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Resumo 

 

O Estágio Profissional é parte integrante do 2.º ano do Mestrado em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto. Assume-se como o culminar da formação académica, 

onde o estudante tem a possibilidade de mobilizar todo o conhecimento adquirido 

ao longo dos 4 anos de formação. Este relatório pretende transmitir criticamente 

uma reflexão acerca da experiência de prática de ensino supervisionada. 

Encontra-se estruturado em cinco capítulos, sendo que no primeiro é realizada 

uma introdução, onde se contextualiza esta temática e se expõe o objetivo da 

elaboração do documento. O segundo denominado “Enquadramento Biográfico”, 

diz respeito a uma autorreflexão, referindo os motivos que me levaram a seguir 

esta profissão, o meu percurso desportivo e as minhas expetativas inerentes ao 

Estágio Profissional. O “Enquadramento da Prática Profissional” diz respeito ao 

terceiro capítulo, onde estão caraterizados os diferentes contextos onde 

estivemos inseridos (institucional, legal e funcional). Relativamente ao quarto 

capítulo, a “Realização da Prática Profissional”, é subdividido em três áreas, 

sendo que a área 1 se refere ao processo de conceção, planeamento, realização 

e avaliação. Na área 2 realiza-se uma descrição de todas as atividades escolares 

desenvolvidas e a área 3 diz respeito ao estudo de investigação, onde se 

pretendeu identificar a forma como os alunos perspetivavam a dança, no início 

e no final da unidade didática, procurando mapear o quadro de alterações 

experimentadas através da implementação de um conjunto de estratégias. No 

que concerne ao quinto e último capítulo deste relatório, “Conclusões e 

perspetivas para o Futuro”, encontra-se uma análise sobre este ano, sobre a 

minha evolução pessoal e profissional e as minhas expetativas em relação ao 

futuro.  

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; EDUCAÇÃO FÍSICA; 

PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM; DANÇA.
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Abstract 

 

The Internship is part of the 2nd year of the Master’s degrees in Physical 

Education in Elementary and Secondary Education of the “Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto”. This is assumed as the culmination of 

academic formation, where the student puts into practice all the knowledge 

acquired over the four years of formation.  

This report intends to convey critically a reflection on this experience 

prepared under the supervision of a guiding teacher, called Professional 

Internship. So, this is divided into five chapters, wherein the first chapter comes 

an introduction, where is exposed the purpose of preparing this document. The 

second called "Biographical framework" refers to a self-reflection, setting out the 

reasons that led me to follow this profession, my sports journey and my 

expectations inherent in the Professional Internship. The "Professional Practice 

Framework" with regard to the third chapter, is featured the different contexts 

where we were inserted (institutional, legal and functional). For the fourth chapter, 

"Realization of Professional Practice" is divided into three areas, wherein the first 

area refers to the concept process, planning, execution and evaluation. The 

second area is an implicit description of all developed school activities and the 

third area it includes a research study, where was intended to verify how students 

saw the dance at the beginning and at the end of the teaching unit, mapping an 

experimented alterations board by implementing a few strategies. Regarding the 

fifth and final chapter of this report, "Conclusions and future prospective", we can 

find an analysis of this year about my personal and professional development 

and also about my expectations for the future. 

 

KEYWORDS: PROFESSIONAL STAGE; PHYSICAL EDUCATION; 

TEACHING-LEARNING PROCESS; DANCE.
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1 – Introdução 
 

“Aprender a ser professor é uma viagem longa e complexa, repleta de desafios 

e de emoções.” 

Arends (1995, p. 14) 

O presente documento, designado Relatório de Estágio Profissional (RE) 

é concebido no âmbito do Estágio Profissional (EP), unidade curricular que se 

integra no plano de estudos do segundo ano, do 2º Ciclo do Mestrado em Ensino 

da Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário (MEEFBS) da Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP).  

De acordo com as Normas Orientadoras do EP1, este assume-se como 

um “projeto de formação do estudante”, distinguindo-se como o último passo da 

nossa formação inicial. Também o RE reveste uma importância fundamental, 

definindo-se como o retrato de todo o crescimento profissional que conquistámos 

ao longo deste ano de estágio (p.3). 

A realização deste documento permitiu-me discorrer sobre um conjunto 

de vivências e práticas únicas, experienciadas através do EP, tornando-se este 

um momento de introspeção importante nesta fase de formação profissional e 

também pessoal.  

O EP assume-se como uma componente curricular na formação 

profissional dos professores, com o intuito de introduzir os aprendizes no mundo 

real, ou seja, no mundo do ensino, e assim desenvolver competências práticas 

inerentes a um desempenho docente responsável e adequado à situação 

(Formosinho, 2001). Veenman (Cit. Por Braga, 2001) complementa o autor 

anterior, afirmando que “o professor iniciante é um jovem que se encontra no 

final da sua formação inicial e começa a vida profissional nas instituições 

escolares. É, portanto, uma fase tão importante quanto difícil na constituição da 

                                                           
1 Normas Orientadoras da Unidade Curricular Estágio Profissional do ciclo de Estudos conducente ao Grau 
de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP: 2014-2015. Porto: 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Matos. 
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carreira de professor. É um momento dotado de caraterísticas próprias e 

configurado pela ocorrência das principais marcas da identidade e do estilo que 

vai caraterizar o profissional ao longo da carreira.”  

O EP “oferece aos professores a oportunidade de imergir na cultura 

escolar nas suas mais diversas componentes, desde as suas normas e valores, 

aos seus hábitos, costumes e práticas, que comprometem o sentir, o pensar e o 

agir daquela comunidade específica” (Batista & Queirós. 2013, p.33).  

Assim, ao longo do RE observaremos, aquele que foi o meu EP. Aqueles 

que foram os momentos mais importantes desta aventura. Os meus dias, as 

minhas aulas, as minhas conversas, os meus sentimentos, o meu trabalho, a 

minha entrega, as minhas conquistas e as minhas fraquezas.  

O EP decorreu numa escola situada no centro do Porto, no ano letivo 

2014-2015, no qual integrou um Núcleo de Estágio (NE) constituído por três 

Estudantes Estagiários (EE), provenientes da FADEUP. O NE foi acompanhado 

e orientado pela Professora Cooperante (PC) pertencente à escola residente e 

pela Professora Orientadora (PO) que atuava através da FADEUP.  

Durante o EP, fiquei responsável por uma turma de 10º ano e partilhava 

uma turma do 5º ano com os restantes membros do NE, sendo que apenas 

lecionava uma Unidade Didática (UD) por período. Estive ainda envolvido 

ativamente no Desporto Escolar (DE), mais especificamente na modalidade de 

Andebol. 

Quanto à estrutura do RE, este encontra-se subdividido em cinco 

capítulos. O primeiro capítulo refere-se à "Introdução", onde apresenta uma 

breve caraterização do meu percurso durante o EP, assim como apresenta a 

estrutura deste documento. No segundo capítulo, o "Enquadramento Pessoal", 

faço uma reflexão autobiográfica, expondo os motivos que me levaram a optar 

por esta profissão, o meu percurso académico e desportivo, ainda como outros 

pontos importantes sobre mim e a minha vida. Neste subcapítulo são ainda 

clarificadas as minhas expectativas iniciais em relação ao estágio, assim como 

os resultados finais. No terceiro, o "Enquadramento da Prática Profissional", 

aprofunda-se o conhecimento quanto ao contexto, onde é vivenciado o EP. Num 

primeiro momento a nível institucional e legal e posteriormente, a nível funcional 
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onde se faz uma caraterização da turma residente. O quarto capítulo, a 

"Realização da Prática Profissional", abrange 3 áreas, sendo que a área 1 diz 

respeito à “Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem” que envolve a 

conceção, planeamento, realização e avaliação, a área 2 à “Participação na 

Escola e Relações com a Comunidade” onde destaca a integração, através das 

atividades em que se evolveu, na comunidade escolar. E por fim, a área 3 

respeitante ao “Desenvolvimento Profissional”, onde descrevo o meu estudo de 

investigação intitulado como “As perspetivas dos alunos em relação à Dança”. 

Este trabalho surgiu após a problemática encontrada durante a lecionação desta 

modalidade. Após a intervenção de várias estratégias, surgiu a necessidade de 

verificar se houve ou não alterações em vários `âmbitos, na forma como os 

alunos perspetivavam a Dança no início e no fim da UD. 

Por último, no quinto capítulo, "Conclusões e Perspetivas para o Futuro", 

apresento as conclusões finais do EP. Assumo que esta experiência me fez 

sonhar mais alto, me fez gostar mais de ensinar, de educar, de partilhar e 

contribui sobretudo para adquirir um conjunto de competências importantes para 

marcar a diferença, neste que é um mundo bastante competitivo. Como futuro 

professor, continuo a sonhar com uma educação de excelência, onde a 

Educação Física (EF) é parte integrante.  

Em suma, este documento reflete o início da minha viagem, num mundo 

estranho e desconhecido, repleto de medo e inseguranças, que me permitiram 

crescer a nível profissional, mas também pessoal.  
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2 – Enquadramento Biográfico 

2.1 – Reflexão Autobiográfica 

 

Nasci a 2 de Julho de 1991 na cidade do Porto e, como tal, sou de 

nacionalidade Portuguesa. Sempre fui muito independente e luto para conseguir 

tudo aquilo que desde criança sonhei. 

Já trabalhei como Operador de Caixa e mesmo não sendo o que idealizei 

para o meu futuro, dediquei-me com a mesma vontade, empenho e dedicação 

com que me entrego agora. Sempre o fiz por prazer e não propriamente por 

necessidade. Gosto de trabalhar, gosto de aprender, gosto de viver novas 

experiências e vejo o trabalho não só como uma forma de ganhar dinheiro, mas 

também como uma forma de crescer e ver o mundo de uma outra perspetiva. 

Cresci muito nos 4 anos em que trabalhei naquele serviço e considero que esses 

anos foram fundamentais para me tornar a pessoa que sou hoje. Atualmente dou 

mais valor às conquistas, vejo as derrotas de uma outra forma e luto mais por 

aquilo que quero. O contacto com o público fez com que hoje perceba as 

pessoas e saiba lidar melhor com elas, o que constituiu uma mais-valia no 

estágio, pois tais qualidades permitiram-me chegar mais perto dos alunos. 

Segundo Confúcio (s/d), “se escolhermos trabalhar naquilo de que 

gostamos, que nos proporciona prazer e felicidade, jamais teremos de trabalhar 

um único dia na nossa vida”. 

Ser professor de EF sempre foi o meu sonho. Todas as crianças sonham 

em ser médicas, advogadas, veterinárias ou até mesmo bombeiras, mas em 

mim, desde cedo o ensino despertou interesse. Sempre que me questionavam 

“O que queres ser quando fores grande?”, convictamente eu respondia “Quero 

ser professor de Ginástica”. Isto porque não há nada mais deslumbrante do que 

ensinar a ler, escrever, a contar e a realizar a primeira “cambalhota”. No 10º ano, 

optei por seguir o Curso Tecnológico de Desporto, na Escola Secundária Fontes 

Pereira de Melo. De seguida, após terminar o 12º ano, ingressei no Instituto 

Superior da Maia e sentia que o meu sonho estava cada vez mais perto de se 

realizar. Apesar de, como qualquer outro adolescente, surgirem as dúvidas, as 
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inseguranças e as incertezas sobre o que queria para o meu futuro, questionava-

me se aquele era o caminho certo. Porém, continuava com o sonho, com a 

vontade, o esforço e dedicação que seriam a fonte de alimentação para continuar 

com esta caminhada. 

