ano letivo 2014/2015 e organiza-se em 6 capítulos, sendo o primeiro 

dedicado à introdução. O segundo denominado de “Enquadramento” descreve 

o meu envolvimento e procura explicar as razões que me levaram a seguir este 

caminho. O terceiro capitulo foca-se na realização da prática profissional, e 

engloba todos os desafios enfrentados, sendo o tema ainda aprofundado no 

capitulo quarto, onde são detalhadas as situações que me levaram a crescer 

pessoal e profissionalmente. O quinto capítulo consubstancia-se num estudo 

sobre a aplicabilidade de treino intervalado de alta intensidade em contexto de 

Educação Física, e, por fim, o sexto perspetiva o futuro enquanto profissional 

da educação física. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: EDUCAÇÃO FÍSICA, ESTÁGIO PROFISSIONAL,  
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Abstract 
 

The Professional Internship presents itself as the highest point of the 

long formation process, where the student is progressively submerged in the 

real demands of the teaching job. The authenticity of the experience demands 

from the intern teacher the skill to adapt to the incoming problems, as well as 

tracing the best strategies to achieve success in the teaching-learning process. 

It’s important in this moment to be  able to balance the amount of theoretical 

knowledge acquired during the academic formation with the sensibility of life 

experience and ultimately with the reflection skill. 

The present document reflects the full experience of the Intern Teacher 

during the 2014/2015 school year and it’s organized in 6 chapters, being the 

first one dedicated entirely to the introduction. The second acts as a framework 

and describes my surroundings, aiming to explain the reasons who brought me 

to this place. The third chapter is focused on the development of the 

professional practice and mentions all the challenges faced. Furthermore, this 

subject is deepened in the fourth chapter where the situations who led to my 

personal and professional development are mentioned. The fifth chapter is 

ebodied by a study on the applicability of an high intensity interval training 

protocolo in Physical Education classes. Lastly the sixth chapter is dedicated to 

a prediction of what my future as a physical education professional will be. 
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O Estágio Profissionalizante (EP) insere-se no plano de estudos do 2º Ciclo em 

Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (EEFEBS) da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). Tem a duração 

de um ano letivo e assume-se como o culminar de um longo processo de 

formação inicial. 

 Durante o período de estágio espera-se a possibilidade de aplicar em 

contexto real os conhecimentos adquiridos durante a formação académica por 

forma a dar resposta aos problemas emergentes. Segundo Batista e Queirós 

(2013), o Estágio Profissionalizante (EP) não se restringe apenas às aulas 

lecionadas pelos Professores Estagiários (PE). Deste percurso faz também 

parte uma panóplia de reflexões a realizar ao longo do ano letivo. Assim, este 

será o momento para consolidar todos os conhecimentos relativos à Didática e 

ao Desenvolvimento Curricular, mas também para refletir a prática, i.e., todo o 

processo de ensino-aprendizagem. 

 É nesta fase do percurso que o PE é progressivamente imerso na 

cultura escolar, podendo tomar decisões com uma autonomia cada vez maior. 

Será possível por este meio compreender o que é, de facto, liderar um grupo 

sem que a transição da aprendizagem para o ensino seja abrupta. Michael 

Fullan (1993), quando se refere à formação de professores, atribui-lhe a honra 

de ser, simultaneamente, o pior problema e a melhor solução em educação. 

Pretende com isto dizer que o formando passará por muitas situações de 

conflito, mas que sem a experiência da formação o seu desempenho seria 

distante do esperado. 

 O EP foi realizado numa escola secundária do distrito de Braga —

 Escola Secundária Dona Maria II (ESDMII) —, sob orientação do Professor 

Orientador da Faculdade (PO) e da Professora Cooperante (PC). O núcleo de 

estágio foi composto por três PE, tendo sido a cada um atribuída uma turma do 

10º ano de escolaridade. 

 Além da lecionação e posterior reflexão, outra das tarefas que a 

realização do EP pressupõe é a elaboração de um Relatório de Estágio (RE). 

Neste serão vertidas as reflexões acerca do processo global em que o PE se 

circunscreveu, bem como as aprendizagens e o crescimento obtidos após um 
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ano letivo de intenso trabalho. Na busca de uma identidade profissional, este 

documento dá seguimento à ideologia de Villegas-Reimers (2003), a qual 

sustenta que o desenvolvimento profissional do docente é o crescimento 

profissional que este adquire como resultado da sua experiência e da análise 

sistemática sobre a sua prática. 

 Procurarei, com o presente documento, ilustrar a minha prática de 

docência ao longo do ano, enfatizando a problemática da eficácia do ensino em 

contexto escolar. 

 

1.1. Estrutura  
 

 Seguindo as normas orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de 

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

Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto para a elaboração de um RE, o presente documento dividir-se-á em 6 

capítulos. 

O primeiro ponto destina-se à introdução. Aqui, a principal preocupação 

será a de expor de forma sucinta os objetivos e a organização de todo o 

documento. 

 O segundo capítulo, denominado Enquadramento Pessoal, é dedicado à 

contextualização de todas as circunstâncias que me levaram até ao mestrado 

de ensino. Serão aqui exploradas as incertezas, vivências desportivas formais 

e informais e, por fim, a minha perspetiva acerca do ensino. 

 O terceiro capítulo, destinado a explicitar o contexto de decurso da 

prática, contempla os dispostos legais, a instituição de acolhimento e o grupo 

de Educação Física. 

 Articulados e refletidos o envolvimento pessoal e institucional que 

orientou o EP, partirei para o desenvolvimento da prática de ensino no quarto 

capítulo. Este será o elemento central de todo o RE, no qual serão 

mencionadas as 3 áreas de atuação docente: a organização e gestão do 

ensino; a participação na escola e relação com a comunidade; e, por fim, o 

desenvolvimento profissional. 
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 Os capítulos finais serão dedicados a perspetivar o futuro com base nas 

experiências enunciadas. 

 Em suma, todo este documento procurará simultaneamente ser um 

espelho do passado e uma janela para o futuro.   
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2. Enquadramento 
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2.1 Enquadramento Pessoal 
 

Nascido em Braga, em agosto de 1992, filho de uma família humilde 

mas que sempre fez os possíveis por me dar o melhor, cresci em Barcelos, 

cidade conhecida pelo seu famoso galo. 

 O crescimento num meio afastado da azáfama da cidade permitiu-me 

fazer parte de uma das últimas gerações que cresceu a brincar na rua. Nunca 

tive muitos amigos por perto para me acompanharem nas brincadeiras porque 

não eram muitas as crianças da minha idade a viver nas redondezas. Para 

compensar esta falha tive de desenvolver a capacidade de brincar sozinho. 

Tudo à minha volta poderia ser transformado num brinquedo, todos os 

percursos faziam parte de uma história criada na minha cabeça que 

geralmente envolvia dragões e gigantes que não nutriam uma grande simpatia 

por mim e, portanto, tinham de ser derrotados. Foi uma infância bastante feliz e 

despreocupada.  

Uma das imagens que me surge quando penso na minha infância é a 

de, ao final do dia, olhar para o céu e ver os aviões passar deixando atrás de si 

um enorme rasto. Criava hipóteses, por vezes muito absurdas, sobre o que 

causava aquela linha tão distinta apenas ao final da tarde e sonhava um dia ser 

eu a viajar num dos aviões à descoberta do mundo. 

Sempre gostei de saber coisas. Era curioso por natureza, fazia imensas 

perguntas e gostava de me destacar por ter sempre uma resposta. No entanto, 

quando me perguntavam o que queria quando crescesse, a resposta era 

sempre a mesma: “não sei!”. Tinha gostos muito dispersos e achava que não 

havia nenhuma profissão que os contemplasse a todos. Gostava da saúde, de 

todos os aparelhos que eram usados para fazer medições, mas nunca quis ser 

médico. Gostava de falar, contar histórias como via os advogados nos filmes 

que passavam na televisão ao domingo à tarde, mas torcia o nariz quando 

imaginava fazer apenas isso a vida toda. As máquinas seduziam-me. Gostava 

de desmontar os meus carrinhos de brincar e voltar a montá-los. Por vezes 

deixavam de funcionar, mas era um preço a pagar por este gosto. Mas ainda 

assim não me imaginava como engenheiro. Talvez a minha futura profissão 

ainda não tivesse sido inventada. Tal qual José Régio no seu poema “Cântico 



	   11	  

Negro” não sabia para onde iria, não sabia como iria mas, quando me 

sugeriam um caminho, sabia que não iria por aí! 

 

2.1.1. E o desporto, como surgiu? 
 

A vida numa pequena cidade, onde a prática desportiva nunca foi muito 

valorizada e o exercício visto como um simples jogo sem qualquer caráter 

científico, revelou-se muito limitadora no acesso a novas oportunidades. Sei 

agora, com o pouco conhecimento que começo a adquirir na área que mesmo 

que pudesse ter acesso ao treino, a falta de literacia desportiva local seria um 

fator limitador para o rendimento ao mais alto nível.  

 Tenho, no entanto, orgulho em afirmar que apesar destas limitações, 

juntamente com a superproteção parental a que fui sujeito durante o meu 

crescimento, não fui impedido de viver uma infância feliz e rica do ponto de 

vista motor. Foram bastantes as quedas, os arranhões, as visitas ao hospital, 

mas nada me demovia de subir e descer as escadas a correr, de trepar árvores 

e muros para ir buscar a bola de futebol que lá tinha ficado presa, de descer de 

bicicleta e a altas velocidades as ruas íngremes e mal conservadas, e todas as 

outras coisas que os adultos nos aconselham a não fazer. 

 Sempre fui bastante contestatário. Não me contentava com o fácil. 

Lembro-me perfeitamente de na escola primária não querer jogar futebol 

durante a totalidade da aula de educação física porque, dizia, isso era o que 

fazíamos no intervalo. No dia em que expressei a minha indignação, 

juntamente com alguns colegas, como castigo tivemos uma aula, em forma de 

treino, que durante uma semana as dores musculares não nos permitiram 

esquecer. Todos gostamos da experiência, de tal modo que a pedíamos 

frequentemente e cada vez mais colegas se juntavam a nós. 

A passagem para o 2º ciclo do ensino básico foi o momento de transição 

para uma vida desportivamente mais ativa. Apesar de me manter na cidade 

onde cresci, a oferta educativa da escola incluía um leque bastante alargado 

de modalidades pertencentes ao desporto escolar. O sonho de criança de ter 

um trampolim em casa não se realizou, mas tive a oportunidade de praticar na 
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escola. Rapidamente comecei-me a destacar de entre os meus colegas, 

sendo-me dada a oportunidade de competir a nível regional. Não cheguei ao 

pódio nessa competição, tampouco sei em que lugar fiquei. Para mim aquela 

prova serviu apenas para ver “os grandes” em ação e sonhar ser como eles. 

Com o avançar dos tempos fui-me apercebendo de novos interesses. A 

ginástica foi sendo substituída pela dança, algo que gostei desde o primeiro 

contacto. Não tinha grande jeito, mas fui ficando e aprendendo. Foram 

bastantes os anos de formação e fiz um pouco de tudo. Umas coisas gostava 

mais, outras menos e aos poucos fui sendo mais reconhecido.  

O ponto de viragem deu-se quando ainda no 3º ciclo fui convidado por 

uma professora da escola a integrar um grupo de dança mais avançado numa 

outra cidade. Saí do meio que me limitou para outro que me abriu horizontes. 

Conheci pessoas novas com outras mentalidades e que sempre suportaram a 

minha ação. Aprendi, ensinei, aprendi através do ensino e o ponto alto foi 

quando me foram feitos convites para me tornar profissional. Mudei-me para o 

Porto, mas não tive a coragem de dar o salto para fazer da dança a minha vida. 

O meu desejo de conhecer levou-me a ingressar na Faculdade de Desporto, 

algo que era incompatível com os convites que me foram feitos. Dediquei-me 

então à dança em contexto semiprofissional, não sendo ainda assim impedido 

de privar com alguns dos maiores mestres a nível nacional.  

Voltando ao meu “Eu” infantil, tal como referi, não me via a trabalhar em 

nenhuma profissão porque nenhuma juntava tudo o que gostava. No desporto 

passava-se o mesmo. Tive a oportunidade de me especializar na dança, mas 

não quis. Queria conhecer mais e fazer mais daquilo que gostava. Na 

faculdade segui o rumo da ginástica artística, e como em tudo o que faço, 

agarrei a oportunidade de aprender com os melhores. Aos poucos o meu 

caminho foi-se modificando e a dança e a ginástica, que tantas alegrias me 

deram, foram sendo excluídas. Aprendi artes marciais com mestres muitíssimo 

competentes que me ensinaram a observar o movimento. Aqui nasceu uma 

nova paixão que me permitiu dizer a mim próprio “é isto que quero fazer!”. 