O desporto esteve presente na minha vida desde os meus primeiros anos. 

Os meus pais sempre fizeram questão de me proporcionar um vasto leque de 

experiências nas mais diversas modalidades, passando assim pelo Karaté, pela 

Natação, pelo Voleibol e terminando na minha grande paixão, o Andebol. Todos 

estes desportos de certa forma me marcaram. Contudo, o Andebol despertou em 

mim o entusiasmo, a adrenalina, o prazer, ou seja, um conjunto de emoções que 

me faziam ir aos treinos mesmo quando já não aguentava de cansaço, trocando 

as festas de aniversário pelos jogos, as férias pelos torneios e, por vezes, a 

família pela minha família do Boavista. 

O meu percurso desportivo é fundamentalmente marcado pelo andebol. 

Sou federado há 12 anos, sempre pelo mesmo clube (Boavista Futebol Clube). 

Neste momento, para além de jogador, acumulo funções como treinador 

principal da equipa dos Infantis “B” do clube. É um prazer enorme lidar com 

jovens e contribuir para a sua evolução não só como atletas mas como Homens, 

mostrando-lhes que é com a derrota que aprendemos e que há sempre um lado 

positivo das coisas. Torna-se gratificante passar os meus valores aos meus 

atletas, deixando a minha marca pessoal no seu futuro e ansiando que um dia 

os possa reconhecer como cidadãos exemplares e com princípios. Lima (2010) 

aponta o desporto como uma “escola” de formação cívica, onde se desenvolvem 

qualidades como a disciplina, a tolerância reciproca e fraternidade, 

principalmente nos jogos desportivos coletivos que exigem a participação 

ordenada de todos os membros.  

O facto de estar ligado ao treino, permitiu-me transportar algumas 

competências adquiridas, nomeadamente o controlo da turma e disciplina, e 

aplicar no processo de ensino numa outra vertente, a escola. 

A gestão de aspetos organizacionais, nomeadamente a regulação da 

ordem e da disciplina, é crucial na criação de ambientes positivos de interação e 

aprendizagem, e envolve a boa gestão das regras, das rotinas, das expectativas, 
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das sequências, bem como a monitorização e a avaliação (Doyle, 1986, cit. 

Rosado & Ferreira, 2011).  

Com efeito, um ambiente positivo, tranquilo e liberal, deriva do 

cumprimento de regras básicas bem delimitadas pelos professores.  

Rosado (2007) chama a atenção para este questão evidenciando que 

uma boa gestão dos aspetos disciplinares, envolvendo a explicitação e a 

justificação das regras, a sua implementação por meio de procedimentos justos 

e razoáveis, num ambiente simultaneamente exigente e tolerante, é crucial.  

Ao longo da minha experiência desportiva, quer como atleta quer como 

treinador, adquiri algumas características importantes, como o entusiasmo, que 

ao longo deste ano de EP foram determinantes para um processo ensino-

aprendizagem (E/A) mais eficaz, bem como a promoção de um ambiente positivo 

na sala de aula. Com essa experiência, constatei que líderes mais entusiastas 

nos treinos e nos jogos provocam nos atletas uma maior motivação, confiança e 

vontade, que se refletem nos resultados posteriormente obtidos.  

O entusiasmo é das poucas características do ensino que se pode 

identificar como importante para a obtenção do êxito dos alunos (Gage, 1972, 

cit. Rosado & Ferreira, 2011).  

 Na minha opinião, e concordando com o autor, este fator pode influenciar 

diversas variáveis como a motivação, o interesse, a atenção, o ambiente humano 

e relacional, a capacidade de trabalho, a estrutura e coesão dos grupos, a gestão 

de conflitos e de emoções, o empenhamento e a participação.  

Em síntese, posso afirmar que me tornei naquilo que a vida me 

proporcionou. Aprendi com as derrotas e com as dificuldades, superei os 

obstáculo com garra e determinação e retirei das vitórias, a motivação para 

continuar a trabalhar e melhorar todos os dias.  

 

 

 

2.2 – Expectativas iniciais relativas ao Estágio Profissional 
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“O nosso maior risco não é o que as nossas aspirações sejam demasiado altas 

e não as consigamos concretizar, mas que sejam demasiado baixas e as 

alcancemos” 

Michelangelo Buonarroti (1475 – 1554) 

 

As minhas expectativas inicias relativamente ao EP, sempre foram muito 

elevadas. Era um mundo desconhecido. Um mundo porque sempre ansiei, lutei 

e que, finalmente, estava prestes a ser descoberto.  

Agora, no final desta experiência e relativamente às expectativas 

enunciadas no Projeto de Formação Individual torna-se interessante interpretar 

se as minhas expectativas iniciais foram, ou não, ultrapassadas. 

Desde logo sabia que ia ser o ano de toda a verdade, que iria aplicar tudo 

aquilo que aprendi durante estes 4 anos de formação. No entanto, surgia a 

dúvida e a incerteza se estaria realmente preparado para tal responsabilidade, 

interrogando-me muitas vezes: Serei um bom professor? Os alunos vão gostar 

de mim? Terei vocação para exercer esta profissão? Para responder a estas 

questões, propus-me a observar, analisar e interpretar todo o meu ato educativo. 

Os que se adaptam a uma nova carreira atravessam um período de apatia 

e choque e, depois, entram numa fase de negação, que pode originar o regresso 

de novas práticas familiares, antes de, finalmente, reconhecerem a necessidade 

de mudança e de se renderem ao apelo de aprender novos comportamentos e 

respostas (Parker & Lewis, 1981, cit. Toscano, 2012).  

Estes autores consideram ainda que a maior ameaça para uma transição 

bem-sucedida está na própria pessoa, que deve estar apta a interpretar as mais-

valias que a mudança impõe a si própria e saber adaptar os seus 

comportamentos de modo a reagir adequadamente. 

Esperava, ansiosamente, pela oportunidade de transmitir tudo aquilo que 

sabia, de pôr à prova os meus conhecimentos e de mostrar o meu valor.  

As expectativas eram bastante elevadas e claramente foram superadas. 

Assumi que aquele seria o meu ano e, portanto, aproveitaria cada tarefa, cada 

aula lecionada, cada evento, cada conversa para desenvolver as minhas 

competências. Todos os dias, estava em constante aprendizagem. Não só no 
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momento de lecionação de aulas, mas também com o contacto entre o pessoal 

docente e não docente.  

O primeiro contacto com a realidade teve um enorme impacto. Partir da 

teoria para a prática levanta uma série de dúvidas e questões, nomeadamente, 

“E agora? Por onde começo?” ou “O que tenho de fazer?”.  

O primeiro contacto com a turma foi extremamente importante. Conquistar 

o respeito deles foi algo gradual, que fui conquistando com o tempo. Mas 

também era importante que os alunos gostassem de mim, era importante sentir 

que eles estavam interessados e motivados para me conhecer. Seria mais fácil 

trabalhar no meio de um grupo com cumplicidade, com respeito, com bom 

ambiente na sala de aula. Não saberia que estilo adotaria para controlar a turma, 

se autoritário, se permissivo ou democrático.  

Neste contexto, Nóvoa (1995, p.170) afirma que “a maneira como cada 

um de nós ensina, está diretamente dependente daquilo que somos como 

pessoa quando exercemos o ensino (…) Eis-nos de novo face à pessoa e ao 

profissional, ao ser e ao ensinar. Aqui estamos. Nós e a profissão. E as opções 

que cada um de nós tem de fazer como professor, as quais cruzam a nossa 

maneira de ser com a nossa maneira de ensinar e desvendam na nossa maneira 

a nossa matéria de ser. É impossível separar o eu profissional do eu pessoal.” 

Vejo esta afirmação, como a frase que define o meu eu enquanto professor. Não 

poderia encarnar um papel no qual não me identificava e assim, agi 

naturalmente, adaptando a minha personalidade, a minha maneira de ser e agir 

à realidade da turma e das pessoas com que me ia confrontando. Porém, sentia 

que se fosse eu mesmo, conjugando a minha personalidade com a paixão pelo 

ensino, as coisas poderiam funcionar ainda melhor.  

Ser professor não é uma mera profissão. Ser professor é uma vocação, é 

uma resposta ao pedido da sociedade para apoiar e orientar a formação/ 

educação destes jovens cidadãos, nas gerações futuras. Para que tal seja 

possível, é preciso ensinar com alma. Acordar todos os dias com a missão de 

ensinar algo aos alunos é uma tarefa extremamente aliciante.  

A minha missão, passados todos estes meses, para além de ensinar os 

conteúdos programados, foi a de incutir valores, como a cooperação, respeito 



Enquadramento Biográfico 

10 
 

entre os indivíduos, fair-play e entreajuda. Poderia naquela aula, não ter atingido 

o objetivo de ensinar a manchete, ou o remate, mas ficava extremamente 

satisfeito quando suscitava a reflexão dos alunos, sobre um determinado ato ou 

comportamento para com o colega. 

Para ser professor, não basta possuir um diploma, tem de se assumir com 

responsabilidade a tarefa de educar. Ser professor é estar em constante 

adaptação e nesta fase, sentia que não estava preparado, a nível de 

competências, para ultrapassar desafios mais exigentes. Todavia, pouco a 

pouco, fui adquirindo um conjunto de aptidões, baseadas em valores, crenças e 

opiniões que me permitiam moldar o “Eu como professor”.  

Narro desta forma esta minha vivência, baseada em diversos sentimentos 

antagónicos, divididos entre o sorriso e as lágrimas, entre a vitória e a derrota, 

mas que demonstram a essência deste meu percurso, que me marcou para o 

resto da vida.  

No que concerne aos professores que me acompanharam, sempre os tive 

como exemplo a seguir. Os conselhos, as críticas, as sugestões, sempre foram 

por mim encarados, como uma aprendizagem, como um benefício para a 

aquisição de competências. Os professores mais experientes detêm uma visão, 

um conhecimento mais profundo em relação às competências cognitivas, às 

características individuais dos alunos e aos estilos de E/A. Enquanto os 

professores iniciantes priorizam mais as relações interpessoais entre professor- 

aluno, a motivação e o controlo da disciplina da turma. Foi a partir das 

observações que fazia das aulas lecionadas por esses professores, que refletia 

sobre a minha prática pedagógica. Para ser um professor competente, é preciso 

saber refletir sobre os seus atos e foi isso que muitas das vezes, os professores 

me proporcionaram.  

Segundo Dewey (1959), uma atividade reflexiva corresponde à origem de 

uma questão a ser resolvida, ou seja, uma situação embaraçosa, perturbada ou 

confusa. Segundo o mesmo autor “(...) a  função do pensamento reflexivo é,  por 

conseguinte, transformar  uma  situação de obscuridade, dúvida,  conflito, 

distúrbio (…), numa  situação clara, coerente, assentada, harmoniosa” (p.106). 

Comentando esta afirmação, os professores foram elementos essenciais na 
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resolução destes problemas. Não oferecendo a solução, mas disponibilizando as 

ferramentas necessárias para lá chegarmos. 

Relativamente à PC e à PO, as expectativas eram muito elevadas, pois 

para além de serem as avaliadoras deste processo, seriam também o meu 

alicerce nesta aventura. Sabia que sempre que surgissem dúvidas, poderia 

contar com as mesmas, não para me construir o caminho, mas guiar a 

descoberta. 

Com a PC, a ligação estabelecida foi maior. Foi criado um laço de amizade 

muito forte e as expectativas foram claramente superadas. Embora nem sempre 

tivéssemos a mesma opinião, relativamente a diversos temas, o debate e a troca 

de ideias foi fundamental para a minha evolução. As sugestões, as críticas, a 

motivação, o empenho, a entreajuda e, sobretudo, a confiança depositada em 

nós, foram sem dúvida as peças fundamentais para o sucesso deste ano.  

A PO, ainda que não houvesse diariamente um contacto, mostrou-se 

sempre disponível para ajudar. As expectativas inicialmente eram muito 

elevadas, a sua experiência e o conhecimento na área do ensino, eram por mim 

bastante apreciados, sendo isso confirmado ao longo dos meses.  

No que concerne aos meus companheiros de estágio, apesar das 

diferentes personalidades, criamos um forte laço de amizade. A cooperação e a 

harmonia foram sempre os pontos fortes deste grupo. Enfrentamos todas as 

dificuldades e desafios como apenas um e caminhamos lado a lado, até ao fim 

desta etapa. Foram a minha família durante estes meses e todos os momentos 

passados juntos deixarão muita saudade. 

No que respeita à minha turma residente, foi um grande prazer trabalhar 

com aqueles jovens. Serão para sempre lembrados como a minha primeira 

turma. Cada um deles, à sua maneira, marcou este meu percurso. Criamos 

grandes laços de afetividade, e tenho a certeza de que farei sempre parte da 

vida destes jovens, assim como eles farão da minha. Aquando da realização do 

Projeto de Formação Individual, referi que as minhas grandes expectativas iam 

de encontro à implementação de valores como a cooperação, respeito e 

entreajuda no sentido serem criados laços de afetividade que conduzissem a um 

clima de aula mais favorável e a uma aprendizagem mais eficaz. Estas 
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expectativas foram claramente superadas. Foi desenvolvido um trabalho 

harmonioso, com respeito e dedicação. Tenho a certeza que ensinei muito a 

cada um deles, mas inconscientemente, cada um deles me ensinou muito mais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enquadramento da Prática Profissional 

13 
 

3 – Enquadramento da Prática Profissional 

3.1 – Referências ao Contexto Legal, Institucional e Funcional 

 

O EP completa o processo de formação do EE, assumindo-se como o ano 

de transição de aluno para professor, pela integração em orientações legais, 

institucionais e funcionais. 

A regulamentação legal deste modelo de estágio foi implementada 

segundo os objetivos do designado Processo de Bolonha, de forma a uniformizar 

as formações do ensino superior nos diversos países signatários da Declaração. 

A estrutura e funcionamento do EP considera as normas orientadoras presentes 

do Decreto-Lei n.º 115/2013 de 7 de Agosto, tendo igualmente em conta o 

Regulamento Geral dos Segundos Ciclos da UP, o Regulamento Geral dos 

Segundos Ciclos da FADEUP e o Regulamento do Curso de MEEFBS. 

O Processo de Bolonha corresponde ao propósito da construção do 

Espaço Europeu do Ensino Superior, coeso, competitivo e atrativo para docentes 

e alunos europeus e de países terceiros. Este processo visa a construção de um 

Espaço Europeu do Ensino Superior que promova a mobilidade de docentes, 

estudantes e uma maior empregabilidade de diplomados. 

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

estudos do MEEFBS incorporado na FADEUP, que completa o percurso 

académico do estudante. O EP, ou, Prática Ensino Supervisionada, permite-nos 

desempenhar a função de professor de EF, com autonomia, responsabilidade, 

qualidade e conhecimentos, sob a supervisão de um(a) PC proveniente da 

escola onde decorre a formação e de um/a PO da Faculdade. 

No primeiro ano de Mestrado, a faculdade ministra um conjunto de 

conhecimentos teórico-práticos sobre tudo aquilo que está inerente à Escola, 

conhecimento pedagógico e didático, algo redutor, que apenas nos proporciona 

algumas noções essenciais do ato de ensinar. 
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Por último, a nível funcional, o EP, tal como referi anteriormente, oferece 

ao EE a possibilidade de desempenhar todos os cargos que estão inerentes à 

prática profissional de um Professor de EF.  

Não se trata apenas de cumprir com a tarefa de transmitir conhecimentos, 

mas também de assumir a responsabilidade social e o compromisso político de 

que o docente está investido.  

 

3.2 – Caracterização da Escola Cooperante 

      

  Onde eu Conto! 

(Lema da escola) 

A escola onde realizei o EP foi a minha segunda opção, por razões de 

localização geográfica. 

A escola cooperante é uma escola pública, situada no centro da cidade 

do Porto, de fácil acesso, a nível de transportes públicos. Esta instituição é 

referenciada por vários professores como possuidora de boas condições a nível 

de espaços, de material e de pessoal docente e não docente, uma escola 

inclusiva em que os alunos são o centro do processo educativo.  

Atualmente, a escola cooperante é a sede de um agrupamento de 

escolas, caracterizando-se pela sua abrangência a nível de ciclos, pois é 

composta por alunos desde o 2º ciclo até ao Ensino Secundário. Quanto à oferta 

formativa, esta escola contém, a nível Básico, Cursos de Educação e Formação. 

Ao nível do Ensino Secundário, oferece aos alunos Cursos Científico-

Humanísticos, ou seja, Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas, 

Artes Visuais, Línguas e Humanidades e Cursos Profissionais (Técnico de 

Gestão e Programação de Sistemas Informáticos e Técnico de Auxiliar de 

Saúde). De salientar que no presente ano letivo foi retirado o Curso Tecnológico 

de Desporto. Quanto ao DE a escola proporciona atividades extracurriculares a 

qualquer aluno que se queira inscrever, oferecendo as seguintes modalidades: 

Andebol Masculino, Voleibol Feminino, Escalada, Xadrez, Basquetebol 
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(Feminino e Masculino) e Patinagem. Existem ainda os clubes culturais de Teatro 

e Dança. 

Com isto podemos constatar que o Desporto é a principal forma de 

inclusão na escola. O leque de opções desportivas é bastante alargado e a 

preocupação em ir ao encontro das preferências e necessidades dos alunos é 

bastante visível. 

Ao nível da EF a escola está preparada para receber os alunos em quatro 

espaços distintos: o pavilhão desportivo, o ginásio, a sala de espelhos e o espaço 

exterior.  

No que concerne à comunidade educativa, tanto externa como interna, 

denota-se uma enorme articulação entre todos os agentes, tendo em conta o 

centro do processo educativo, o aluno. 

A partilha, respeito, compreensão e inclusão são as palavras que melhor 

definem a comunidade educativa desta escola, pois independentemente do 

objetivo a atingir têm sempre em conta as características do aluno e as suas 

necessidades, de forma a modelar o processo E/A. 

 

   

Figura 1 – Átrio da Escola 

Figura 2 – Entrada da escola 
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3.2.1 – Caracterização da “minha” turma residente 

 

“A força da relação estabelecida entre professor e aluno tende a ser 

proporcional às transformações ocorridas nos mesmos, as quais, por sua vez, são 

reveladoras da aprendizagem” 

(Almeida et al.,2013, p. 209) 

  

 Gómez-Chacón (2004, p.52) faz-nos refletir ao destacar: “(…) a 

importância dada à questão sempre presente dos afetos, que atualmente é 

assumida e aceite por professores cada vez mais dispostos a reconhecer neles 

elementos de indiscutível valor e interesse no acompanhamento e na avaliação 

do processo E/A.” 

 Face a esta elucidação, que nos remete para a importância das relações 

interpessoais e para capacidade do professor em criar relações de afetividade 

com o aluno, é necessário perceber a ligação entre o processo cognitivo e 

afetivo. Na minha opinião, um bom professor não é o que consegue só transmitir 

conteúdos, mas que consegue chegar ao coração de cada aluno tendo em conta 

as suas particularidades. Até porque, como refere Teles (2004, pp. 40-41) 

“Ensinar implica humildade. Nenhum de nós é uma enciclopédia e detém todo o 

saber. Mesmo na nossa área, o nosso conhecimento, por mais estudiosos que 

sejamos nunca pode ser completo. Assim, esta posição de “donos do saber” é 

simplesmente ridícula. Somos eternos aprendizes em tudo e é preciso que os 

alunos também aprendam esta verdade.” 

 A turma residente, com a qual pude trabalhar ao longo deste ano de EP, 

foi uma turma do 10º ano de Letras. Inicialmente era constituída por 28 alunos, 

sendo apenas 5 do sexo masculino e os restantes 23 do sexo feminino. No 

entanto, com a mudança de curso e anulações de matrícula, a turma ficou 

reduzida a apenas 23 alunos, sendo 4 do sexo masculino. A média de idades 

era de 16 anos. 

  Na aula de apresentação, foram distribuídos inquéritos (Anexo I), com o 

intuito de conhecer melhor os alunos. Cunha (2008) mostra a importância que o 

professor deve dar ao processo de conhecimento do seu aluno de forma 

particular, para que possa utilizar recursos adequados e ao mesmo tempo 
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estimulativos, facilitando de forma significativa a aprendizagem do aluno. 

Concordando com o autor, acrescento a importância de um conhecimento mais 

aprofundado sobre cada aluno de forma a recorrer a mecanismos educativos 

apropriados para cada situação. Para isso é necessário conhecer cada aluno, 

saber quem é, como é, as suas vivências, conhecer o seu suporte familiar, bem 

como outras questões ligadas à disciplina de EF. 

 Da análise dos inquéritos, salientam-se as questões que considero mais 

relevantes. No que se refere ao género, dos 23 alunos que constituíam a turma, 

19 eram do género feminino (83%) e 4 do género masculino (17%). Com estes 

dados previam-se dificuldades a nível da lecionação de modalidades com mais 

contacto físico, como por exemplo o Basquetebol e o Andebol. Por outro lado, 

as modalidades individuais como Ginástica e Dança, sendo modalidades mais 

apreciadas pelo género feminino, esperava que a maioria dos alunos estivessem 

mais motivados, facilitando a lecionação destas UD’s. Contudo, esta situação 

não se verificou. A turma demonstrou, no início da UD de Dança, algum 

desconforto para a abordagem à modalidade.  

 No que concerne ao estado civil dos pais, 50% dos alunos referiu que os 

pais estavam casados, 35% estavam divorciados e 15% referiu “Outro”. Esta 

questão foi fundamental, uma vez que o estado civil dos pais é uma das 

principais causas da indisciplina/insucesso escolar. Um ambiente familiar pouco 

harmonioso e com muitos conflitos provoca um distúrbio no aluno que se reflete 

nos seus comportamentos. A intolerância, a agressividade e o desinteresse, 

marcam a personalidade da criança que a conduz a comportamentos anormais 

que, muitas vezes, se refletem nas atitudes face à escola. Neste contexto, 

durante o ano foi possível verificar que existiam vários alunos com um ambiente 

familiar instável, manifestando-se na assiduidade. Perante este tipo de 

comportamentos, o professor necessita de identificar o problema para que possa 

organizar estratégias interventivas de ordem educativa, de forma a colmatar 

estas situações. 