Comecei a estudar o movimento humano. Toda a anatomia, fisiologia e 

biomecânica que foram passadas sem muita atenção na minha formação 
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inicial, foram revistas. Fiz formação por outras instituições de ensino que me 

mostraram perspetivas diferentes sobre aquilo que faz mexer o Homem. Muito 

do que aprendi foi com o intuito egoísta de me tornar melhor no que faço, mas 

aos poucos percebi que não teria de ser necessariamente assim... 

 

2.1.2. E o ensino? 
 

 Não me lembro de alguma vez ter considerado a hipótese de me tornar 

professor. Sempre vi esta figura como uma autoridade repleta de 

conhecimentos, mas em momento algum pensei em tornar-me uma. Ainda 

hoje, quase no final do percurso para me tornar Professor, tenho alguma 

dificuldade em encaixar-me naquilo que me é exigido para o desempenho das 

minhas funções, que na atualidade não se circunscrevem apenas ao ensino em 

contexto escolar. 

 Procurei sempre adquirir o máximo de conhecimento possível sobre os 

temas do meu interesse. Se com aquilo que aprendia pudesse ajudar mais 

alguém, fá-lo-ia com prazer. Durante o meu percurso como atleta fui muitas 

vezes posto no lugar de professor e apercebi-me que quando estava 

confortável com aquilo que dizia, tinha um maior sucesso na transmissão do 

conhecimento e na gestão dos alunos, o que elevava as suas aprendizagens. 

 Repito aqui que nunca considerei ser professor. No entanto, aquela 

criança que achava que a sua profissão ainda não tinha sido inventada; que 

gostava de saúde e de construir os próprios brinquedos; vejo-a agora como 

professor de Educação Física, que objetiva contribuir para a promoção da 

saúde dos alunos, inspirá-los para serem melhores e para se reinventarem e 

construírem as suas aprendizagens. Assim, no desempenho da profissão de 

Professor poderei juntar tudo aquilo que sempre gostei com algo que esteve 

presente durante toda a minha vida: o ensino. 

 Talvez esteja a ser pretensioso de mais ao achar que vou mesmo 

conseguir cumprir todas estas atividades que gosto neste contexto, no qual 

cada vez mais a Educação Física é desvalorizada, mas ser otimista e pensar 
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que o mundo pode facilmente ser mudado são algumas das minhas 

características mais vincadas.  

 

2.1.3. Expectativas em relação ao estágio pedagógico 
 

 

“Não será um ano fácil. Avizinha-se bastante trabalho, mas acredito que a 

preparação que a faculdade nos deu será suficiente para enfrentar a 

maior parte dos problemas.”  

(Projeto de Formação Inicial) 

 

O que acima foi por mim referido no início do percurso enquanto 

Professor Estagiário. Nunca imaginei que em tão poucas palavras conseguisse 

dizer algo tão certo e, simultaneamente, tão errado. Assim, estava certo quanto 

à dificuldade do percurso, mas as armas para enfrentar os problemas foram 

adquiridas maioritariamente pelo contacto com os docentes mais antigos. 

É verdade que este foi um ano repleto de desafios. De pouco uso para a 

minha formação teria valido se tivesse sido fácil. De facto a faculdade 

preparou-me bem. Fui para a escola cheio de conhecimentos novos para 

transmitir e com um conhecimento alargado de métodos de instrução. A 

verdade é que esses estão longe de serem os maiores desafios de um 

professor. Importa ser capaz de gerir grupos e os conflitos inerentes à 

convivência, assim como cativar e manter o interesse dos alunos naquilo que 

temos para lhes transmitir. 

Em frente a um grupo que reconhece pouco valor à Educação Física, o 

mais difícil não é a transmissão da informação, mas sim o fazer com que os 

conteúdos transmitidos sejam realmente ouvidos e retidos. Aqui o 

conhecimento declarativo não ocupa o único papel. É exigido do estudante-

estagiário, pela força do seu entusiasmo e pela sua capacidade comunicativa, 

cativar o público que tem pela frente.  

Dizia eu também no início do percurso que procuraria durante a minha 

atuação, se me fosse permitido, mudar as mentalidades dos meus alunos, 
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fazendo-os perceber que a educação física não é apenas mais uma aula sem 

qualquer aplicabilidade na prática extraescolar. Fazer uma pessoa mudar 

mentalidades é uma tarefa difícil. Fazer com que 26 o façam é uma tarefa 

herculeana. 

Inicialmente vi o meu trabalho bastante facilitado. A turma que me foi 

atribuída não se conhecia, pelo que não havia maus hábitos enraizados. O 

comportamento era exemplar, com pequenas exceções, e demonstrou-se 

bastante cooperativa ao longo das primeiras aulas. Neste sentido, fiquei 

bastante entusiasmado mas, à medida que o tempo passava e os alunos 

criavam os seus grupos de amigos, o comportamento foi piorando, e 

consequentemente o desempenho. 

 

“Por ser muito difícil alterar hábitos enraizados, não tenho a ambição de deixar 

uma marca na escola. Sempre fui muito crítico relativamente ao papel que a 

educação física desempenha na escola e acredito que, mais do que ensinar 

modalidades desportivas, devemos criar o gosto pela prática do exercício físico 

regular de intensidade vigorosa. Procurarei, se me for permitido durante a 

minha atuação, mudar as mentalidades dos meus alunos, fazendo-os perceber 

que a educação física não é apenas mais uma aula sem qualquer 

aplicabilidade prática”. 

(Projeto de Formação Inicial) 

 

Passado quase um ano desde o momento em que pela primeira vez 

escrevi as minhas expectativas para o estágio, através do Projeto de Formação 

Individual, releio-as e vejo que não estava longe da realidade. Contudo, em 

alguns pontos a minha visão estava claramente incompleta, faltava-me o 

conhecimento empírico daquilo que são as reais exigências da profissão. 

Acreditava, talvez por ter sido educado dessa forma, que este seria um 

ano dicotómico do ponto de vista da ação. Foram vários os meus colegas e 

professores que referiram esta situação, mas algo passou ao lado. Para além 

das funções de estudante e de professor, interferiu também a minha função de 

treinador. Ocupava uma posição perante a turma em que tinha de me 



	   16	  

preocupar não só com o desenvolvimento cognitivo dos alunos, mas também 

com a melhoria do seu desempenho físico. 

Alternar entre personagens a desempenhar não foi tão fácil quanto 

inicialmente previ. Revelou-se muito difícil transitar da humildade do aprendiz 

para a sapiência do professor e treinador. Muitas vezes esta alternância foi 

realizada de forma incompleta, conduzindo a uma notória incerteza enquanto 

docente e a uma percebida arrogância enquanto aprendiz.   
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2.2. Enquadramento da Prática Profissional 
 

2.2.1. Enquadramento Legal 
 

De acordo com o determinado no artigo 3º do Decreto-lei nº 43/2007 de 

22 de fevereiro, é obrigatório possuir habilitação própria para desempenhar 

cargos de docência nas áreas curriculares ou disciplinares que a profissão 

abrange. Dita-nos ainda o mesmo decreto, no seu artigo 17º, que o grau de 

mestre só é concedido aos que alcancem um número de créditos definidos 

para cada ciclo de estudos de mestrado, a partir da aprovação completa das 

unidades curriculares que integram o plano de estudos de mestrado, bem 

como da aprovação da defesa do relatório da unidade curricular referente à 

prática de ensino supervisionada. Em termos práticos, é deixado claro que a 

obtenção do referido grau pressupõe uma componente letiva teórica, uma 

prática pedagógica em contexto real e a elaboração e  defesa de um 

documento reflexivo de toda a prática desenvolvida. 

Ainda na legislação do estágio profissionalizante, de acordo com o 

disposto no artigo 4º do Decreto-lei nº 240/2011 de 17 de agosto de 2014, são 

delegadas responsabilidades tanto ao professor como à entidade formadora. 

Neste, o perfil geral de desempenho do educador e professor é constituído por 

várias dimensões, nomeadamente a dimensão profissional, social e ética, e a 

dimensão do desenvolvimento do ensino e da aprendizagem. São ainda 

consignadas nesse perfil a participação na escola e a relação com a 

comunidade e o desenvolvimento profissional. No referente às entidades 

formadoras, determina-se que lhes cabe delinear os objetivos dos cursos de 

formação inicial que preparem a docência, bem como organizar e desenvolver 

o ensino, avaliar os estudantes estagiários, sendo responsável pelos futuros 

professores para a habilitação docente. 
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2.2.2. Enquadramento Institucional 
 

 Como complemento dos normativos nacionais, o estágio pedagógico é 

ainda orientado pelo Regulamento Geral do Segundo Ciclo da Universidade do 

Porto (UP), pelo Regulamento Geral do Segundo Ciclo da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) e pelo Regulamento do 

Mestrado de Ensino em Educação Física. 

 Entende-se por Estágio Pedagógico a Unidade Curricular dos 3º e 4º 

semestres do 2º ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário (EEFEBS) que corresponde a um total de 48 créditos do Sistema 

Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos (ECTS). Esta unidade 

visa a integração do estudante na vida profissional de forma progressiva e 

orientada, quer por parte do professor cooperante (PC), quer por parte do 

professor orientador (PO), procurando desenvolver no futuro docente uma 

capacidade crítica e reflexiva capaz de responder aos objetivos e desafios da 

profissão. 

 Os conteúdos programáticos desta prática supervisionada subdividem-

se em três áreas de desempenho, que exigem do Professor Estagiário (PE) 

diferentes competências. Na área 1 – organização e gestão do processo 

ensino-aprendizagem, espera-se do PE a capacidade de conceber, planear, 

realizar e avaliar o ensino. Na área 2 – Participação na escola e relações com 

a comunidade considera-se que a ação do professor não finda com os limites 

da escola e procura integrá-lo com a comunidade por forma das atividades não 

letivas. Por fim, a área 3 – Desenvolvimento profissional, engloba as atividades 

e vivências importantes na construção da competência profissional, numa 

perspetiva de desenvolvimento contínuo, promovendo o sentimento de 

pertença à atividade profissional, bem como a abertura à inovação.  
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2.2.3. O núcleo de estágio 
 
 

O núcleo de estágio de Educação Física da Escola Secundária Dona 

Maria II (ESDMII) foi constituído por mim e por duas colegas que me 

acompanham desde o inicio da licenciatura, pela PC e pelo PO.   

Apesar de juntos há vários anos, o contacto com as minhas colegas até 

à data de inicio do estágio resumia-se a algumas saudações trocadas pelos 

corredores da faculdade. Com o início da atividade referente ao EP, tivemos de 

nos conhecer melhor e isso foi algo que aconteceu muito naturalmente. Não 

dedicamos muito tempo para nos apresentarmos formalmente, mas ao fim de 

alguns momentos juntos já nos sentíamos suficientemente à vontade para 

partilhar as nossas histórias pessoais. 

Num polo diferente situou-se a relação com a PC que nos iria 

acompanhar durante a grande maioria dos momentos do estágio e a qual a 

maioria de nós não conhecia. A sua receção foi bastante calorosa e deixou-nos 

bastante confortáveis. Quebrou as barreiras que pudessem existir entre nós ao 

pedir-nos para nos referirmos a ela pelo nome e não pelo título académico, 

mas deixou bem claro o ritmo de trabalho que pretendia. Não obstante o 

ambiente ser bastante descontraído, desde logo que a preparação do ano 

letivo foi o principal objetivo, tendo começado na primeira reunião. 

A relação com o PO, apesar de não se desenvolver ao mesmo nível de 

proximidade como a da PC, foi também bastante importante para o meu 

crescimento durante todo o processo de estágio. Os conselhos sobre formas 

de atuação permitiram-me conhecer mais perspetivas sobre caminhos a 

percorrer na minha formação enquanto docente. 
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2.2.4. A escola 
 

Quanto à escola em que realizamos o EP, é neste momento a sede do 

Agrupamento de Escolas D. Maria II, englobando todos os níveis de ensino, 

desde os infantários até ao ensino secundário científico-humanístico e 

profissional. 