 Outro dado peculiar da turma referiu-se às disciplinas preferidas pelos 

alunos, sendo que 35% responderam a EF e 65% “Outras”. Por outro lado, no 

que concerne à questão que perspetivava as disciplinas menos elegidas dos 



Enquadramento da Prática Profissional 

18 
 

alunos, salientaram-se os 5% relativos à disciplina de EF. A motivação para a 

prática desportiva é um fator determinante para que ocorra a aprendizagem. 

Considero que esta vontade tem que vir do aluno. Não adianta o professor 

procurar levar para a aula novos materiais didáticos se o aluno não se sentir 

motivado. Porém, também cabe ao professor adotar uma atitude consciente em 

relação ao que motiva os alunos e encontrar estratégias para colmatar essas 

situações. Saber o que motiva ou não os alunos para as aulas de EF é o nosso 

grande objetivo. No entanto, só depois de conhecer os motivos que levam o 

aluno a realizar ou não a atividade física, é que é possível ao professor tomar 

decisões e influenciar a persistência dos indivíduos nas atividades propostas. 

 No início do ano as expectativas em relação à turma residente não eram 

muito altas. Foi referido por vários professores, ainda antes da primeira reunião, 

que as turmas dos anos anteriores eram bastante complicadas, a nível de 

comportamento e aproveitamento. Um dos professores da escola chegou 

mesmo a referir “Boa sorte. Vais ter uma tarefa muito difícil e não gostaria de 

estar no teu lugar”. Claramente estas palavras deixaram-me nervoso, mas ao 

mesmo tempo gosto de dificuldades, preciso de adversidades para me sentir 

motivado e seria um desafio bastante intenso. Porém, após o primeiro contacto 

com os alunos percebi que se tratava de uma caracterização desajustada, uma 

vez que os alunos se mostravam empenhados e tinham um comportamento 

bastante aceitável nas aulas Esta surpresa foi confirmada por todos os 

professores na primeira reunião intercalar, na qual todos partilharam a mesma 

opinião, salientando a maturidade, a responsabilidade, o interesse e a boa 

educação por parte da turma.  

 Relativamente à prática de atividade física regular, 68% dos alunos 

referiram que praticam ou já praticaram atividade física, enquanto 32% nunca 

praticou qualquer tipo de atividade física de forma regular. Estes dados revelam 

que grande parte dos alunos conhece os benefícios da prática regular de 

exercício físico, o que se refletiu no seu empenho ao longo das aulas.  

 Uma das questões que considero fundamental para conhecer os alunos, 

bem como as suas ambições, diz respeito às expectativas que formulam para a 

sua vida profissional. Esta questão era determinante no sentido de interpretar a 
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atitude dos alunos nas aulas, assim como interpretar as suas expectativas em 

relação às aulas e ao professor. Assim, 10% dos alunos referiu que apenas 

pretendia terminar o 12º ano, 15% pretendia apenas concluir a licenciatura, 30 

% referiu o mestrado como objetivo principal e 35% demonstraram expectativas 

muito elevadas, pretendendo concluir um doutoramento.  

 A recolha destes dados, no início do ano, foi importante para desenvolver 

um conhecimento mais aprofundado da turma, assim como ajudar-me a adaptar 

a cada um dos alunos. Considerando esta recolha de informação inicial um 

passo importante para conhecer os alunos, penso que é no decorrer das aulas 

durante todo o ano letivo, com o contacto e vivências com os alunos, que este 

conhecimento se aprofunda e potencializa. 

  

3.3 – Caracterização do contexto de natureza conceptual 

3.3.1 – Papel Social do Professor 

 

“O professor é a pessoa. E uma parte importante da pessoa é o professor”  

(Nias, 1991). 

 

A Educação não deve apenas ter como objetivo principal, a formação de 

trabalhadores para as exigências do mercado de trabalho, mas também, a 

formação de cidadãos críticos capazes de transformar um mercado de 

exploração num mercado que valorize uma mercadoria cada vez mais 

importante: o conhecimento. Dentro deste contexto, é imprescindível 

proporcionar aos educandos uma compreensão racional do mundo que a cerca, 

levando-os a um posicionamento de vida isento de preconceitos ou superstições 

e a uma postura mais adequada em relação à sua participação como indivíduo 

na sociedade em que vive e do ambiente que ocupa. 

Ao longo dos anos, para além das mudanças a nível da família, do 

surgimento de novas tecnologias, com o avanço das telecomunicações e 

informática, também do sistema de ensino sofreu alterações. Com isto 
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remetemo-nos para um pensamento mais crítico sobre o papel do professor na 

sociedade atual, uma vez que pouco tem em comum com a sociedade dos 

nossos pais e muito menos com as dos nossos avós e bisavós. Embora continue 

a ter um papel importantíssimo na sociedade, teve de se adaptar a novos 

valores, ideologias e crenças. 

O ensino é uma atividade cujo desígnio primordial é fomentar ou ajudar 

alguém a aprender algo tido como valioso para a sua formação e a desenvolver 

a sua personalidade, as suas possibilidades de compreensão e ação do mundo 

(Graça & Mesquita, 2006, p. 207). Neste sentido, o professor assume um papel 

fundamental na transformação social, utilizando o ensino como principal 

instrumento para a mudança. 

Ao longo dos anos, o professor tem deixado de ser um mero transmissor 

de conhecimentos, passando a ser um mentor quanto à estimulação de todo o 

processo que leva ao aluno a sofrer alterações a nível dos valores, atitudes e 

ideologias que os fazem crescer como cidadãos cultos, responsáveis e bem-

formados, assim como futuros trabalhadores, assumindo um papel 

verdadeiramente construtivo.  

Um dos grandes objetivos do professor passa por desenvolver nos 

estudantes, o pensamento crítico e a capacidade de reagir diante das 

vicissitudes da sociedade em que vivemos. 

Neste sentido, os professores devem trabalhar a partir da consciência de 

que não detém um conhecimento absoluto, pois tudo está em constante 

transformação. Os professores não podem confundir informação com educação. 

Na minha opinião, os professores devem adotar uma posição humilde, de 

detentores de um conhecimento relativo, sempre dispostos a novas 

aprendizagens.  

Atualmente, num contexto social, o professor já não é visto como o 

individuo que se limita a “dar aulas”, de dominar só conteúdos e os transmitir, 

mas sim aquele que deve conhecer o seu papel social no meio educativo, 

sustentado nas relações interpessoais desenvolvidas nas aulas. Um professor 

bem formado, com uma boa educação e princípios sólidos, sabe ser justo, 

coerente e sabe falar com os alunos. Sabe que valores defender e transmitir.  
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O professor deve promover o envolvimento do aluno, desenvolvendo-lhe 

o desejo e a curiosidade em aprender definindo objetivos coerentes e realistas.  

Para isso, é importante que no ato de ensinar haja cumplicidade entre o 

professor e aluno, tal cumplicidade, é construída através do que é falado, de 

como é falado, do que é entendido e como é entendido pelos alunos. 

Ao longo desta prática pedagógica supervisionada, com a observação das 

aulas dos professores mais experientes, constatei que os alunos, que se 

encontravam mais empenhados, mais motivados e mais participativos nas 

tarefas eram aqueles cujos professores eram mais afetivos. 

Pequenos gestos como sorrir, escutar, refletir, respeitar são, entre tantos 

outros, necessidades que levam o sujeito a investir na afetividade, que é o 

“combustível” necessário para a adaptação, a segurança, o conhecimento e o 

desenvolvimento da criança. 

Em suma, a relação entre professor e aluno depende, essencialmente, do 

clima que é estabelecido pelo professor nas aulas, da relação harmoniosa e 

próxima com os seus alunos, da capacidade de ouvir e refletir. O professor deve 

planear estratégias de forma a trabalhar o lado positivo dos alunos e para a 

formação de cidadãos conscientes dos seus deveres na sociedade. 

 

3.3.2 – Conhecimento pedagógico do conteúdo 

 

“A formação de professores só pode influenciar as suas práticas em 

determinadas condições e dentro de determinados limites” 

 (Philippe Perrenoud,1993, p. 93). 

 

O processo de lecionação das aulas visa o domínio de um conjunto de 

conhecimentos. Assim, senti a necessidade de reforçar o conhecimento do 

conteúdo em determinadas matérias de ensino.  

Shulman (1986) chama a atenção para a necessidade que o professor 

tem de conhecer bem os conteúdos que ensina. Para o autor, o professor não 

tem de conhecer estes conteúdos do mesmo modo que o cientista, mas de um 
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modo diferente. Muito em especial tem de conhecer as boas maneiras de os 

tornar compreensíveis e relevantes para os alunos. 

Para a abordagem a cada temática, consciencializei-me sobre o processo 

e mobilizei conhecimentos importantes para a elaboração das UD’s, quer através 

dos Modelo de Estrutura de Conhecimento (MEC), quer dos suportes teóricos 

das didáticas específicas do primeiro ano de mestrado. A elaboração dos planos 

de aula (PA) sempre foi considerada por mim bastante complexa, 

nomeadamente nas modalidades em que sentia mais dificuldade como 

Ginástica, Dança e Atletismo. Os exercícios tinham de ser adaptados ao nível 

em que os alunos se encontravam e para essa preparação recorri a várias 

pesquisas, de modo a construir progressões pedagógicas lógicas entre os 

exercícios. Segundo Menegolla e Sant´Anna (2001, p.40) planear “É um 

instrumento direcional de todo o processo educacional, pois estabelece e 

determina as grandes urgências, indica as prioridades básicas, ordena e 

determina todos os recursos e meios necessários para a consecução de grandes 

finalidades, metas e objetivos da educação. Para um ensino com qualidade é 

preciso saber planear e refletir sobre qualquer decisão. É necessário determinar 

as prioridades tendo em conta os objetivos a atingir e, por isso, a preocupação 

em planear foi constante ao longo de todo o ano. Porém, apesar de preparar 

minuciosamente cada aula, nas modalidades como Ginástica e Dança senti que 

a instrução era mais reduzida e menos eficaz. Foi na lecionação destas UD’s 

que procurei superar essas dificuldades pessoais, com a ajuda da PC e de outros 

professores pertencentes às respetivas modalidades. Para colmatar estas 

minhas inseguranças, recorri a estratégias de intervenção fundamentais, 

principalmente na elaboração do PA. Uma melhor definição das componentes 

críticas, bem como das palavras-chave, foram cruciais para a eficácia do ensino. 

Esta procura de conhecimento é parte integrante do processo de formação 

enquanto EE.  

De acordo com Dewey (1968), o professor pode ser definido como prático- 

reflexivo a partir de três atitudes: abertura de espírito (disponibilidade para 

admitir ouras opiniões e aceitar construtivamente os seus erros, evitando uma 

atitude defensiva e insegura), responsabilidade (pelos seus atos e ponderação 
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sobre os efeitos que estes podem ter nos alunos) e sinceridade e empenho na 

sua atividade. Identifico o meu percurso com os princípios enunciados pelo autor, 

uma vez que foi a partir da observação das aulas de outros professores, da 

partilha de informações, das vivências, da reflexão das aulas e na busca pela 

competências que consegui concluir as UD’s de forma eficaz e, assim, superar 

as minhas dificuldades.  