Ao longo da sua evolução enquanto instituição de ensino, destaca-se 

que foi um liceu exclusivamente feminino (década de 60) passando, após a 

revolução de 1974, a conjugar os dois géneros no mesmo espaço. 

Recentemente foi profundamente remodelada, num processo que teve a 

duração de aproximadamente 3 anos. Desta intervenção na escola resultaram 

instalações muito bem equipadas, capazes de dar as melhores experiências de 

ensino aos seus alunos e ferramentas educativas aos Professores. 

No presente ano, a oferta educativa da escola é bastante alargada, 

oferecendo nas áreas científico-humanísticas formação em Ciências e 

Tecnologias, Ciências Socioeconómicas, Línguas e Literaturas e Artes Visuais, 

enquanto nas áreas profissionais oferece formação em Gestão e Programação 

de Sistemas informáticos, Auxiliar de Saúde, Serviços Jurídicos e Design 

Gráfico. Para abranger toda a população, a escola funciona em regime triplo 

(manhã/tarde e noite) sendo frequentada por mais de 1200 alunos.   

No que se refere especificamente à disciplina de Educação Física, 

temos ao nosso dispor 5 espaços possíveis de lecionação: 2 pavilhões 

desportivos (PD1 e PD2), 1 piso exterior (subdividido em dois espaços, cito 

PE1 e PE2) e o ginásio. A distribuição dos espaços encontra-se descrita no 

roulement de instalações, sendo seguida por todos os professores. A única 

limitação cinge-se ao uso do piso exterior em dias de chuva. Uma vez que o 

regulamento da disciplina indica que nestes casos o espaço não pode ser 

utilizado, como solução o pavilhão desportivo 1 é dividido para que pelo menos 

parte das aulas práticas esteja assegurada. 

Quanto ao grupo de E.F., é composto por 11 docentes (4 professores e 

7 professoras). Ao contrário dos outros grupos, este é o único que possui um 

gabinete, o que poderá ser um explicativo para o bom ambiente e sintonia que 

se faz sentir.  
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O frequente contacto com o grupo, em grande parte devido ao tempo 

que passamos no mesmo espaço, juntamente com o hábito que este já tem em 

receber estudantes estagiários, permitiu que nos integrássemos rapidamente, 

algo que se revelou muito profícuo no nosso desempenho e formação.  

 

2.2.5. A turma 

 
Os alunos são o elemento central de todo o processo de formação do 

Professor Estagiário. Como elemento maioritário no espaço de aula, têm o 

poder de moldar as atitudes do professor. Podem colaborar ou impedir a 

eficácia do processo ensino-aprendizagem, podem colocar desafios ao docente 

ou permitir que este estagne na busca de novos conhecimentos. 

Almeida et. al. (2013, p. 209) diz-nos que “a força da relação 

estabelecida entre professor e alunos tende a ser proporcional às 

transformações ocorridas nos mesmos, as quais, por sua vez, são reveladoras 

de aprendizagem.” Com base nesta perspetiva urge conhecer a totalidade da 

turma, não de um modo superficial, mas o mais aprofundadamente possível. 

Para tal contribuiu fortemente a caracterização da turma realizada 

especificamente para a disciplina de E.F., bem como uma outra ainda mais 

aprofundada, realizada em cooperação com o Diretor de Turma (D.T.) 

Importou nesta caracterização conhecer o estatuto socioeconómico dos 

alunos, uma vez que tem sido demonstrado que jovens provenientes de um 

estatuto mais alto apresentam níveis de bem estar mais elevados (Piko & 

Fitzpatrik, 2007) e que o desemprego dos pais poderá aumentar a 

probabilidade de consumo de bebidas alcoólicas, tabaco, drogas e adoção de 

estilos de vida sedentários (Carine, Lea & Dirk, 2004). 

Procurou-se também perceber os interesses e expectativas dos alunos 

relativamente à disciplina de E.F., bem como os seus hábitos de prática 

desportiva extraescolar, para que as aulas pudessem ser conduzidas de 

acordo com os seus interesses, incorporando simultaneamente as suas 

necessidades. 
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Após a análise dos dados das fichas sociobiográficas, chegou-se à 

caracterização apresentada nos parágrafos seguintes. 

A turma pertence à área de Ciências e Tecnologias e é constituída por 

27 elementos (raparigas n=14, rapazes n=13) com uma média de idades de 

15,1 ± 0,3 anos. Existiam apenas 3 repetentes e 1 elemento que não 

frequentou as aulas de E.F. por já se encontrar aprovado à mesma. 

 Quanto à área de residência, eram 8 os elementos que viviam fora do 

concelho de Braga, no entanto a sua assiduidade e pontualidade nunca se 

revelou um problema. Eram também 3 os alunos de naturalidade não 

portuguesa, mas cujo domínio da língua portuguesa era satisfatório, nunca 

comprometendo a comunicação. 

Por nenhum dos alunos da turma ter frequentado a ESDMII no ano letivo 

anterior, tornou-se difícil perspetivar como seria o comportamento global ao 

longo do ano, uma vez que ainda não se conheciam e não estavam 

confortáveis neste novo ambiente. 

Quanto ao estatuto socioeconómico das famílias, tendo como premissa 

a formação académica dos pais e a empregabilidade, encontrou-se uma 

distribuição equitativa. Ou seja, verificam-se todos os níveis de formação desde 

o 1º ciclo até ao doutoramento, bem como uma taxa de emprego (à data do 

questionário) de 87%. 

Especificamente no que se refere ao gosto pela prática pelas aulas de 

E.F., a turma mostrou-se quase unânime na resposta. Apenas 3 alunos 

apontaram não gostar da disciplina, tendo a totalidade demonstrado motivação 

para a prática. Considerando-se assim os valores elevados de motivação para 

a prática de atividade física em contexto escolar, seria de esperar um elevado 

número de alunos a praticar exercício em contexto extra escolar. No entanto, 

mais de metade (59%) tem nas aulas de E.F. a sua única oportunidade de 

exercitação. Dos praticantes, a moda da frequência é de 2 vezes por semana, 

existindo apenas um aluno praticante de desporto federado e que apresenta 

uma frequência de treino de 4 dias por semana. 

Pensa-se que parte da inatividade física evidenciada pelos alunos pode 

derivar do ambiente familiar uma vez que a maioria dos alunos sedentários 
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provém de famílias em que os pais são igualmente sedentários. Urge assim 

intervir neste aspeto. 
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3. Realização da Prática Profissional
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Embora já tenha desempenhado funções de docência, esta prática 

aconteceu em contexto de clube e não escolar. Mesmo assim, estava confiante 

que a nova experiência não se revelaria muito diferente daquelas por que já 

havia passado e que terminaria muito rapidamente e com sucesso. 

Foi um ano que realmente passou muito depressa, mas a verdade é que 

esteve longe de ser fácil. Muitas vezes desesperei. Muitas vezes achei que a 

docência não era o meu destino. Gosto de ensinar, mas isso não chega. 

Concordo totalmente com Roldão (2007), quando diz que a função de docente 

não passa apenas por ensinar, mas sim por fazer alguém aprender. No entanto 

esse era o meu problema. As minhas palavras, fossem conteúdos do programa 

ou simples regras de convivência, eram frequentemente ignoradas pelos 

alunos. 

Mas olhemos para a imagem completa, na medida em que nem tudo foi 

“negro”. Houve momentos felizes, momentos em que me senti completamente 

realizado como Professor, sobretudo quando os alunos queriam saber mais 

colocando questões de forma incessante, quando se aplicavam até o corpo 

não aguentar mais e ficavam felizes com essa sensação, quando antes da hora 

da aula estavam já prontos para iniciar a prática. Nesses momentos sim, senti 

que talvez estivesse a ter algum efeito nas aprendizagens dos alunos. 

Cada um dos momentos, positivos ou negativos, será oportunamente 

desenvolvido na sequência dos subtemas que compõem este capítulo. 

 

3.1 Conceção 
 
 De acordo com Bento (1987), é na conceção que o ensino tem a sua 

verdadeira origem pois antes de ser operacionalizado na prática tem de ser 

idealizado. Conceber um programa é uma tarefa mais complexa do que se 

procura fazer entender. Compilar um conjunto de conhecimentos e adaptá-los 

a uma população com características dispares é uma tarefa de uma dificuldade 

imensa. 

 Se considerarmos ainda a desadequação dos programas nacionais de 

Educação Física às realidades verificadas nas escolas, o trabalho de conceber 
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o ensino torna-se ainda maior. Por isso, penso que para que haja uma 

verdadeira transformação na Educação Física torna-se imprescindível uma 

intervenção profunda neste aspeto. Ou seja, modificar o conceito da educação 

física mudaria todo o seu envolvimento, mas este é um projeto, pelo menos por 

agora, demasiado ambicioso. Graça (2001) considera que as ideias 

manifestadas pelos professores relativamente à matéria de ensino e aos seus 

alunos moldam a sua maneira de pensar e operacionalizar as suas práticas de 

ensino. Neste sentido, dentro dos limites da minha ação, procurei simplificar o 

programa o mais possível por forma a que se adaptasse às condições 

disponíveis para a prática e a realidade observada. 

 Outro dos problemas a superar na conceção de um programa passa 

pela sua adaptação à turma, tendo apenas como critério o escalão etário da 

mesma. Bento (2003) refere que o planeamento do ensino deve ser realizado 

após a interpretação de um conjunto de documentos e materiais auxiliares, que 

tendem a ajudar o professor a respeitar e a adaptar a sua ação educativa 

segundo as exigências e condições locais e situacionais da escola. Na minha 

opinião, não obstante os documentos se revelarem importantes, o lugar central 

da conceção do processo de ensino/aprendizagem deverá ser ocupado pela 

interpretação do envolvimento da escola, uma vez que os documentos 

encontram-se frequentemente desatualizados e desajustados à realidade do 

ensino. 

O mesmo autor (2003) acentua ainda que a programação e o 

planeamento devem trabalhar de forma complementar, com uma relação de 

concordância para que o ensino seja eficaz, conduzindo-nos esta ideia ao 

próximo tópico: o planeamento. 

 

3.2. Planeamento 

 
 Algo que a experiência enquanto treinador e atleta me ensinou é que 

sem um planeamento meticuloso, o risco de estagnação das aprendizagens 

aumenta exponencialmente. Mais importante do que a quantidade de horas de 

trabalho despendidas é a qualidade das mesmas. Corroboramos Graça (2001) 
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quando compara o planeamento com uma janela onde estrategicamente 

podemos antever todo o processo. 

 Partindo desta analogia, posso dizer que me sentei à janela e procurei 

observar o que me envolvia e, por conseguinte, todo o processo que teria de 

(re)construir. Tinha pela frente os programas de Educação Física, os meus 

parcos conhecimentos de didática e a opinião da Professora Cooperante sobre 

o que era possível aplicar naquele contexto em particular. Com toda essa 

informação, formei um mapa e tracei o caminho. Qualquer pessoa que já tenha 

tentado esta inglória tarefa sabe o quão frustrante pode ser. Horas de 

planeamento podem ser perdidas com o aparecimento de um ligeiro 

contratempo, mas caso nenhum caminho seja traçado anteriormente, como 

escreveram Mesquita e Graça (2009), poderemos cair no erro de tentar ensinar 

tudo, correndo o risco de não ensinar nada. 

 Para termos a possibilidade de construirmos um processo de ensino de 

qualidade e que permita perseguir o sucesso das aprendizagens dos alunos, 

todos os aspetos que possam interferir com a qualidade das nossas intenções 

têm de ser considerados, tanto numa dimensão abrangente como particular. 

Espera-se, portanto, que o PE consiga projetar o planeamento do processo de 

ensino-aprendizagem em três níveis distintos de especificidade: o anual, o da 

unidade didática e o plano de aula. 

 No núcleo de estágio onde me inseri optamos por uma abordagem do 

planeamento anual que nunca antes tinha considerado, mas que na minha 

opinião faz todo o sentido. Assim, logo no início do ano letivo realizamos uma 

avaliação diagnóstica de todas as modalidades a trabalhar durante o ano. 

Deste modo, todo o percurso poderia ser planeado desde o início, tendo por 

base dados tangíveis acerca do desempenho dos alunos. É certo que as 

competências dos alunos se iriam modificar ao longo do ano, mas dificilmente 

essa mudança seria num grau que invalidasse as observações iniciais. 

 Importa acrescentar que tendo-nos sido facultadas informações acerca 

de decisões que em anos anteriores foram tomadas pelo grupo de Educação 

Física, a minha ação ao nível do planeamento enveredou por um caminho mais 
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assertivo, já que pude trilhar os padrões já determinados, naturalmente com 

uma reflexão profunda sobre eles. 

 As minhas aulas encontravam-se agrupadas em dois blocos de 90 

minutos, distanciados entre si. A primeira lecionada à terça feira e a segunda à 

sexta feira. Deste modo, tornar-se-ia possível ser exigente com os alunos do 

ponto de vista físico, tendo como garantia que na aula seguinte estariam já 

totalmente recuperados. No entanto, apesar de determinados 90 minutos para 

a aula, o tempo útil da mesma resumia-se a 75 ou 70 minutos (dependendo da 

hora a que era lecionada a aula) por definição do regulamento da disciplina. 

 As modalidades a ensinar tinham também já sido revistas e 

esquematizadas pelo grupo de Educação Física respeitando o contexto da 

escola pelo que, neste aspeto, apenas tive de conhecer especificamente os 

programas das modalidades a ensinar para, posteriormente, os adaptar à 

turma que me foi atribuída. 

 Também o roulement de instalações, determinado logo no início do ano 

letivo pelo grupo de E.F., foi considerado no planeamento.  

 Outro ponto a ter em consideração durante o planeamento foi o das 

condições meteorológicas. Quando adversas tornavam os espaços exteriores 

impraticáveis, e, nesse caso, apenas 4 docentes se poderiam servir dos 

espaços pré-determinados. Nesta situação m dos docentes teria de encontrar 

uma solução para a sua aula (podendo converter o seu caráter em teórico ou 

improvisar em algum espaço disponível que não comprometesse a segurança 

dos alunos e o bom funcionamento da escola.  

Em não muito raras situações, as condições meteorológicas, sendo 

desfavoráveis poderiam impedir o processo de ensino-aprendizagem em 3 dos 

espaços disponíveis ao tornarem o piso das instalações exteriores e do PD1 

demasiado escorregadias, a ponto de comprometer a segurança dos alunos.  

 Procurei ao máximo estabelecer um percurso que, afetado pelas 

alterações de espaço, fosse ainda assim exequível. Errei apenas na previsão 

da frequência das alterações. Foram muitas as perturbações meteorológicas. 

Inicialmente ainda tinha assuntos pendentes a tratar com os alunos que 

poderiam decorrer numa sala de aula, mas, com o aumento da frequência das 
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alterações, ao ficar sem temas passei a improvisar em espaços não dedicados 

especificamente à disciplina de educação Física.  

  

3.2.1. Unidade Didática 
 

Foi no nível meso do planeamento, mais especificamente o 

planeamento das Unidades Didáticas (U.D.), que senti as maiores dificuldades. 

Falhar neste ponto poderia resultar na entrada num ciclo em que o processo de 

ensino não geraria eficácia das aprendizagens.  

Desde que me dediquei ao estudo da E.F. na escola achei que o 

planeamento das U.D. era a maior dificuldade na disciplina. Perante um 

número excessivo de U.D. e de conteúdos relativos às mesmas com um tempo 

de trabalho tão reduzido, sentia que a minha única hipótese seria planear 

objetivos que dificilmente iria cumprir. Lembro-me das frustrações do primeiro 

período por não conseguir acompanhar o que planeei e por me manter, ainda 

assim, muito fiel ao inicialmente idealizado, algo muito fácil de notar na reflexão 

seguinte: 

 

“... dei inicio ao processo de transição para o jogo 3x3 de voleibol, algo que 

será mais motivante para os alunos, mas que ainda tenho sérias dúvidas que 

possa ser jogado corretamente. Será difícil cumprir o estipulado no 

planeamento da unidade didática, uma vez que a extensão dos conteúdos é 

exagerada para o número de aulas disponíveis. Ainda assim, procurarei dar o 

melhor de mim para que os alunos aprendam o máximo e gostem da prática da 

modalidade.” 

(Reflexão de aula nº 15 e 16, 10 de outubro de 2014) 

 

Consciente de todas as dificuldades inerentes ao planeamento, dei o 

meu melhor para que o percurso pudesse ser conduzido da forma mais 

eficiente possível, aproveitando o pouco tempo disponível. 

Considerando as várias modalidades a ensinar, procurei desde o início 

estabelecer o percurso a seguir. Discutindo com meus colegas de estágio e 
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com a PC, chegamos à conclusão que o melhor percurso para desenvolver o 

processo ensino-aprendizagem nos jogos desportivos coletivos (JDC) seria 

numa ótica do topo para a base, ao passo que nas modalidades desportivas 

individuais seria da base para o topo. Assim, nos JDC todas as aulas seriam 

conduzidas tendo por base e como fim o jogo. O desenvolvimento das ações 

técnicas seria resultado das necessidades emergentes do jogo. Por sua vez, 

nas modalidades individuais como a ginástica e a dança, não havendo uma 

estrutura formal para aplicação dos elementos técnicos, estes seriam 

trabalhados numa sequência de dificuldade e complexidade progressiva, por 

forma a melhorar o desempenho global dos alunos.  

A concordância no percurso a desenvolver entre todos os membros do 

grupo tornou mais simples a entreajuda por estarmos em total sintonia, 

melhorando a qualidade de todo o processo. 

  

3.2.2. A aula 
 

Planear as aulas foi a parte mais fácil de todo planeamento, não por 

este ser um processo mais simples mas sim por estar mais próximo 

cronologicamente. Deste modo, tornar-se-ia mais fácil controlar as variáveis 

que poderiam interferir com o decurso normal da aula e integrá-las de imediato. 

Tinha também a liberdade de planear dois percursos que iriam conduzir a fins 

semelhantes, algo que num nível macro do planeamento não é possível. 

Ainda assim, convém não esquecer que é neste momento que começa 

todo o processo de ensino-aprendizagem e que, consequentemente, é de 

elevada importância. Impera uma análise do estado do desenvolvimento dos 

alunos, das suas preferências e da sua possível reação (positiva ou negativa) 

às situações propostas. Aqui se tornava claro o quão confiante estava no 

ensino de umas modalidades e o quão incompetente me sentia no ensino de 

outras. 

 Quando confortável, havia a dificuldade de ajustar as minhas estratégias 

de ensino às necessidades concretas dos alunos. Nas modalidades onde me 

sentia menos capaz, o estudo foi a principal solução. No entanto, em muito 
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contribuiu a colaboração das minhas colegas de estágio e da PC na sua 

partilha de experiências. 

A rotina pode ser um ótimo aliado mas, em certos casos, pode tornar-se 

prejudicial. Os benefícios para a regulação de comportamentos são conhecidos 

(Oliveira, 2001). Torna-se possível com a rotina agilizar processos 

organizativos da aula bem como garantir a tranquilidade, harmonia e eficiência 

das mesmas. No entanto, a repetição de comportamentos pode criar alguma 

monotonia nas aulas.  

Em todas as aulas a minha principal dificuldade era o momento mais 

simples: o inicial. Aquecer o corpo é uma tarefa muito fácil. Um aumento 

progressivo da intensidade de movimento é tarefa que qualquer pessoa 

consegue fazer sem que se possa denominar de professor. O ponto principal e 

que muitas vezes falhava era o de neste momento predispor os alunos para a 

aula. Procurava sempre trazer situações novas para a aula. Por vezes 

funcionavam (facilitando o meu planeamento para a aula seguinte), por vezes 

não surtiam qualquer efeito aumentando significativamente a dificuldade (e a 

própria vontade devido à frustração) de idealizar o momento seguinte. 
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3.3. Realização 
 

 Importa, de acordo com Matos (2012), que na realização do processo de 

ensino-aprendizagem o Professor Estagiário seja capaz de: 

I. Promover aprendizagens significativas; 

II. Usar a terminologia específica da disciplina; 

III. Envolver os alunos de forma ativa no processo de ensino-

aprendizagem; 

IV. Otimizar o tempo potencial de aprendizagem; 

V. Otimizar a instrução, feedback pedagógico, o clima, a gestão e a 

disciplina na aula. 

 

Para que o processo seja eficaz, é fundamental que o professor não se 

circunscreva à função de monitorizar conhecimentos, mas que seja uma 

personagem capaz de promover uma adaptação eficaz dos conteúdos a 

ensinar à realidade dos alunos. 

 No início deste percurso o plano de aula apresentava-se como o “livro 

sagrado” que indicava o caminho para o sucesso. Assim, diversas questões 

percorreram-me: se me parecia que as tarefas propostas no planeamento eram 

exequíveis, porque não acontecia assim na aula? Porque razão os alunos não 

ouviam as minhas palavras e repetiam de forma fiel tudo aquilo que eu tinha 

idealizado? Achava que era eu, o professor inexperiente, que iria descobrir a 

palavra mágica que fizesse os alunos comportarem-se como esperado. Estava 

tão errado... Ficava frustrado quando os exercícios não corriam bem...  

 Sinto agora que, conforme é descrito por Schmidt e Wrisberg (2008),  

demorei a perceber que me estava a focar em comportamentos específicos ao 

invés de me focar em metas gerais. Fui assim forçado a crescer muito e rápido. 

Tive de estudar, tive de observar, tive de refletir. A imposição de ideias não faz 

qualquer sentido na realidade em que me inseria. A opção por esse caminho 

poderia conduzir ao tal ensino que Roldão (2007) designa como aquele em que 

se ensina mas ninguém aprende. Não me quis impor como líder, mas quis 

conquistar a posição. No entanto, a opção de conquista é mais morosa e difícil, 

mas os resultados são garantidamente melhores. Só quando reconhecido pela 
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totalidade dos alunos como um líder me passa a ser possível orientar os 

comportamentos dos alunos para os fins a que me proponho. 

 A atenção dos alunos é muito limitada. Seja por não se quererem 

esforçar demasiado, seja por não compreenderem o interesse prático dos 

conteúdos enunciados, ou, num outro polo, pela minha comunicação enquanto 

docente não ser eficaz.  

Se algo de importante aprendi com este ano de experiência foi a contar 

palavras. Inicialmente falava muito. Fazia perguntas e dava respostas. 

Divagava, explicava cada conteúdo detalhadamente. Desconhecia a utilidade 

das palavras chave. Mesmo no que se refere à demonstração, apesar de 

compreender a sua importância, não demonstrava tanto quanto devia. Deste 

modo, o esforço dos alunos para compreender as minhas instruções era muito 

maior.  

Através da leitura e da reflexão comecei a interiorizar a necessidade de 

liderar pelo exemplo. Deixar de dizer façam o que eu digo para dizer façam o 

que eu faço. Se comigo resulta, também resulta convosco. Tornei-me muito 

mais ativo nas aulas. Sempre por perto dos alunos, pronto a questionar mas 

não a dar respostas. O recurso a palavras chave passou a ser uma realidade 

associada aos objetivos de aprendizagem da aula. Planear aprendizagens 

implicava decompô-las em 2 ou 3 palavras que pudessem ser retidas pelos 

alunos ao longo de toda a aula. 

 Procurei ainda assegurar a aprendizagem ao transformar os alunos em 

agentes de ensino. Procurei sempre que possível recorrer a um método de 

ensino por pares, fazendo com que os alunos ao corrigir os colegas se 

empenhassem mais, retivessem os conteúdos fundamentais e acima de tudo 

se sentissem motivados e integrados na aula. Neste sentido, Ellis, Marsh e 

Craven (2009), considerando as preferências dos adolescentes em interagir e, 

consequentemente, ser influenciados por pares, caracterizam este método de 

ensino como exequível e atrativo.  

 A otimização do tempo potencial de aprendizagem teve de ser 

trabalhada ao longo do ano. O estabelecimento de regras e rotinas de 

funcionamento foram de uma grande ajuda neste processo. Partilho da ideia de 
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Oliveira (2001) que as regras e rotinas das salas de aula são fundamentais 

para a tranquilidade, harmonia e eficiência das aulas e que devem ser 

estabelecidas logo desde o início.  

Estabeleci apenas duas regras fundamentais e sobre as quais não 

existiria qualquer cedência, nomeadamente: (i) não instruo enquanto houver 

barulho; (ii) após uma sinalética específica, os alunos têm três segundos para 

se reunir em torno do professor. Com estas opções, penso que consegui 

reduzir o tempo passado em organização e instrução (não de imediato, mas a 

longo prazo), maximizando as oportunidades de exposição às situações de 

aprendizagem. Outra das soluções para o aumento do tempo potencial de 

aprendizagem foi a criação de mini grupos de trabalho que permitiam maior 

frequência de exercitação. 