Desta forma, embora seja importante um conhecimento prévio da matéria 

para planear e conduzir o processo de E/A, nem sempre a detenção do 

conhecimento teórico é suficiente. Como Mizukami (2004, p.5) afirma “embora 

uma compreensão pessoal da matéria seja necessária, não é condição suficiente 

para ser capaz de ensinar”. O professor necessita de adaptar esses 

conhecimentos ao contexto em que está inserido, nomeadamente à idade, 

género, etnias, habilidades e experiências.  

Uma das UD’s em que senti lacunas mais importantes foi a Dança. Os 

excertos que apresento a seguir, incluídos nas reflexões das aulas de Dança, 

testemunham alguns dos problemas que experimentei: 

 

 “(…)Quanto à minha prestação neste exercício, 

considero que cometi algumas falhas, devido aos 

nervos. Em alguns momentos saí do ritmo, não 

consegui adaptar, nem ter a capacidade de dar a volta 

à situação. Esta minha atitude deve-se ao facto de a 

Dança não ser, de todo, a minha zona confortável.” 

 

 ”(…) O maior problema sentido foi na transmissão do 

passo “salto de gato”. Considero que a minha 

instrução/ feedback não tenha sido o mais eficaz e, 

por isso, os alunos tenham demorado mais tempo a 

conseguir realizar o movimento. O recurso a palavras-

chave poderia ter facilitado esse processo.” 
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 “(…) No que concerne aos aspetos negativos e que 

terei de melhorar, passam muito pela estratégia 

utilizada para transmitir a coreografia. Senti algumas 

dificuldades na transmissão de informação, 

principalmente nos tempos em que os alunos tinham 

de entrar na música.” 

 

“(….) Esta parte da aula não correu tão bem quanto o 

esperado, tendo de improvisar em algumas situações. 

Outra das dificuldades sentidas foi na correção dos 

movimentos dos alunos.” 

(Reflexão das aulas 41 e 42) 

 

Neste sentido, as adversidades constantes a que fui sujeito, 

principalmente nesta UD, foram bastante enriquecedoras a nível profissional. A 

paixão em ensinar, fez com que as contrariedades me tornassem num EE 

determinado e empenhado, que não se cansa e que vê estas dificuldades como 

algo aliciante, compreensível e até divertido. 

 

3.3.3 – Relação Professor-aluno 

 

“Não há educação sem amor. O amor implica luta contra o egoísmo. Quem não é 

capaz de amar os seres inacabados não pode educar. Não há educação imposta, 

como não há amor imposto. Quem não ama não compreende o próximo, não o 

respeita”. 

Paulo Freire (1979) 

 

Terminado este ano de prática pedagógica supervisionada, a palavra que 

melhor define este meu percurso é saudade. Saudade porque tudo valeu a pena. 

Diz-se que só há saudade do que realmente nos fez feliz: neste caso, os meus 

meninos, era desta forma que me referia eles, aos meus alunos. Mantivemos 

uma relação de respeito, compreensão, cooperação, entreajuda, confiança e 
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amizade. Desde o início do ano que procurei chegar perto de cada um deles, 

descobrir as suas particularidades e fazer emergir de cada um aquilo que de 

melhor tinha. 

Desde logo defini as regras básicas das aulas e rapidamente 

compreenderam que era pouco permissivo com o incumprimento das regras. 

Hargreaves (1978 cit. Fernandes, 2001) refere que o “(…) comportamento dos 

alunos na aula é produto de interpretações que o professor faz do seu papel e 

do seu estilo de ensinar (...) sendo de esperar que os alunos se adaptem ao 

professor em grau muito maior do que aquele em que este último se adapta aos 

alunos.” Na minha opinião se os professores ensinassem de forma mais afetiva, 

de forma mais próxima dos alunos, obteríamos não só melhores resultados, mas 

também melhores cidadãos.  

Infelizmente encontramos nas salas de aula, com uma prevalência 

superior à desejada, alunos revoltados, frustrados que só estão presentes por 

obrigação, alunos que só estão presentes porque não têm outra alternativa. 

Alunos que não criam qualquer ligação com a escola nem com os professores. 

De acordo com Strecht (1998, p.56). “A capacidade de uma criança e 

adolescente aprender está na inteira dependência da capacidade de outros para 

ensinar e a qualidade da relação emocional que se estabelece entre professor e 

aluno é a chave mais importante deste processo.” Estando inteiramente de 

acordo com esta afirmação, saliento ainda que os alunos têm de ser motivados 

pelos professores, os alunos precisam de se sentir acarinhados. Os alunos não 

precisam só de um professor, precisam de um conselheiro, de um amigo, de 

alguém com quem possam contar e somos nós, professores, que temos o poder 

de determinar o futuro de cada um deles. Temos meios para elevar a sua 

autoestima, para os fazer acreditar no seu valor, para os desviar de maus 

caminhos, para enaltecer as suas capacidades. Se os alunos sentirem que nos 

esforçamos por eles, então eles retribuem, pode não ser com os resultados 

esperados, mas com amizade e gratidão e esta é uma das lições que retiro desta 

experiência.  

Para elucidar a perceção desta relação reporto em seguida algumas 

situações escritas no diário de bordo. 
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“Hoje, os “meus meninos” pediram-me para que fosse com 

eles a Itália. Isto prova que eles têm um grande carinho por 

mim. Apesar desta boa relação que mantenho com os 

alunos, sinto que o respeito predomina e mantemos uma 

boa relação professor/aluno.” 

(28 de outubro de 2014) 

 

 “É impressionante a forma como em tão pouco tempo 

criamos uma ligação tão forte com os alunos.” 

(7 de novembro de 2014) 

 

 “Este dia ficará para sempre marcado na minha vida, não 

pelas melhores razões. Primeira aluna a lesionar-se na 

minha aula. Uma aluna ao realizar o apoio facial invertido 

lesionou-se no cotovelo. Fiquei em pânico. Pensei em 

várias coisas aprendidas durante a formação e no que teria 

de fazer naquele momento. Acompanhei a aluna até ao 

hospital para me certificar que estaria em segurança. 

Apesar de não ter sido muito grave, foi um grande susto.” 

(9 de dezembro de 2014) 

 

 “(…) A aluna em questão agarrou-me, deu-me um beijinho 

e disse “Gosto muito de si!”. Fiquei sem resposta (…).” 

(13 de dezembro de 2014) 

 

“Ao terminar a primeira hora de uma aula de substituição, 

a PC confidencia-me que uma aluna dessa turma me 

elogiou. A aluna confidenciou à PC, que eu explicava 

melhor que a professora da turma. Indo mais além, 

demonstrando vontade de me ter como professor. 

Obviamente fico muito feliz com estes elogios.” 

(13 de fevereiro de 2015) 

 



Enquadramento da Prática Profissional 

27 
 

“No final dos jogos, em conversa com três alunas da minha 

turma residente, questionaram-me se para o próximo ano 

iria continuar na escola. Expliquei aos alunos a minha 

situação, referindo que no final do ano teria de abandonar 

a escola. A aluna, muita insatisfeita respondeu-me “E o 

professor não pode fazer para reprovar e para o ano vem 

para cá de novo?.” 

(20 de março de 2015) 

 

O facto de estar ligado ao treino pode ter influenciado a qualidade da 

relação que mantive com os alunos. Porém, devo salientar os conselhos da PC 

sobre o estilo de liderança a adotar, pois com a sua experiência aconselhou que 

só conseguiria controlar os alunos através de uma forma de aproximação 

positiva.  

 Normalmente os professores iniciantes tendem a ser menos flexíveis na 

sistematicidade de regras e rotinas e, em muitos casos, tendem a adotar 

comportamentos e atitudes extremas para punir comportamentos extremos e 

inaceitáveis dos alunos. Segundo Fink e Siedentop (1989, citado por Oliveira, 

2001, p.84) “o estabelecimento de um controlo efetivo e das rotinas instrucionais 

no começo do ano escolar repercute-se positivamente em resultados e atitudes 

ao longo do ano.” De acordo com Freire (1989, citado por Novais, 2004) a 

autoridade leva o aluno a se disciplinar, sendo esse capaz de adaptar o seu 

comportamento às regras estabelecidas, conseguindo-se a organização 

necessária para que os resultados sejam atingidos. Durante este ano, só no 

início senti a necessidade de ser mais autoritário e imperativo, para que 

conseguisse o controlo da turma. Porém, após a implementação das rotinas que 

se consumaram num processo contínuo e consistente, optei por uma atitude 

mais flexível e mais afetiva, mantendo sempre a autoridade.  

Finalmente, considero que esta minha posição foi importante para 

conquistar não só o respeito dos alunos, mas também para criar um processo de 

aprendizagem mais harmonioso, conseguindo com que os alunos tivessem 

vontade em aprender e em estar nas minhas aulas. 
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4 – Realização da Prática Profissional 

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

4.1.1 – Conceção 

 

“A grandeza de um ser humano não está no quanto ele sabe, mas no quanto 

ele tem consciência que não sabe. (…) Quem faz escolhas, escreve a sua 

própria história, constrói os seus próprios caminhos” 

(Cury, 2006, p. 137) 

 

De acordo com as Normas Orientadoras do EP a conceção deve “ser 

capaz de projetar a atividade de ensino no quadro de uma conceção pedagógica 

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

da relação educativa, à especificidade da EF no currículo do aluno e às 

características dos alunos, através: da análise dos planos curriculares, 

nomeadamente as competências gerais e transversais expressas; análise dos 

programas de EF articulando as diferentes componentes: finalidades, objetivos, 

conteúdos e indicações metodológicas; utilização dos saberes próprios da EF e 

os saberes transversais em Educação, necessários aos vários níveis de 

planeamento; tendo em conta os dados de investigação em educação e ensino 

e o contexto cultural e social da escola e dos alunos, de forma a construir 

decisões que promovam o desenvolvimento e a aprendizagem desejáveis” 

(2014, p. 4). 

Estas indicações foram determinantes no processo de planeamento. 

Como enuncia Bento (2003), todo o processo de planeamento deve encontrar o 

seu ponto de partida na conceção e nos conteúdos dos programas ou normas 

programáticas de ensino, sobretudo na conceção. Neste sentido, considerei 

pertinente recolher algumas informações a nível sociocultural e socioeconómico, 

de forma a conhecer mais profundamente o meio onde a escola está inserida 

antes das aulas iniciarem. Assim, a primeira tarefa do NE foi conhecer todo o 
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pessoal docente e não docente, assim como as infraestruturas da escola, através 

de uma análise do contexto escolar. 

Para que seja possível realizar um trabalho com sucesso, é fundamental, 

primeiramente, analisar o meio onde vamos estar. Para adquirir esse 

conhecimento, foi realizada uma análise do Projeto Educativo da Escola e do 

seu Projeto Curricular, do Regulamento Interno e da elaboração do MEC Anual, 

uma vez que estes são recursos influentes na complementação da análise 

contextual da escola, oferecendo uma reposta educativa eficaz, enquanto 

docentes da instituição. Posteriormente procedeu-se à análise dos documentos 

mais específicos relativos à disciplina de EF. A análise desses documentos 

constitui um guia para a ação do docente. O currículo nacional da EF determina 

os objetivos gerais para o sucesso da EF, que tem que ser ajustado à escola em 

causa. 