 Dizem-nos Siedentop e Tannehill (2000, p.78) que “nada produz mais 

fadiga num professor do que ter de lidar constantemente com problemas 

disciplinares”,  pelo que o estabelecimento de regras na sala de aula teve 

também como intenção a de minimizar esta fadiga. Apesar de alguns 

comportamentos fora da tarefa, o clima nunca se afigurou como uma grande 

barreira no decurso normal das aulas de Educação Física. Do ponto 5 

supracitado (Matos, 2012), a principal dificuldade, quer sentida, quer apontada 

pelo núcleo de estágio (colegas, professor cooperante e professor orientador) 

foi a da emissão do feedback.  

 Não é que na minha ação o feedback seja inexistente, simplesmente é 

pouco notório aquando da observação externa. Magill (2007) considera a 

existência de três tipos de feedback extrínseco: o motivacional, punitivo e de 

reforço. Não sou adepto de feedbacks à distância, especialmente quando se 

trata de um feedback com carácter punitivo. Alguns argumentos contra a minha 

ação baseiam-se no facto de a emissão imediata mostrar a toda a turma um 

controlo constante. Na minha opinião nem tudo deve ser afirmado no imediato 

e o controlo poderá ser progressivo. Considero perfeitamente possível corrigir 

comportamentos de forma individualizada junto do aluno sem expor os seus 

comportamentos negativos perante toda a turma. 
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3.4. A Avaliação 
 

Apesar das dificuldades acrescidas que representa o processo de 

avaliação, em especial para docentes em inicio de carreira, é um processo 

incontornável no processo de ensino-aprendizagem. Segundo Rink (1993), o 

papel do professor na escola é descrito através de várias funções, entre as 

quais a avaliação da eficácia do processo curricular e de ensino. Carrasco 

(1989)  afirma que apenas através da avaliação se torna possível medir de 

forma criteriosa o progresso dos alunos por comparação a uma norma 

estabelecida. No entanto, é também apenas por este meio que, segundo 

Gonçalves et. al. (2010), se torna possível contextualizar o professor 

relativamente às estratégias aplicadas e à forma como ministrou o respetivo 

processo de ensino. 

Procurando tirar o máximo proveito deste duplo propósito da avaliação, 

foram várias as vezes que os alunos foram submetidos ao processo, tanto de 

um modo formal como informal. Ainda que por vezes o carácter da avaliação 

fosse informal, dada a complexidade do processo tive sempre em consideração 

as instruções de Vieira (1993), nomeadamente, ser aconselhável a criação de 

grelhas de registo para facilitar o processo. Para tal pudemos contar não só 

com a nossa curta experiência avaliativa, mas também com a ajuda da PC que, 

valendo-se da sua experiência, nos apontou o caminho mais simples a seguir. 

Considerando a nossa inexperiência nesta área, muitas eram as dúvidas 

que se perfilavam. Uma das mais preocupantes afigurava-se a própria 

qualidade da avaliação. Sabendo à partida que a prática é o melhor meio para 

o aperfeiçoamento de uma habilidade, fomos submetidos desde o inicio a um 

largo número de avaliações. Para tal, todo o núcleo de estágio se ajudou 

mutuamente, dividindo as turmas em pequenos grupos. Desta forma, foi 

possível diminuir a complexidade da tarefa, ao mesmo tempo que se 

melhorava a capacidade dos avaliadores. Só com o aumento da experiência se 

foi aumentando a complexidade e a dificuldade do processo avaliativo até à 

total autonomia. 
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3.4.1. Avaliação Diagnóstica 
 

 Socialmente o verbo “avaliar” traz consigo uma carga negativa. A própria 

definição da palavra é a de “determinar o valor de”. No entanto, nem todas as 

avaliações têm o fim acima enunciado, sendo a avaliação diagnóstica uma 

delas. 

 Segundo Gonçalves et. al. (2010), a avaliação diagnóstica não se deve 

focar em formular um juízo mas em estabelecer prioridades e ajustar as 

atividades dos alunos para maximizar o seu desenvolvimento. De acordo com 

Rosado e Silva, “a avaliação diagnóstica não ocorre em momentos 

determinados, podendo realizar-se no início do ano (muitas vezes sob a forma 

de avaliação inicial), no início de uma atividade de ensino ou sempre que se 

pretende introduzir uma nova aprendizagem e se achar prudente proceder a 

uma avaliação deste tipo.”. Neste caso em particular, todas as avaliações 

diagnósticas foram realizadas no inicio do ano letivo, sendo posteriormente 

elaborado um relatório do estado da turma em cada uma das modalidades a 

lecionar.  

 Nunca tinha realizado a avaliação desta forma, mas com o passar do 

ano fui me apercebendo que foi uma estratégia muito mais rentável do ponto 

de vista da gestão do tempo e que não demonstrou desvantagens  notórias no 

referente à sua qualidade. Importa, no entanto, ter em atenção o nível de 

detalhe na elaboração do relatório de avaliação para que nenhuma informação 

relevante seja esquecida com o avançar do tempo.  

 

3.4.2. Avaliação Formativa 
 

Por vezes delegada para segundo plano no processo de ensino 

aprendizagem devido ao tempo reduzido para a prática, a avaliação formativa 

desempenha um papel fundamental na possibilidade de se atingir um ensino 

de excelência. Como sugerem Bloom, Hastings e Madaus (1971), este 

momento avaliativo não deve ter um caráter classificativo, por forma a que o 

aluno possa apresentar as suas reais habilidades sem que seja submetido ao 
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stress associado à avaliação. Na mesma linha de pensamento, Damião (1996) 

assinala a dificuldade da não atribuição de um caráter classificativo, quando a 

avaliação formativa e sumativa estão a cargo do mesmo docente. 

Uma vez que o percurso a seguir no ensino das modalidades foi 

determinado no início do ano, ainda sem qualquer contacto com os alunos, 

seria imprudente não considerar a possibilidade de as projeções iniciais terem 

uma grande margem de erro. Frequentemente durante o ano os alunos 

procuram esconder as suas dificuldades, e a maior parte consegue fazê-lo com 

sucesso. Apenas através de uma observação mais atenta se torna possível 

detetar as dificuldades escondidas, pelo que existe a necessidade de não 

descartar este modelo de avaliação. 

Por forma a conciliar a necessidade de aproveitar ao máximo o tempo 

disponível, não deixando de avaliar se o caminho seguido estava a ser 

frutífero, optei por uma estrutura informal do modelo avaliativo. Ao incentivar 

um clima competitivo diferente das restantes aulas, tornava-se possível avaliar 

as reais capacidades dos alunos sem que por vezes os mais distraídos se 

apercebessem desse facto.  

Em alguns casos a avaliação era realizada por forma a determinar se 

poderia avançar para o conteúdo programático seguinte e o resultado era a 

necessidade de dar passos atrás para que todos os alunos pudessem 

acompanhar o ritmo. 

 

3.4.3. Avaliação Sumativa 
 

De acordo com o descrito no nº 25 do despacho normativo 98 A/92, de 

20 de junho,  a avaliação sumativa “traduz-se num juízo globalizante sobre o 

desenvolvimento dos conhecimentos e competências, capacidades e atitudes 

do aluno”. 

Segundo Pais e Monteiro (2002) este processo é o encerrar de um ciclo 

avaliativo em que já foram realizadas as avaliações diagnóstica e formativa, 

enquanto Rosado et. al. (2012) determinam que poderá ocorrer no final de 

cada ano letivo, período ou unidade didática. 
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Ao contrário das avaliações diagnóstica e formativa, tem, entre outros, 

um carácter classificativo do desempenho do aluno. Segundo Viallet e 

Maisonnenuve (1990) a avaliação sumativa cumpre um papel de certificação 

social ao seriar os alunos de acordo com o seu mérito, tendo sido essa a minha 

principal preocupação durante todo o processo. A possibilidade de atribuir uma 

classificação aos alunos que não fosse compatível com o seu desempenho real 

era algo que me constrangia. Apesar de as normas de avaliação estarem 

definidas desde o início do ano, a minha falta de experiência resultava na 

inexistência de um critério sólido para fundamentar a minha ação, ou seja, 

sentia dificuldades na sua interpretação. 

Neste âmbito, a PC teve um papel preponderante para converter o 

desempenho dos alunos numa classificação a atribuir. Por vezes sentia-me 

confiante quando a classificação que me parecia justa coincidia 

sucessivamente com a sua opinião, mas a verdade é que, ao longo do ano, 

nunca me senti verdadeiramente preparado para enfrentar sozinho a tarefa 

com a certeza que a faria de forma justa para todos os intervenientes. 

No entanto, nem todos os momentos avaliativos foram unicamente 

práticos. A cada período foram realizados testes escritos de avaliação para 

consolidar a classificação dos alunos na disciplina, bem como atribuída uma 

classificação por participação e empenho. 
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3.5. As dificuldades 
 
 

Não obstante a formação inicial e o nível de confiança serem elevados, 

dificilmente se está preparado para aplicar os conhecimentos em contexto real, 

mesmo que num ambiente mais controlado como é o relativo ao estágio 

profissionalizante. 

Nesta transição do mundo académico para o escolar, estamos 

conscientes que a mais pequena insegurança pode transformar-se num 

“monstro” que nos atormenta durante a nossa prática e que nos acompanha 

durante grande parte do percurso. São assim repetidos os pensamentos 

negativos, tais como “será este o caminho que quero seguir?” ou “será este o 

melhor caminho para o sucesso dos alunos?”. 

Muitas vezes me questionei sobre a minha situação. Mesmo que a ideia 

do abandono da profissão tivesse pairado sobre mim, desistir a meio do 

percurso nunca me passou pela cabeça, pois esse comportamento contrariaria 

as minhas ideologias e, principalmente, a matéria de ensino da disciplina de 

E.F.: o desporto.  

À medida que o tempo passa cada vez mais gosto da ligação que tenho 

ao desporto. Cada vez dedico mais tempo ao estudo, cada vez invisto mais na 

minha formação e tenho vindo a descobrir novas realidades relacionadas com 

o exercício que nunca antes imaginara. Posso dizer seguramente que estudo 

aquilo que me apaixona. No entanto, o notório desinteresse por parte dos 

alunos perante a disciplina de E.F., bem como a sua desvalorização enquanto 

disciplina pelo meio escolar, em particular no ensino secundário, é algo que me 

deixa profundamente triste e que me faz questionar se é este o caminho que 

quero seguir. Torna-se difícil acordar de manhã e saber que tenho pela minha 

frente um dia em que terei de entreter alunos, quando o objetivo é ensiná-los, 

pelo que abdico completamente dessa ideia. 

 

“Professor, se fosse como Personal Trainer até o contratava, mas como 

é professor não tenho grande interesse!” 

(Testemunho de uma aluna – 17 de fevereiro de 2015) 
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As palavras em cima colocadas representam o pensamento de uma 

aluna acerca da minha função na escola, e com as quais me debati para 

pensar sobre o rumo que a minha vida leva. Tenho noção que a confidência foi 

dita de forma ligeira e até de brincadeira, mas nela esconde-se uma grande 

verdade. Apesar do comprovado potencial do exercício como meio promotor de 

saúde (OMS, 2011), apesar de contribuir para a melhoria das relações sociais 

e da auto imagem, este continua a ser visto como um passatempo ou, pior, 

uma moda. Acrescente-se a isto algo implícito na confissão: a ideia de que a 

aprendizagem do desporto não se desenvolve na escola. 

Aparte destas minhas questões para compreender aquele que é o rumo 

da E.F., importa dirigir este momento reflexivo para aquilo que foram as minhas 

reais dificuldades neste percurso, abaixo mencionadas. 

 

3.5.1. Liderança 
 
 Desde o momento em que entrei pela primeira vez na sala onde os 

alunos se encontravam prontos para a apresentação inicial, passei a assumir 

um cargo de chefia. De um lado estavam os alunos, do outro lado o professor. 

Uma vez estabelecida e compreendida esta diferença seria de esperar o 

estabelecimento de uma relação que levaria todo o grupo rumo ao sucesso, 

ainda assim, estava perfeitamente consciente de que não seria assim tão 

simples. 

 Parti da premissa que chefia e liderança eram conceitos distintos. Chefia 

é um cargo posicional. Não requer a admiração e reconhecimento por parte 

dos outros, ao passo que a liderança, como propõe Platow et. al. (2015) não é 

sobre pessoas que ocupam papéis mas sim processos grupais. Já a liderança 

não se baseia na imposição, mas sim na admiração. É mais difícil emergir 

como líder de que me impor como chefe, mas este parecia-me o caminho 

correto e foi aquele que quis seguir. De acordo com King (2010) um individuo 

torna-se líder quando os outros seguem as suas ações. Neste sentido, 

compreendi que não seria suficiente ocupar a cadeira do professor e gritar 
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ordens para o outro lado do pavilhão. Seria imprescindível a atuação. Teria de 

me colocar entre os alunos e assumir o comportamento que esperava deles. 

Neste sentido, antes de exigir o que quer que fosse da turma procurava 

mostrar-lhes, exemplificando, que aquilo que pedia era possível. 

 Aplicados todos estes passos e, após um ano letivo, ainda não era 

evidente a identidade do grupo. Apesar do constante esforço em dar o 

exemplo, em mostrar congruência nas minhas atitudes e em exigir o máximo 

dos meus alunos, a entrega que estes colocavam na sua atividade não 

aumentava. Perguntei-me inúmeras vezes sobre a razão para esse facto, tendo 

encontrado na justificação de Cartwright (1951, p.338) a que melhor se 

adequava: “para o grupo ser usado efetivamente como meio de mudança, as 

pessoas a ser mudadas e as pessoas a exercer influência para mudar têm de 

ter um forte sentido de pertença ao mesmo grupo.”.  

Assim, talvez tenha sido a exigência que coloquei sobre os alunos a 

causa de alguma dificuldade em liderar a turma. Ou seja, posso ter colocado 

uma maior exigência nos alunos do que aquela que estes estariam dispostos a 

aceitar. Dentro da mesma linha de pensamento, Bond e Smith (1996) 

comprovaram níveis significativamente mais baixos de influência social quando 

os potenciais agentes influenciadores eram percebidos como membros extra-

grupo. Apesar dos meus constantes esforços de confraternização com os 

alunos tanto dentro como fora do ambiente de aula, este poderá ter sido mais 

um fator limitador para a minha eficácia na modificação de comportamentos 

indesejáveis. 

 

3.5.1.1.	  Adesão	  às	  atividades	  propostas	  
 
 Apesar de intimamente ligado às questões da liderança optei por focar 

este problema de forma independente por possuir especial importância num 

ambiente em que o empenho nas propostas é preponderante para o sucesso. 

 Apesar de me ser apontado por observadores externos (colegas de 

estágio, PC e PO) que a turma me tinha como líder, confesso que sempre 

fiquei reticente nesse aspeto. Na minha ótica, o desinteresse pelas atividades 
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propostas era demasiado frequente, independentemente do carácter das 

mesmas.  

 Numa situação de liderança ideal, não haveria necessidade de motivar 

os alunos. Importa trabalhar para que os alunos fiquem intrinsecamente 

motivados em realizar as tarefas propostas pelo professor, algo que apesar de 

difícil não é impossível de atingir. Para tal importa perceber que a liderança 

também assenta numa importante capacidade individual: a persuasão. 

 Cialdini (1984) descreve 6 princípios que regem a persuasão: a empatia, 

a reciprocidade, a prova social, a consistência, a autoridade e a escassez. Na 

opinião deste autor (1984), através do domínio destes princípios torna-se muito 

mais simples levar os outros a tornarem-se cúmplices das nossas propostas. 

Quando enumerada desta forma parece uma proposta bastante simples para 

mudar a opinião dos outros e que qualquer um de nós, sem muito estudo, se 

poderia ter lembrado. Aliás, sem nada ter lido sobre o tema, já aplicava 

algumas das alíneas expostas. No entanto, uma delas que agora se me afigura 

como importantíssima sempre me passou ao lado: a prova social. 

 Inicialmente não compreendi este ponto. Contudo, agora, após algum 

estudo sobre o tema, acredito que esta pode ter sido a causa de muitas das 

minhas dificuldades. Dada a dimensão do grupo procurei intervir sobre a 

motivação de todos os alunos em simultâneo ao invés de me focar nos 

mesmos individualmente. Disse o mesmo autor em entrevista à revista Harvard 

Business Review (outubro, 2001) que os seres humanos, criaturas sociais que 

são, confiam fortemente nas pessoas à sua volta para lhes fornecerem pistas 

sobre como pensar, sentir e agir.  

Com base nesta última informação concluo que o problema da falta de 

cooperação possa não estar na questão do excesso de exigência, como sugeri 

no ponto relativo à liderança, mas sim na minha falta de intervenção 

personalizada sobre os elementos desestabilizadores da turma.  

Liderar implica gerir conflitos e, nesse ponto, considero que errei, tendo 

sido incapaz de perceber atempadamente a forma de intervir. Penso que se a 

minha intervenção não fosse sucedida, tendo em conta que a persuasão por 

parte dos pares funciona nos dois sentidos, seria possível recorrer aos alunos 
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que mais se identificavam com o meu modo de atuação para exercerem 

influência sobre os menos cooperantes, mostrando-lhes que a colaboração 

seria benéfica para ambas as partes.  

 

3.5.1.2.	  Regras	  e	  rotinas	  	  
 

Quando se despende tempo a refletir sobre as pequenas dificuldades 

das aulas é possível encaixar cada um dos problemas num grande tema: o 

desafio à liderança. 

Todas as aulas iniciavam da mesma forma: com ordens para os alunos 

prenderem os cabelos e tirarem todos os acessórios dispensáveis à realização 

da aula. Em todas elas havia alguma relutância em fazê-lo. Voltando aos 

princípios acima enumerados, vejo que cada uma dessas situações era um 

teste à minha consistência. Quando em algum momento estas regras eram 

ignoradas sem que eu me apercebesse, perdia um pouco da autoridade 

perante a turma. Como forma de reforço da minha posição procurei ser o mais 

constante possível durante o ano letivo. Muitas vezes falhei, e naquelas em 

que tive sucesso, este revelou-se bastante cansativo pois torna-se difícil 

despender tempo e energia nessas tarefas. 

 

3.5.2. O ensino da dança na escola. 
 
 Seria de esperar que as Unidades Temáticas não fossem igualmente 

fáceis de ensinar. Não me refiro neste caso à dificuldade que os alunos 

evidenciaram, mas sim à minha habilidade para escolher os melhores 

conteúdos e formas de exercitação na altura certa. Durante o meu percurso de 

PE senti essa dificuldade em dois momentos distintos: o ensino do andebol e 

da dança. 

Enquanto lecionava a modalidade de andebol senti uma enorme 

dificuldade em identificar e corrigir os erros dos alunos, especialmente no que 

respeita às ações táticas e aos momentos de tomada de decisão. Reconheço 

que essa minha falha se deve essencialmente ao facto de ter muito pouco 
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contacto com a modalidade e acredito que a experiência me ajudará a 

perceber os erros frequentes e a desenvolver formas de intervir sobre os 

mesmos. Contudo, o que realmente me intrigou foi a dificuldade em ensinar 

dança na escola. Com quase uma década de experiência como bailarino e 

professor de dança há cinco anos, nunca me senti tão incompetente como no 

desenvolvimento destas tarefas. 

 

“As aulas de dança tornam-se cada vez mais difíceis. A minha 

experiência como professor em contexto extra escolar apesar de relativamente 

longa não me preparou para isto. A vontade que os alunos demonstram em 

aprender é quase nula e os meus esforços para ensinar são em vão.” 

(Reflexão da aula nº 105 e 106 – 08 de Maio de 2015) 

 

Para justificar o meu insucesso poderia culpar o ambiente, 

nomeadamente a ausência de espelhos que levou a que alterasse a posição 

em que me coloco na sala, a inexistência de salas especializadas que levou a 

que as minhas instruções não fossem ouvidas por todos enquanto a música 

tocava, o uso da aparelhagem da escola que dificultou o controlo da música, 

entre outros. 

No entanto, independentemente daquilo que refira sobre os 

constrangimentos do ambiente de ensino, estou certo que o verdadeiro 

problema neste contexto foi a minha incapacidade de adaptar os conteúdos a 

ensinar à população alvo. Tinha simultaneamente alunos com alguma mestria 

na dança e outros que se sentiam bastante inibidos. Acrescenta-se também a 

dificuldade de durante todo o meu percurso enquanto professor e bailarino ter 

contactado com géneros de dança diferentes daqueles a ensinar na escola. 

Richards e Templin (2012) descrevem um conflito que ocorre quando as 

responsabilidades relacionadas com o ensino e o treino requerem diferentes 

padrões de atuação, tornando-se impossíveis de desempenhar pela mesma 

pessoa. A esta situação dá-se o nome de conflito professor/treinador, tendo já 

sido ligada a condições como má integração no local de trabalho, fraco 

desempenho no trabalho e ao progressivo desinteresse pela ocupação (Hom & 
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Kinicki, 2001). Com base nas perspetivas aqui expostas sou levado a admitir 

que a minha ligação ao treino desta modalidade se revelou menos frutífera do 

que seria esperado. 

 

3.5.3. Avaliar  
 

Desenvolver um trabalho sem avaliar e refletir sobre as estratégias 

usadas deverão ser atitudes a evitar pelo professor. Gonçalves et. al. (2010) 

apresenta a avaliação “como uma necessidade vital do ser humano” capaz de 

orientar de forma válida as suas decisões individuais ou coletivas. Não procuro 

neste ponto desenvolver o tema da avaliação do modo que já acima foi feito, 

enquanto sequência que parte da avaliação diagnóstica rumo à avaliação 

sumativa. Procuro referir-me a esta poderosa arma como motor da busca pela 

máxima qualidade na execução das nossas funções. 

Rosado et al. (2012) atribuem à avaliação um papel fundamental na 

nossa ação na medida em que não podemos deixar de nos questionarmos 

permanentemente acerca do valor daquilo que fazemos. Na minha busca pela 

melhoria constante foram várias as estratégias tentadas, mas foquei-me 

essencialmente em três: a reflexão, a comparação e o questionamento. 

 Desde o início do estudo das didáticas específicas é referida a 

importância de nos tornarmos professores reflexivos, na ação e sobre a ação. 

Refletir na ação foi um desafio que me acompanhou durante todo o ano e que, 

a pouco e pouco foi sendo superado.  

 No inicio da prática eram muitas as preocupações. Importava 

estabelecer rotinas, controlar o comportamento dos alunos, a instrução, o 

feedback... Procurando navegar entre todos estes aspetos, tornava-se 

impossível refletir sobre se o rumo era o mais adequado para a situação. A 

única forma eficaz de aprender era refletindo sobre a nossa ação e 

comparando o progresso real com aquele inicialmente projetado. 

 Durante o percurso os erros foram muito frequentes, tendo sido com 

estes que aprendemos. Fosse pelas nossas reflexões individuais sobre as 

aulas ou por aquilo que discutíamos semanalmente nas reuniões de grupo, as 
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nossas falhas eram expostas e o objetivo foi sempre o de procurar uma forma 

de as superar. Com o acumular de experiência, apesar de os erros 

continuarem a surgir, a consciência sobre os mesmos era já maior, pelo que a 

reflexão e a intervenção passava a ser imediata. 

 A terceira das ferramentas usadas foi o questionamento. Apesar de 

muito simples afigurou-se uma forma eficaz de perceber o meu progresso. A 

par da autoavaliação dos alunos pedia-lhes, de forma informal, que 

caracterizassem o meu desempenho, comparando-o com as suas expectativas 

e também com a sua experiência anterior em E.F. Inicialmente acharam 

estranha a questão, mas dada a relação muito pouco formal que mantínhamos, 

foi possível obter respostas bastante sinceras. 

 

3.5.4.	  Estudar	  
 

As minhas funções enquanto profissional da Educação Física requerem 

de mim o esforço e interesse por procurar compreender da forma mais 

aprofundada possível as necessidades e objetivos dos alunos que tenho pela 

frente, assim como encontrar a forma mais rápida e segura de os suprir. 