No meu caso particular, tendo em conta o nível dos alunos, tive de adaptar 

esses objetivos. No caso do Voleibol, por exemplo, abordado no segundo 

período, estava definido uma abordagem ao 4x4 e 6x6. No entanto, tendo em 

conta que os alunos da minha turma residente apresentavam inúmeras 

dificuldades e atendendo também ao reduzido número de aulas, apenas abordei 

o 2x2 e o 3x3. 

Outro caso particular, aconteceu na modalidade de Andebol, onde estava 

definida uma abordagem a uma defesa 6:0 ou 5:1, mas derivado ao pouco 

espaço de aula e ao nível dos alunos, apenas foi abordada uma defesa 

individual. Também estavam definidos conteúdos como o bloqueio e 

cruzamento, que neste nível não era possível serem abordados e, na minha 

opinião, são completamente descontextualizados, uma vez que estes conteúdos 

apenas devem ser ensinados quando o jogo necessita. 

 Surgiu, depois, o Planeamento Anual da EF e o Plano Anual de 

Atividades e o calendário anual 2014/2015 que foram analisados e ponderados 

pelo Grupo Disciplinar de EF. Este tratamento dos documentos e debate entre o 

grupo permitiu estabelecer uma base de planeamento realista e coerente entre 

os docentes nesta área. 
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Este processo é enunciado por Bento (2003) que afirma que o 

planeamento do ensino deve ser realizado após uma interpretação de um 

conjunto de documentos e materiais auxiliares, que permitem e ajudam o 

professor a respeitar e adaptar a sua atuação educativa, segundo as exigências 

e condições locais e situacionais que a escola impõe. Cada vez mais é 

necessário tratar a disciplina de EF com mais seriedade, com mais exigência, 

com mais respeito, uma vez que esta tem sido desvalorizada pelo Ministério da 

Educação. Bento (2012, p. 7) postula que “o que carecemos nesta hora, na 

educação e na vida, é de mais e melhor exercitação corporal e prática desportiva, 

de vontade e brio, de uma moral em ação.” 

As conclusões que retirei após a análise dos vários documentos 

centraram-se sobretudo na extensão do programa, assim como no elevado 

número de conteúdos por matéria, muitas vezes sem lógica de evolução, não 

refletindo uma continuidade, cuidado na escrita, nem se percebendo 

objetivamente o que deverá o aluno atingir em cada nível de aprendizagem, 

levando a um reajustamento neste sentido. 

Assim, este tratamento dos documentos, bem como os debates entre o 

grupo permitiu estabelecer um conjunto de prioridades realistas e coerentes 

entre os docentes nesta área. Neste prisma, Bento (2003) ainda acentua que a 

programação e o planeamento devem trabalhar de forma complementar, com 

uma relação de concordância para que o ensino seja eficaz, sendo necessário 

que os conteúdos da EF estejam em concordância com o nível em que os alunos 

se apresentam.  

Desta forma, foi necessário recorrer à caraterização da turma através de 

um questionário e realizar uma análise do escalão etário, para que se pudesse 

obter um conhecimento mais realista e sério. Como já foi referido anteriormente, 

neste questionário procurava recolher informação sobre o contexto familiar, 

sobre a motivação dos alunos para as aulas, como encaravam a disciplina e a 

sua visão sobre a importância da atividade física. Apesar de muitas das 

particularidades dos alunos serem descobertas a partir de conversas informais, 

ao longo do ano, foi fundamental esta ação de forma a prever estratégias de 

ação.  
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De salientar, por fim, que a conceção é indiscutível no EP pois permitiu-

me realizar a prática de ensino supervisionada, numa conjuntura ajustada aos 

constrangimentos estimulados pelas condições gerais, locais e imediatas da 

relação educativa. Daí todo o processo de estudo e conceção ter sido 

preponderante, servindo de guião para dar vida à minha prática pedagógica. 

 

4.1.2 – Planeamento 

 

“O nível de qualidade que oferecemos ao processo de planeamento e 

planificação vai pressupor a qualidade do ensino desencadeada” 

(Bento, 2003) 

 

Ao longo deste ano de EP, o planeamento foi sem dúvida onde despendi 

mais tempo. Passava horas e horas a planear, a refletir sobre o porquê de fazer 

aquilo, ou como o fazer. Principalmente no 1º período, as incertezas, as dúvidas 

eram muitas quando queria planear algo. Logo no início do ano letivo surgiram 

dúvidas acerca das modalidade a ensinar em cada período, o porquê, como as 

adequar à turma, o que ensinar e como ensinar. Tudo isto fez com que 

desenvolvesse um pensamento reflexivo acerca da minha ação.  

De acordo com Graça (2001, citado por Alves, 2014, p.39) “O ato de 

planear identifica-se como uma “janela” para contemplar o ensino de forma 

estratégica, uma vez que, como referem Mesquita e Graça (2009), o docente 

deve ter o cuidado de não incorrer no erro de querer ensinar tudo, correndo o 

risco de nada ensinar.”   

Não só como EE mas como treinador, sempre senti a necessidade de 

preparar e planear minuciosamente todo um conjunto de tarefas que precisava 

de cumprir para alcançar as metas desejadas. Para conceber um processo E/A 

eficaz é essencial que o professor cumpra esta importante tarefa da planificação.  

Segundo Rink (1993), o planeamento é o desenho e a sequência 

apropriada para a aprendizagem dos alunos, estruturada por objetivos a cumprir. 

E foi através do planeamento que especifiquei toda a minha área de intervenção. 

Procurei ir de encontro às particularidades de cada aluno, atendendo aos seus 

pontos fortes, às suas dificuldades e necessidades, de forma a realizar o 
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planeamento do processo E/A, ao longo do ano, com objetivos bem definidos, 

realistas e possíveis. 

A planificação realizada pelo docente está condicionada às orientações 

dos programas, níveis de desempenho dos alunos, espaço e materiais da escola. 

É necessário elaborar uma planificação que responda a um conjunto de 

pressupostos como as “pretensões” inerentes aos sistemas de ensino e os 

programas das disciplinas em causa, bem como a sua realização prática (Bento, 

2003). 

A primeira tarefa do meu planeamento, foi analisar atentamente o 

Currículo Nacional dos Ensinos Básico e Secundário. Após esta análise, 

podemos afirmar que o Ministério da Educação privilegia competências como a 

mobilização de conhecimentos e capacidades estratégicas para a resolução de 

situações diversas em detrimento do fornecimento de fórmulas para a resolução 

de problemas específicos. 

Planificar o ensino nos três níveis distintos (Plano Anual, UD’s e PA), foi 

uma das tarefas mais complexas desta prática. Partindo do mais geral (Plano 

Anual) até ao mais específico (PA) passando pelo intermédio (UD’s), estes três 

níveis de planeamento revelaram-se cruciais na minha atividade, funcionando 

como verdadeiros guiões na programação e preparação de toda a minha ação, 

a curto e longo prazo.  

Quanto ao Plano Anual da turma residente, construído logo após a análise 

dos programas nacionais de EF para o Ensino Secundário e estudados os 

referenciais da disciplina na escola, revelou-se um guião fundamental para a 

minha ação ao longo de todo este ano letivo.  

Este documento contempla a referência ao número de aulas que serão 

lecionadas ao longo do ano letivo, assim como as modalidades que serão 

lecionadas, tendo em conta o calendário escolar 2014/2015, bem como o 

roulement, isto é, um documento realizado pelo grupo de EF onde estão 

especificados todos os espaços de aula atribuídos a cada turma em cada dia da 

semana, ao longo de todo o ano. Sendo assim, após uma análise detalhada de 

todos estes importantes documentos, foi possível então construir o Plano Anual 

para a minha turma, tal como observamos no quadro 1 e na figura 3. 
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    Quadro 1 - Plano anual de modalidades lecionadas e número de aulas por período. 

 

  

Figura 3 – Planificação Anual das modalidades, de acordo com o calendário escolar. 
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No entanto, devido a um erro detetado neste documento, só no início do 

segundo período foi disponibilizado o roulement final, havendo assim várias 

alterações no Plano Anual. Como refere Bento (2003) o plano anual deve ser 

sustentado por um conjunto de objetivos e necessidades reais. Porém, como 

tudo o que se planeia constitui uma previsão, o planeamento não está, 

obviamente, privado da ocorrência de modificações sempre que existir 

necessidade. Foi o que sucedeu ao longo deste ano de estágio, fui, algumas 

vezes, obrigado a reajustar o plano anual, um dos casos deveu-se a viagem dos 

meus alunos a Roma, durante 1 semana. Não estando prevista esta viagem, tive 

de reestruturar o planeamento anual, mais especificamente o número de aulas 

destinadas a cada modalidade, bem como os conteúdos a abordar. 

O plano anual de atividades, elaborado pela área disciplinar de EF, foi 

também um fator importante nas decisões desta planificação, pois a realização 

de determinados eventos poderia condicionar o conteúdo a abordar num dado 

momento. Exemplo disto ocorreu no segundo período, em que foi lecionada a 

UD de Dança, tendo como fim a participação da minha turma residente no “I 

Sarau Juntos pela Educação Física.” 

Apesar de um planeamento cuidado, ao longo do ano foram visíveis as 

reformulações que o planeamento sofreu, sendo reajustado consoante as 

necessidades que o ano letivo momentaneamente exigia. 

Num âmbito mais específico da planificação, encontram-se as UD das 

diferentes modalidades lecionadas. Percebe-se igualmente a enorme 

importância que a realização destas assumiu. A UD refere-se à extensão e 

sequência dos conteúdos a ser abordados, assim como aos objetivos para cada 

modalidade. Para a sua elaboração convém ter em atenção o número de aulas 

previstas para determinada modalidade, assim como uma distribuição lógica e 

racional dos conteúdos a serem abordados ao longo dessas aulas. Esta 

distribuição só deverá ser realizada após uma avaliação da performance 

individual de cada aluno. Habitualmente é destinada a primeira aula de cada UD 

para se realizar esta avaliação, sendo, por outras palavras, a primeira aula de 

cada UD dedicada à Avaliação Diagnóstica (AD) realizada pelo professor. Esta 
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avaliação permite realizar uma UD ajustada ao nível dos alunos para não existir 

um desfasamento entre os objetivos e o seu cumprimento. 

As UD são um guia fundamental para a preparação das aulas. No entanto, 

assim como todo o tipo de planeamento, este também não está isento de sofrer 

modificações ao longo do ciclo. Em vários momentos, ao longo do ano letivo, as 

UD´s sofreram alguns reajustes, por variados motivos, entre os quais visitas de 

estudo, greves e, principalmente após verificar que os alunos não estavam a 

conseguir atingir os objetivos. 

Relativamente ao contexto ainda mais específico na área do 

planeamento, isto é, os PA, importa entender que, tal como os restantes 

contextos, também este assume enorme importância para o sucesso e bom 

funcionamento das aulas.  