Com esta necessidade em vista foi necessário procurar naquele que era 

o conhecimento científico até à data, formas de cativar os alunos para a prática 

de exercício de forma divertida, garantindo simultaneamente, progressos. Com 

base nessa pesquisa nasceu um estudo que teve por base a aplicabilidade de 

um programa de treino intervalado de alta intensidade em contexto escolar 

desenvolvido no quinto capítulo. 
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4. Crescimento Pessoal e Profissional  
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4.1. Crescimento profissional nas restantes atividades 
 

O presente ano não foi dedicado exclusivamente a lecionar uma turma e 

a refletir sobre a minha ação nessas tarefas. Fui assim submetido a uma larga 

variedade de experiências pelas quais nunca tinha passado. Desde a 

lecionação a uma turma do ensino básico, à organização de um evento com 

centenas de participantes, tive de me aplicar para responder às exigências de 

cada uma das atividades. Num tempo tão reduzido, juntamente com os meus 

colegas de estágio, fomos desempenhando diversas funções, como a de 

professor, treinador, confidente, gestor, informático, entre outras, que 

desenvolveremos nos pontos seguintes. 

 

 

 

4.1.1. O ensino da Natação em contexto de Desporto Escolar 
  

 No momento em que soube a escola em que iria trabalhar durante este 

ano, soube também que o ensino da natação seria inevitável. O meu contacto 

com a modalidade era muito reduzido. Enquanto professor somava apenas 

algumas horas de ensino de apenas uma técnica de nado. Estava um pouco 

apreensivo sobre aquilo que seria o meu desempenho no ensino mas, ao 

mesmo tempo, estava altamente motivado. 

 Ao longo do meu percurso desportivo sempre nutri um interesse 

particular pelas modalidades desportivas individuais. Comecei enquanto 

praticante e fui-me dirigindo para a especialização no treino personalizado. 

Uma vez que o exercício em meio aquático é uma lacuna na minha formação, 

acreditei que esta experiência seria um acrescento importante às minhas 

competências. 

 A preparação da atividade começou semanas antes da abertura das 

respetivas inscrições, mas ainda assim não me sentia completamente 

preparado para a tarefa que teria pela frente. 
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4.1.2. As funções de treinador 
 

 Treinar um grupo tão heterogéneo não foi simples Nas oito pistas 

disponíveis para o ensino da natação coexistiam níveis de desempenho muito 

distintos. Num polo situavam-se alunos que não tinham qualquer experiência 

de natação, enquanto que no outro encontravam-se alunos habituados a 

competir em níveis internacionais, sendo da nossa responsabilidade garantir 

que ao longo do ano todos conseguiriam melhorar o desempenho. 

 Pessoalmente nutria um gosto especial pelo ensino a estes dois 

extremos.  Por um lado, os alunos com menos experiência registavam uma 

evolução muito rápida. A conquista de novas habilidades era quase diária, o 

que me deixava extremamente realizado. Por outro lado, nos alunos mais 

avançados podia dar alguma liberdade ao meu gosto pelo treino de alta 

intensidade. Apesar de aqui os resultados não serem tão expressivos como no 

primeiro grupo, eram também observáveis. 

 É, no entanto, indiscutível que cada um dos grupos em que se dividia a 

turma me ensinou, fazendo-me crescer. Os menos experientes, sentindo-se 

com medo de passar para um meio novo, exigiram-me a capacidade de lhes 

transmitir confiança e segurança. Fizeram-me descentralizar do processo de 

treino para, calmamente, os submeter a situações lúdicas que os pusessem 

mais à vontade. Após algum investimento de tempo nestes aspetos, o 

crescimento dos alunos passou a ser notório. Em pouco mais de um mês foi 

possível que alguns dos alunos passassem de um estado de medo do meio 

aquático para um total conforto, podendo passar para o grupo da 

aprendizagem da natação. 

 Com o grupo da aprendizagem tive de desenvolver ao máximo a minha 

capacidade de ser paciente, algo que no treino muitas vezes falta. Aqui os 

objetivos do grupo eram muito díspares. Alguns alunos procuravam aprender 

ao máximo para um dia terem a hipótese de competir a um bom nível, 

enquanto que outros apenas queriam descontrair após o dia de aulas. Cabia-

nos enquanto professores perceber e respeitar os interesses dos alunos, 
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procurando ao mesmo tempo incutir-lhes algum do espírito competitivo 

desejado, bem como a vontade de evoluir. 

 Por fim, com o grupo mais avançado também pude evoluir 

consideravelmente. Enquanto professor de natação faltavam-me alguns 

conhecimentos do ponto de vista técnico para liderar este grupo. Para que 

estes me aceitassem tive de me esforçar para adquirir mais competências. 

Para tal muito me ajudou a presença de uma colega com muita experiência na 

modalidade. Entretanto pude aperfeiçoar aquilo que mais me interessava reter 

de toda a experiência: o desenvolvimento das capacidades condicionais. O 

grupo era muito recetivo a este tipo de trabalho, pelo que foi uma ótima 

experiência. 
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4.1.3. Ensino em condições especiais 
 
 Diferentes espaços de ensino e diferentes alunos influenciam fortemente 

a postura do professor perante a turma. Durante o percurso na natação, mais 

do que ensinar procurei submeter-me ao máximo de situações possíveis para 

maximizar a minha aprendizagem.  

 Logo no inicio do ano, ao observar os padrões de nado dos alunos, foi 

possível verificar algumas irregularidades, especialmente em elementos do 

sexo feminino, e percebi que se queria aprender teria de ser junto desse grupo 

de alunos que me deveria situar. Há já quase meio século se sabe que durante 

a juventude e a adolescência, a prevalência de escolioses é maior nas 

raparigas do que nos rapazes (Wynne-Davies, 1968) e, observando e 

conversando com a PC, foram detetadas algumas possíveis escolioses. A 

maioria das alunas estava ciente da sua condição e estava já sob 

acompanhamento médico, tendo apenas uma de ser colocada sob observação. 

 Outra das situações que fez crescer o meu interesse na área do 

exercício em populações especiais foi o contacto com uma aluna com 

dificuldades de locomoção resultantes de uma patologia no sistema nervoso 

central (SNC). 

 Em nenhum dos casos mencionados foram verificadas melhorias 

resultantes da prática da natação, mas foi bastante interessante e 

compensador acompanhá-las de perto, procurando perceber as suas 

dificuldades e tentando encontrar formas de as ajudar a superar. 

 

4.1.4. Organização de eventos 
 
 Parte das nossas funções enquanto estudantes estagiários consistiam 

na organização de um encontro distrital de natação. Felizmente, apesar do 

trabalho acrescido, pudemos passar várias vezes pela experiência, sendo 

assim possível avaliar a nossa evolução. Já anteriormente tinha participado na 

organização de um evento desportivo, mas nunca de natação, o que se revelou 

uma experiência completamente diferente daquela pela qual já tinha passado. 
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 Inicialmente todo o trabalho a realizar era bastante confuso. Eram 

muitas as equipas, não estávamos familiarizados com a forma de seriar os 

atletas nem com o próprio sistema onde as inscrições eram feitas. Todos os 

procedimentos iam sendo aprendidos à medida que se tornavam necessários. 

Sendo o primeiro encontro do ano e considerando a escassez de árbitros, foi 

ainda da nossa responsabilidade a organização de um curso de formação para 

os alunos interessados, o qual não teve uma adesão tão forte quanto 

esperado. Felizmente pudemos ainda contar com a ajuda da PC para 

requisição dos espaços para realização da prova, algo que presumimos desde 

o início que estava já resolvido. Sem esta preciosa ajuda, todo o trabalho teria 

sido em vão. 

 Como fomos muto bem orientados na preparação do evento, este 

decorreu sem problemas organizativos, com exceção para o atraso para o 

inicio da competição. No final da prova, todos os intervenientes ficaram 

satisfeitos. Com a experiência adquirida foi possível organizar novamente uma 

competição distrital com o mesmo feedback positivo, mas com um dispêndio de 

tempo muito menor. 
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4.2. O ensino da Dança 
  

 O ensino da dança na escola sob forma de atividade extracurricular 

nasceu de um desafio lançado pelo diretor de instalações desportivas 

juntamente com a responsável pelo grupo de teatro da escola. 

 É habitual a realização anual de uma peça, que é apresentada perante 

toda a escola num teatro com excelentes condições. Tendo por objetivo a 

criação de um grupo que pudesse participar na peça, e que, futuramente, se 

pudesse enraizar nas atividades da escola, foi pedida a minha colaboração e 

de uma colega de estágio. Uma vez que já anteriormente tínhamos discutido 

esta possibilidade, o desafio foi prontamente aceite. 

 Após algumas reuniões com a professora responsável pelo grupo de 

teatro, abriram-se as inscrições. A adesão foi superior ao esperado e todos os 

elementos, apesar de terem pouca experiência na área, estavam bastante 

motivados. As primeiras aulas foram de encontro àquilo que os alunos 

esperavam e as inscrições iam progressivamente aumentando. Contudo, ao 

fim de algumas semanas todo o projeto começou a desmoronar. A intervenção 

do grupo de teatro nas aulas passou a ser muito marcada, o que não agradava 

à maioria. O resultado foi uma desistência em massa levando a que, 

juntamente com a minha colega, optássemos por terminar as atividades. 

 Enquanto profissional sempre tive uma grande dificuldade em negar 

pedidos. Apesar do insucesso do projeto, pude superar esse meu problema e 

aprender a impor-me quando algo não funciona. 
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4.3. Organizar eventos: o DonaSport 
 

Desde o início do nosso percurso na escola em que estagiámos que a 

organização do evento DonaSport foi apontada como o culminar de todo o 

processo. Ou seja, era considerado o momento mais trabalhoso e cuja 

exigência nos iria fazer evoluir muito. De facto, foram muitas as circunstâncias 

às quais fomos expostos pela primeira vez e que resultaram num crescimento 

exponencial.  

Felizmente, para a organização deste projeto pudemos contar com a 

colaboração de muitos intervenientes da população escolar. Sem a ajuda dos 

funcionários, alunos voluntários e dos grupos de educação física e informática, 

não seria possível a organização de um evento desta magnitude. 

Contamos ainda com a colaboração de entidades extraescolares que, 

atendendo aos nossos pedidos, possibilitaram cativar ainda mais alunos ao 

proporcionar ofertas que variavam entre brindes e medalhas para os 

vencedores, como  bens alimentares para todos os intervenientes. 

 

4.3.1. Contacto com patrocinadores 
 

Este aspeto organizativo, por ser de natureza extraescolar, teve de se 

iniciar meses antes de todo o evento ser idealizado. Era também, de todos os 

requisitos necessários, aquele para o qual tínhamos menor preparação. Em 

muito nos ajudou a colaboração da PC ao indicar quais as entidades que 

tinham por costume colaborar com o evento, mas o contacto com as mesmas 

ficou ao nosso cargo. 

Inicialmente todas as nossas ações eram realizadas em conjunto. A nossa 

inexperiência levava-nos a procurar segurança no apoio do grupo quando nos 

dirigíamos aos possíveis patrocinadores. No entanto, após algumas tentativas 

esse processo tornou-se tão natural que a insegurança desapareceu. 

Grande parte dos nossos contactos não teve o resultado desejado. 

Alegando que a situação económica não era a mais favorável, muitas foram as 

recusas de patrocínio. De qualquer das formas esta foi uma ótima oportunidade 
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de aprendizagem. Quer prossigamos a carreira de docentes ou qualquer outro 

caminho, a necessidade de contacto com a comunidade envolvente é inegável. 

Seja para patrocínios, para colaboração na organização de eventos ou 

simplesmente para implementar um novo projeto. Com esta experiência fomos 

forçados a sair da nossa área de conforto e a enfrentar os nossos receios. No 

momento os resultados podem não ter sido os melhores, mas acredito que 

será uma ótima experiência para o nosso futuro. 
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5. Estudo Investigação Ação  



	   61	  

 
 
  



	   62	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melhorando a condição física de adolescentes: Treino Intervalado 
de Alta Intensidade em Educação Física. 
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Resumo 
 

 O treino intervalado de alta intensidade tem sido aplicado em contexto 

desportivo há mais de um século. Nas últimas décadas têm sido frequentes os 

estudos que comprovam as mais valias deste tipo de treino em praticantes 

recreativos. Nesse sentido, o presente estudo procura compreender se a 

aplicabilidade deste modelo de treino trará melhorias significativas nas 

capacidades físicas dos alunos em contexto de educação física. Verificou-se 

que os resultados não eram significativos e que há necessidade de encontrar 

métodos alternativos para melhoria do desempenho físico dos sujeitos. 

 
 
 
Palavras-chave:  TREINO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE, 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

1. Introdução 
 

Treino Intervalado de Alta Intensidade (HIIT) descreve um tipo de 

exercício físico caracterizado por períodos intermitentes de atividade vigorosa, 

intercalados com períodos de descanso ou exercício de baixa intensidade 

(Gibala, Little et al. 2012). Apesar de aplicado no treino desportivo há mais de 

um século (Billat, 2001) apenas passou a ser usado em praticantes recreativos 

nas últimas décadas (Burgomaster, 2005). 

Uma vez que um dos pilares fundamentais da Educação Física nas 

escolas é a “garantia de atividade física corretamente motivada, 

qualitativamente adequada e em quantidade suficiente, indicada pelo tempo de 

prática nas situações de aprendizagem, isto é, no treino e descoberta das 

possibilidades de aperfeiçoamento pessoal e dos companheiros, e numa 

perspectiva de educação para a saúde” (Ministério da Educação, 2001, p.9), é 

nosso dever enquanto docentes procurar a melhoria constante da qualidade 

dos meios de ensino utilizados. Pesquisas recentes sugerem que o HIIT é 
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percebido como mais agradável do que exercício continuo de intensidade 

moderada para praticantes recreativos com uma idade média de 25 anos 

(Bartlett, Close et al. 2011), pelo que também poderá ser uma ótima estratégia 

para a garantir a adesão dos alunos. 

Apesar da crescente popularidade dos métodos de treino de alta 

intensidade e dos bons resultados observados no perfil metabólico de adultos, 

são poucos os estudos que se debruçam sobre o efeito deste treino em 

adolescentes (Logan, Harris et al. 2014) Estudos verificaram a melhoria do 

desempenho de jovens portuguesas com idade média de 13,5 ± 1,03 anos num 

período de 8 semanas quando submetidas a programas de treino de força e de 

treino concorrente (Santos, Marinho et al. 2011). 

Neste sentido, o presente estudo pretende indagar a aplicabilidade do 

HIIT no contexto da aula de Educação Física, assim como a sua eficácia no 

desempenho dos alunos. 

 

2. Métodos 

2.1. Participantes 
 

Os participantes que constituíam o grupo experimental (G.E.), (n=24, 

m=12, f=12) foram recrutados sobre regime de voluntariado. Todos pertenciam 

à mesma turma da escola onde se realizou o estudo, e tinham idades 

compreendidas entre os 15 e os 16 anos. 

Foram estabelecidos como critérios de exclusão para o estudo a prática 

de exercício extraescolar com frequência superior a duas vezes por semana e 

a não realização de aulas de E.F. 

Por forma a garantir que os resultados se devem maioritariamente à 

realização dos circuitos de treino estabelecidos, foi também  estabelecido um 

limite mínimo de assiduidade de 50%. 
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2.2. Procedimentos 
 

 Os níveis de prática de atividade física dos alunos foram aferidos no 

inicio do ano letivo através da submissão a um questionário interno do 

agrupamento de escolas. Nas respostas ao mesmo não se verificou qualquer 

impedimento à prática de exercício físico em nenhum aluno. 

 Realizou-se ao longo do primeiro período uma aula de caráter teórico-

prático, com a duração de 90 minutos. Foi explicado em que consistia um HIIT, 

esclareceram-se as dúvidas emergentes e, por fim,  realizou-se uma sessão 

experimental do mesmo para que os alunos ficassem familiarizados. 

 No início do segundo período o grupo foi submetido a testes com os 

quais já estava familiarizado: cálculo do IMC), número máximo de extensões 

de membros superiores em 30 segundos, número máximo de flexões 

abdominais em 30 segundos, máxima distância na impulsão horizontal sem 

corrida preparatória. O único teste com o qual tiveram de ser familiarizados foi 

o teste yo-yo de resistência intermitente. 

 A determinação do IMC foi realizada com recurso a uma balança 

analógica com régua incorporada. Os resultados foram analisados por dois 

investigadores antes de serem registados. Procurando garantir a fiabilidade 

dos resultados, as várias avaliações foram realizadas com a mesma balança, 

no mesmo dia da semana e hora do dia. 

 Quanto ao teste de resistência intermitente, foi utilizado um cd 

previamente gravado com a cadência desejada. 

 Para treino em aula do GE foram realizados dois circuitos modificados 

de Tabata compostos por 6 estações, com 30’ de exercício e 30’ de 

recuperação ativa, com 1 minuto de intervalo entre séries. A escolha dos 

exercícios a realizar teve em conta a variação entre a ação dos membros 

superiores e inferiores, procurando minimizar o efeito da fadiga localizada 

(Paillard ,2012). 

 A análise dos resultados obtidos foi realizada com recurso ao programa 

estatístico S.P.S.S. (Statistical Package for the Social Sciences) para o sistema 

operativo Mac OS X, versão 23.0. A análise inferencial foi realizada a partir do 

teste T de medidas repetidas, sendo o nível de significância fixado em p ≤ 0,05.  
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2.3. Calendarização 
 
Quadro 1.  Calendarização do Projeto 
 
  Janeiro Fevereiro Março 

Dia 6 9 
1
3 

1
6 

2
0 

2
3 

2
7 

3
0 3 6 

1
0 

1
3 

2
0 

2
4 

2
7 3 6 

1
0 

1
3 17 

Funçã
o 

Av
. I E E E E E E E E E E E E E E E E E 

Av
. 

Circuit

o - 

1/

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 - 

Legenda: Av: Avaliação; I: Introdução/Familiarização; E: Exercitação 
 

 
 

De acordo com o quadro 1, o projeto desenrolou-se ao longo de 10 

semanas, das quais 9 foram dedicadas exclusivamente à exercitação do 

circuito.  

 Estabeleceu-se a realização de duas sessões de treino por semana e 

foram utilizados dois circuitos de treino para garantir a variação dos exercícios 

bem como a motivação dos alunos para a prática.  

Conforme descrito, foram realizadas duas sessões de avaliação das 

quais resultaram os dados apresentados no quadro 2.  A primeira avaliação foi 

realizada antes do processo de treino e a última após a nona semana.  

 

2.4. Fase Experimental 
 
 Dadas as características do estudo, o processo de familiarização teve 

por objetivo (i) dotar os sujeitos com conhecimentos acerca do modo de 

funcionamento de um circuito de treino com as características de Tabata e (ii) 

determinar os critérios de sucesso na realização de cada um dos exercícios 

que compunha o circuito.  

 Para este processo foram dedicadas três sessões, cada uma com 30 

minutos de duração. A primeira sessão consistiu numa aula de caráter teórico 

explicando a forma de funcionamento e as duas seguintes foram dedicadas à 

exercitação realização dos exercícios num circuito com apenas uma série e 
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com um minuto de intervalo entre exercícios por forma a evitar a fadiga e 

esclarecer dúvidas.  

3. Resultados 
 

Os resultados apresentados no quadro 2 são referentes aos dois 

momentos de avaliação e refletem a prestação média de todos os alunos nos 

cinco testes a que foram sujeitos. 

Pode verificar-se (i) uma tendência para o aumento da média dos 

índices referentes à força e resistência, com exceção da força de membros 

inferiores e (ii) um ligeiro decréscimo do Índice de Massa Corporal (IMC). 
 

Quadro 2.  Resultados da análise 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, apesar desta tendência, apenas foram verificadas 

alterações significativas no referente à força de membros inferiores, força 

abdominal e resistência. 

 De notar que, apesar de significativa, a alteração dos níveis médios de 

força de membros inferiores revela resultados negativos. 

 Média N 

Par 1 IMC1 21,16 17 

IMC2 20,99 17 

Par 2* Força_MI1 1,98 17 

Força_MI2 1,88 17 

Par 3* Força_Abd1 19,53 17 

Força_Abd2 24,71 17 

Par 4 Força_MS1 19,24 17 

Força_MS2 20,65 17 

Par 5* Yo_Yo1 7,76 17 

Yo_Yo2 9,71 17 

• p ≤ 0,05 

• IMC: indice de massa corporal 

• MI: membros inferiores 

• MS: membros superiores  

• Abd: Abdominal 
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4. Discussão 
 

 O presente estudo procurou determinar os efeitos da aplicação de um 

treino HIIT na aptidão física dos alunos em contexto de E.F. Procurando 

minimizar os efeitos do treino em contexto extraescolar, apenas foram aceites 

para constituir a amostra os alunos não praticantes de exercício. 

 Procurando também garantir ao máximo que os resultados obtidos eram 

fruto do processo de treino, foram excluídos da amostra todos os sujeitos que 

apresentassem níveis de assiduidade inferiores a 75%. 

 Apesar de a maioria dos parâmetros avaliados não apresentar melhorias 

estatisticamente significativas foram, na sua generalidade, de encontro ao 

inicialmente esperado. 

 Apesar de serem frequentes os estudos que reportam a diminuição do 

índice de massa corporal como consequência do treino torna-se difícil associar 

os resultados única e exclusivamente te processo. A impossibilidade de 

controlo dos padrões alimentares dos sujeitos resulta numa limitação à 

validação dos resultados obtidos no indicador de IMC.  

 No referente à diminuição dos valores médios na distância de salto 

horizontal, muitos poderão ser os fatores que o explicam e que não estão 

relacionados com o processo de treino. Apesar de se procurar ao máximo 

encontrar situações de avaliação semelhantes para os dois momentos, prevê-

se que os resultados negativos sejam fruto de condições meteorológicas 

adversas. 

 

5. Conclusões 
 
 Tendo este estudo o propósito de perceber se as melhorias 

evidenciadas nos programas de treino de alta intensidade seriam viáveis em 

contexto escolar e, considerando que grande parte dos resultados não se 

revelaram estatisticamente significativos, é seguro considerar que este não 

será o modelo mais eficaz a aplicar neste contexto. 
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 Apesar dos benefícios evidenciados na literatura, o dispêndio de tempo 

associado a este tipo de treino é demasiado elevado para os resultados 

obtidos. Urge, assim, o estudo de outros modelos de treino igualmente 

eficientes mas menos dispendiosos no ponto de vista do tempo. 

 

5.1. Limitações do estudo 
 
 Procurou-se ao máximo controlar todos os detalhes no decurso deste 

estudo por forma a que os resultados fossem compatíveis com estudos 

anteriores e pudessem futuramente ser replicados. 

 No entanto, nem todas as situações estiveram sob controlo durante a 

realização deste projeto. A recorrente impossibilidade de cumprir a 

calendarização estipulada foi uma delas. As frequentes condições 

meteorológicas adversas levaram a que das nove semanas previstas apenas 

seis se realizassem. 

 Tratando-se de um projeto em contexto escolar, eram também 

frequentes as faltas dos participantes no estudo, sendo este mais um ponto 

que afeta a qualidade dos resultados registados. 
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6. Conclusões e perspetivas para o futuro.  



	   73	  

  



	   74	  

 
 

É um adeus... 

Não vale a pena sofismar a hora! 

É tarde nos meus olhos e nos teus... 

Agora, 

O remédio é partir discretamente, 

Sem palavras, 

Sem lágrimas, 

Sem gestos. 

 

Miguel Torga 

 

Chega-se, assim, ao fim deste percurso duro e marcante que foi o EP. 

Muitas experiências me fizeram crescer tanto profissional como pessoalmente. 

Nunca será demais agradecer aos que me acompanharam durante este 

percurso e me fizeram perceber o que é, realmente, ser professor. O meu 

sincero agradecimento ao PO, à PC, aos meus colegas de estágio e 

principalmente aos meus alunos que tanto exigiram de mim. 

Olho para trás e vejo com orgulho o meu progresso enquanto docente e o 

crescimento dos meus alunos enquanto pessoas mas, olhando para o futuro 

vejo um caminho de incerteza. 

Neste percurso que tenho vindo a desenhar ao longo dos anos foram 

frequentes as bifurcações e as dúvidas sobre o caminho a seguir. Agora, com o 

fim do EP surge a decisão mais importante de todas: seguir sempre em frente 

rumo à profissão de docente ou tentar explorar um novo caminho? 

Sempre gostei de me pôr à prova. Descobrir em mim novas capacidades e 

habilidades em situações completamente desconhecidas. Acredito que o 

encontro da felicidade passa pela busca de novos conhecimentos e 

experiências.  

Talvez fosse esperada uma atitude mais nostálgica da minha parte, mas a 

verdade é que nunca fui muito bom com despedidas. Gosto de olhar para os 
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vários momentos da minha vida como experiências com princípio, meio e fim, 

sabendo à partida que, querendo repetir, poucos serão os constrangimentos 

que me possam demover. 
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