Neste sentido, disponibilizava horas para elaborar os PA, pois centrava-

me em todos os pormenores, desde a minha chegada ao pavilhão até à saída. 

O planeamento de cada aula deve ser entendido como uma sessão totalmente 

específica, sessão essa que deve ser planeada, tendo como base as questões 

que se envolvem com a sua realização (Bento, 2003). As dificuldades na 

preparação das aulas prendiam-se com a seleção dos exercícios, mais 

especificamente com a adequação do exercício aos conteúdos a desenvolver, 

assim como com a organização metodológica, tendo em conta o número de 

alunos inscritos na disciplina e o espaço disponível. Sempre tive o cuidado de 

inovar, criar novos exercícios, que fossem dinâmicos, divertidos e ao mesmo 

tempo desenvolvessem os conteúdos pretendidos, pois a minha turma residente 

era muito exigente a este nível. Em todas as aulas pretendiam um nível de 

dificuldade exigente, exercícios complexos e uma aula com muito movimento. 

Desta forma, o meu planeamento das aulas requeria uma reflexão sobre diversas 

questões, como o número de exercícios por aula em consonância com os 

objetivos comportamentais pretendidos, a definição de um número máximo de 

cinco critérios de êxito por exercício, assim como uma pesquisa aprofundada 

sobre a modalidade e os conteúdos.  

Para além destes pontos, os meus PA continham sempre alguns 

elementos fundamentais para me apoiar na preparação, como: o espaço de aula 
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e o material a ser utilizado; a duração e a hora da aula; os objetivos gerais da 

aula e os objetivos específicos relacionados com as habilidades motoras, os 

conceitos psicossociais, a cultura desportiva e a condição física; bem como a UD 

abordada, o número da aula e a função didática tal como é demonstrado na 

figura 4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma aula bem planeada tem tudo para ser bem-sucedida. Assim, durante 

o planeamento da aula, preocupava-me em idealizar cada pormenor. Pensava 

na disposição dos alunos; na disposição do professor; na transição dos 

exercícios de forma a não alterar a organização dos grupos; no que deveria fazer 

caso algo corresse mal; o que poderia de errado acontecer em cada exercício e 

como poderia solucionar esses problemas; na sequência lógica dos exercícios 

tendo em conta o objetivo da aula; o material necessário e a sua disposição; o 

feedback a ser emitido em cada exercício. Estas preocupações, possibilitaram 

que as minhas aulas tivessem uma densidade motora cada vez maior, que eu 

ensinasse e os alunos aprendessem com alguma qualidade.  

No ato de planear não poderá ser excluída a possibilidade de 

improvisação. No entanto, entendo que esta improvisação precisa de ser 

Figura 4 – Plano de aula (exemplo) 
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consciente e coerente, ou seja, o professor necessita de clareza e segurança 

para perceber o “porquê” e “como”, de acordo com os objetivos, vai improvisar. 

É da competência do professor, a capacidade de perceber que 

determinada situação não está enquadrada com o momento, e ter a capacidade 

de encontrar, o mais rapidamente possível, uma solução plausível, que não 

comprometa o processo de aprendizagem do aluno. 

Assumo, no que se refere aos PA’s, que foi uma constante ter que os 

reajustar e adaptar. Estas adaptações surgiam por diversos problemas, ora 

porque o número de alunos não correspondia ao esperado, ora porque o material 

não se encontrava disponível, ora porque um determinado exercício não estava 

a resultar. Admito que foram poucas as vezes que cumpri à risca o PA.  

Este facto demostra a minha capacidade de adaptação às necessidades 

dos alunos, pois sempre que verificava algum problema, evidenciei ter 

capacidade de encontrar alternativas. Claramente em determinadas situações 

senti que não reajustei da melhor forma, devido à minha inexperiência. Contudo, 

devido ao facto de estar bem preparado para cada aula solucionei quase sempre 

os problemas surgidos na aula da melhor forma. 

No âmbito do planeamento é ainda importante fazer referência a uma 

outra dimensão, que foi fundamental neste processo: o MEC.  

Este modelo foi composto por Vickers (1990), sendo a base da 

organização e planificação de uma determinada disciplina. O MEC identifica um 

conjunto de conhecimentos de uma modalidade, estruturando-os numa 

hierarquia de saberes que constantemente informa, guia e auxilia o professor no 

seu processo de ensino.  

 Apresenta-se como um meio de simplificação da matéria a lecionar e 

criação de novas proposições. Constitui um modelo de instrução baseado em 

dois tipos de conhecimento, declarativo e processual, que ajuda o professor a 

estruturar o conhecimento e a identificar os tipos de processos de instrução 

possíveis de serem ministrados. 

Este modelo está subdividido em três fases: a fase de análise (módulos 

1, 2,3) dos alunos e das variáveis do contexto que interferem diretamente no 

processo de E/A. Através da análise podemos intervir posteriormente de uma 
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forma mais real e consistente a nível escolar, isto é, no que se refere às decisões 

e às aplicações. Ainda nesta fase, é realizada uma análise relativa às 

infraestruturas e material disponível para as aulas, bem como o nível de 

prestação inicial dos alunos referente à modalidade em questão através de uma 

AD. Esta última análise reveste-se de particular interesse, uma vez que a partir 

daqui é possível a elaboração do plano da UD relativo à modalidade. A fase de 

decisões (módulos 4,5,6 e 7) é aquela em que se determina a extensão e a 

sequência da matéria (conteúdos a lecionar e seu encadeamento); definem-se 

os objetivos; configura-se a avaliação a utilizar (inicial, formativa e sumativa) e 

criam-se as progressões de ensino. E, finalmente a terceira e última fase, a fase 

de aplicação (módulo 8), onde entrámos no terreno da ação Esta fase estrutura-

se a partir da planificação através da análise do Plano Nacional, adaptando-o ao 

contexto da nossa realidade. Abrange então o planeamento das UD de todas as 

modalidades abordadas no ensino, bem como o planeamento anual e o currículo 

completo.  

Em jeito de súmula, O MEC foi, sem dúvida, o meu grande apoio no que 

se refere à planificação, constituindo-se um verdadeiro guião para a minha ação, 

uma vez que neste continha todas as informações necessárias para orientar a 

minha prática.Com as suas elaborações fui aprofundando o meu conhecimento 

a nível mais individualizado sobre cada modalidade, o que me tornou mais 

seguro na lecionação das aulas. 

Como forma de conclusão, destaco a referência de Arends (2008) que 

enfatiza a planificação e o uso de objetivos como proporcionadores de atração 

dos alunos e maximização das suas aprendizagens. Assim, a planificação 

ganhou sem sombra de dúvidas magnitude indiscutível na atuação do professor 

no ensino, bem como na aprendizagem dos alunos. No entanto, devemos estar 

conscientes que nem tudo o que preparamos poderá não correr como esperado.  

 

4.1.3 – Realização 

4.1.3.1 – Disciplina. Respeito e Liderança através da afetividade 
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“Um professor com um bom controlo do clima disciplinar das aulas não tem 

necessariamente de se mostrar sisudo” 

Aires (2010) 

 

Um dos primeiros confrontos com a realidade, ao qual me fez refletir 

profundamente sobre o assunto, foi o tipo de liderança a adotar. Logo após o 

primeiro impacto com a turma, senti a necessidade de rever estratégias de 

ensino, de forma a promover um ambiente de aprendizagem harmonioso e com 

qualidade. Tinha consciência que a minha inexperiência e o meu estatuto de EE, 

me poderiam prejudicar. A diferença de idades entre mim e os alunos era 

reduzida e, portanto, teria de encontrar estratégias para conseguir o respeito 

deles. Saberia que não seria uma conquista a curto prazo, porém, 

independentemente do resultado, o meu esforço e dedicação seriam os alicerces 

mais importantes nesta árdua tarefa.  

Antes de iniciar a lecionação das aulas, procurei definir estratégias, 

seguindo conselhos de professores mais experientes, como os da PC, para 

tornar as minhas aulas diferentes das dos restantes professores. Tentei atingir 

algo que tornasse as minhas aulas muito pessoais. Passaria essa estratégia 

pelos exercícios? Pela dinâmica da aula? Ou passaria pela forma como eu me 

expressava? Pela forma como chegaria aos alunos? Encontrava aqui o meu 

primeiro desafio, encontrava aqui a motivação, o entusiasmo e a vontade de 

superar as minhas dificuldades e receios. Recordo-me como se fosse hoje o 

conselho da PC: “O importante é conseguir chegar ao coração dos alunos. Tudo 

o resto é fruto da afetividade.” Foi através deste prisma que percebi que poderia 

ser aquela a minha base, era a partir da afetividade que poderia conseguir o 

respeito dos alunos, era a partir dessa base que conseguia motivá-los para as 

minhas aulas, que conseguiria marcar a diferença. Em momento algum quis que 

os alunos me vissem como um ditador, ou um líder que se precisava de afirmar 

repetidamente, mas que eles soubessem e sentissem que havia uma figura 

superior, que teriam de manter o respeito, mas ao mesmo tempo que poderiam 

contar com um amigo. Fiz questão, ao longo do ano, de mostrar aos meus 

meninos, que poderiam partilhar as suas angústias, tristezas, frustrações, mas 
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também, alegrias, episódios da vida e conquistas, comigo. E hoje, terminada esta 

aventura, encosto-me na cadeira onde escrevo e a primeira palavra que me vêm 

à cabeça quando penso neles é: partilha. Partilhamos histórias, partilhamos 

sorrisos, afeto, carinho e conhecimentos. E deixem-me dizer que escrevo isto 

com um sorriso rasgado, com satisfação. Com um aperto de saudade, mas grato. 

Grato porque valeu a pena. Aliás tudo vale a pena quando é feito com amor. 

Todavia, em alguns momentos, principalmente numa fase inicial, tal como 

demonstra um excerto do diário de bordo, tive de recorrer à minha autoridade 

para fazer perceber os alunos que apesar da boa relação, existia uma questão 

hierárquica que teria de ser mantida: 

 

“Durante um exercício, na modalidade de badmínton, 

censurei o comportamento de uma aluna, ao qual ela 

não reagiu muito bem e sussurrou: “Que chato!”. Ao 

ouvir este desabafo, de imediato, chamei a aluna à 

parte e dei-lhe um sermão, afirmando que “Apesar da 

boa relação que temos, há que manter uma distância, 

pois sou teu professor e como tal exijo respeito. Eu 

sou para vocês aquilo que merecem e, portanto, se 

merecerem um professor autoritário e sem o mínimo 

de flexibilidade também o sei ser!”. Após perceber que 

teve um comportamento inadequado, a aluna 

rapidamente pediu desculpas e prometeu que não 

voltaria a acontecer. Estas situações foram 

importantes, para garantir o respeito dos alunos.” 

(4/11/2015) 

 

Excetuando algumas situações, mais no início do ano, a minha relação 

com os alunos sempre foi bastante afetuosa. “O educando é, no fim de contas, 

o próximo. Um próximo particularissimamente próximo: não apenas alguém com 

quem o educador se cruza na vida, mas alguém que lhe é entregue, que se lhe 

entrega, a ele em que se confia plenamente“ (Patrício, 1993). Neste sentido, 
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sempre senti que os meus alunos me viam como alguém de confiança, que 

poderiam contar comigo para as diversas adversidades nas vidas pessoais, 

refletindo-se no processo de E/A. Um ensino realizado num ambiente afetivo, 

caloroso, agradável, influenciará certamente em vários aspetos como: a 

motivação dos alunos, a gestão de conflitos e a coesão de grupo. Havia diálogos, 

exposições de ideias e partilhas que me fizeram conquistar essa autoridade. 

O respeito, confiança e admiração eram tão evidentes que em alguns 

momentos, tal como relata o seguinte excerto do diário de bordo, os alunos 

tinham consciência dos seus atos e autopuniam-se ou até mesmo se 

desculpavam sem que os advertisse. 

“Durante a aula, um dos alunos chutou uma bola de 

Voleibol contra a parede. Fingi que não vi a situação 

para verificar o comportamento do aluno. Claramente 

estava a espera que o aluno ignorasse a situação. 

Porém, este dirigiu-se a mim e disse: “Professor 

chutei uma bola, são 20 ou 30 flexões?”. Este 

comportamento do aluno deixou-me completamente 

satisfeito. Pois, mais do que ter a consciência de que 

errou, foi a forma humilde como me abordou admitiu 

o seu erro”.  

(10/11/2015) 

Como refere Cunha (2008, p.51) “Em qualquer circunstância, o primeiro 

caminho para a conquista da atenção do aprendiz é o afeto. Ele é um meio 

facilitador para a educação. Irrompe em lugares que, muitas vezes, estão 

fechados às possibilidades académicas. Considerando o nível de dispersão, 

conflitos familiares e pessoais e até comportamentos agressivos na escola hoje 

em dia, seria difícil encontrar algum outro mecanismo de auxílio ao professor 

mais eficaz.” Neste sentido, e após terminar esta caminhada, admito que o afeto 

foi, em muitos casos, o meu maior auxilio para captar a atenção dos alunos. Em 

muitos dos casos, quer com os alunos com uma personalidade mais forte, quer 

com os alunos mais acanhados, consegui captar a sua atenção. Transcrevo, a 
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partir do diário de bordo, algumas situações ocorridas na última aula que 

demonstram a relação de afetividade que existia entre professor e alunos: 

“Chegou o último dia. Passou tudo tão rápido. Não 

queria acreditar que seria o último dia que estaria com 

todos. Procurei encontrar uma forma para me 

despedir dos alunos, mas ao mesmo tempo, tenho 

medo de esta despedida não ser aquilo que eu 

espero. Será que os alunos vão sentir a minha falta? 

Será que se vão despedir de mim? Ou será que 

simplesmente vão querer sair da aula assim que esta 

terminar? 

Pois bem, minutos antes de a aula terminar, decidi 

reunir todos e apresentar um vídeo, com várias fotos, 

para me despedir deles. O vídeo começou e o silêncio 

era assustador. Não consegui olhar nenhum dos 

alunos até ao fim. Tentei conter as lágrimas, mas no 

fim do vídeo desmanchei-me. Quando olhei para os 

alunos todos choravam.” 

 

“Professor, muito obrigado por ter acreditado em mim, 

por mais do que um professor, ser um amigo. Por 

nunca me ter feito desistir”. 

 

“Professor, levo-o no meu coração. Agradeço ao 

destino, ou coincidência, por ter juntado esta turma 

com o professor. Obrigado por ter sido o professor 

insistente, motivador, crítico e acima de tudo com 

gosto pelo que faz”. 

(12 de junho de 2015) 

 

Foi muito gratificante, verificar que a estratégia por mim utilizada foi eficaz 

e que não é preciso passar a aula aos gritos, ser-se inflexível e severo para 
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conseguir o controlo e o respeito da turma. No entanto, considero que mesmo 

que o quisesse ser não o iria conseguir, pois não faz parte da minha 

personalidade e da minha maneira de ser. Consegui que os alunos percebessem 

quais eram os limites, até onde poderiam ir, nunca sendo intransigente. Com 

isto, é possível obter-se o respeito da turma sem adotar uma postura coberta de 

rigidez. E termino, com uma ideia que a PC partilhou connosco e que foi 

certamente importante neste percurso: “Estamos a lidar com crianças, com seres 

humanos. Se os soubermos levar, temos tudo o que quisermos deles. Ao 

contrário do que alguns professores dizem, é preciso os alunos gostarem de nós. 

É preciso que o professor sinta que a turma goste dele. Para poder ensinar/ 

aprender com qualidade é preciso sentirmo-nos felizes no meio em que 

estamos.”  

 

4.1.3.2 – Regras e Rotinas 

Oliveira (2001, p. 84) afirma que “(…) as regras e rotinas da sala de aulas 

são necessárias para a tranquilidade, a harmonia e a eficiência das aulas, 

devendo ser ajustáveis ao sistema mutável do trabalho. Este sistema de regras 

deve ser ensinado aos estudantes nas primeiras aulas do ano escolar.” Embora 

tivesse adotado uma postura menos autoritária, salientei desde a primeira aula, 

o facto de ser completamente inflexível no incumprimento das regras básicas. 

Tal como Mesquita (2009, p.189) menciona “ as rotinas permitem aos praticantes 

conhecer os procedimentos a adotar na diversidade de situações de ensino, 

aumentando o dinamismo da sessão e reduzindo significativamente os episódios 

e os tempos de gestão” (p.189). 

Também Arends (1995, p.490) defende que “Quando a campainha tocar, 

o professor deverá estar pronto para começar imediatamente. Apresente-se à 

turma com uma voz firme e dê as boas-vindas formais a todos os alunos. De 

novo, este momento poderá revelar-se assustador.” 

Na primeira aula, de apresentação, foram explicadas algumas regras 

básicas sobre o funcionamento das aulas, através da entrega de um folheto 

(Anexo 2) e da sua respetiva apresentação oral, elaborado pelo NE. 
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Algumas dessas regras passavam por prender os cabelos, retirar os 

brincos, pulseiras, colares e chegar a horas à aula, foram regras que implementei 

e que fui bastante rigoroso no seu cumprimento desde o início ao fim do ano. 

Apesar de no segundo período estas regras estarem tão interiorizadas nos 

alunos que já não precisava de controlar. 

No que concerne às regras e rotinas, priorizei desde logo o silêncio dos 

alunos quando o professor estivesse a falar. Esta regra, inicialmente foi bastante 

difícil de ser cumprida, por ser uma turma em que os alunos vinham de escolas 

diferentes e, portanto, estavam numa fase de se conhecerem. Neste sentido, 

sempre utilizei o meu silêncio como forma de demonstrar o meu desagrado. 

Porém, em algumas situações, tive de aumentar o meu tom de voz, sendo que 

sempre que isto acontecia os alunos percebiam de imediato que estavam a 

ultrapassar os limites. 

Outra estratégia utilizada foi a dos 5 segundos, ou de um apito, para que 

os alunos se reunissem perto de mim, sendo toda a turma castigada caso não o 

cumprissem. Considero que esta estratégia, numa fase inicial tenha sido 

fundamental, uma vez que não tive preocupações ao longo do ano neste sentido, 

deixando de usar o apito e de fazer a contagem no início do segundo período. A 

partir deste momento, apenas um sinal sonoro bastava para reunir os alunos 

com alguma facilidade. No entanto, sempre tive em conta, para durante as aulas 

não reunir muitas vezes os alunos, de forma a não criar uma dispersão, optando 

por, quando necessário, recorrer à colocação de voz para falar para toda a turma 

ou então quando seria mesmo necessário reunir toda a turma, haveria um local 

próprio, definido desde as primeiras aulas. Com essas estratégias, fui criando 

algumas rotinas básicas, sem que os alunos se apercebessem de tal, mas que 

para mim foram importantíssimas. 

A eleição de alunos para arrumar o material no final da aula, também foi 

relevante para a criação de regras e rotinas mas também para o 

desenvolvimento da autonomia. Sempre fiz questão de, em todas as aulas, variar 

esses elementos. Esta regra foi a mais complicada de impor, pelo facto de os 

alunos não estarem habituados a fazê-lo, no entanto, no segundo período os 

alunos já se voluntariavam para ajudar na arrumação do material da aula, 



Realização da Prática Profissional 

46 
 

havendo por vezes alguns arrufos para definir os elementos, uma vez que grande 

parte, por incrível que pareça, queria assumir essa função. 

Mais do que ensinar, a minha função era educar. Para isso a disciplina é 

a base fundamental para conseguir um processo de E/A com qualidade, com 

harmonia. Estas regras que ao longo do ano se tornaram rotinas, inicialmente 

não eram entendidas pelos alunos, uma vez que nunca lhes tinham sido 

impostas, no entanto, para mim eram essenciais para o bom funcionamento da 

aula. 

Ao longo do ano, os alunos interiorizaram de tal forma as regras que 

chegou a um ponto em que já não precisava de os relembrar, aliás, muitas das 

vezes, eram eles que pediam para tirar os brincos ou colares porque se tinham 

esquecido, como demonstra o seguinte excerto retirado do diário de bordo.  

“No início da aula, fui questionado pelas alunas sobre 

o adesivo. Normalmente levo adesivo para que as 

alunas possam tapar os brincos e, deste modo, não 

sejam obrigadas a retira-los. Outra situação foi a 

solicitação do exemplar do relatório da aula, uma vez 

que uma das alunas estava doente” 

(27 de fevereiro de 2015) 

Em suma, a definição das regras básicas para o bom funcionamento das 

aulas, foram fundamentais para adquirir o controlo da turma, uma vez que este 

seria o meu grande medo durante o período de estágio. 

 

4.1.3.3 – O Poder da Comunicação 

A comunicação foi uma das competências fundamentais ao longo deste 

ano. “A capacidade de comunicar constitui um dos fatores determinantes da 

eficácia pedagógica no contexto de ensino das atividades físicas e desportivas” 

(Rosado & Mesquita, 2009, p. 69). 

Na primeira aula de apresentação surgiam as primeiras inseguranças 

quanto ao processo de comunicação. Conseguiria estar a conversar com os 
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alunos durante 100 minutos? Sabia que o primeiro impacto com os alunos seria 

essencial e, por isso, o receio em dizer algo errado era uma das minhas 

preocupações, logo na primeira aula. 

“Momentos antes de a aula se iniciar, o nervosismo e 

a ansiedade eram constantes. A primeira palavra que 

disse aos alunos, parecia que a voz não ia sair, o 

coração acelerou, as pernas quase não se 

aguentavam, mas tudo saiu naturalmente. Os alunos 

foram muito simpáticos, acolhedores e senti-me 

realmente um verdadeiro professor. A aula passou 

tão rápido, de uma forma tão fluída e natural que nem 

dei conta.” 

(Reflexão da aula 1) 

A comunicação é sem dúvida a grande “arma” no papel do professor, 

saber falar, saber interagir e saber-estar são competências essenciais para o 

sucesso do professor, uma vez que todo o processo de E/A nele se reflete. 

Uma das minhas grandes dificuldades, ao longo do EP, foi a adequação 

da minha linguagem aos alunos, por ainda me sentir mais no papel do aluno do 

que do professor. No entanto, com o tempo e com o convívio com outros 

professores fui interiorizando o meu papel, nomeadamente o vocabulário 

adequado a cada faixa etária. Muitas das vezes, principalmente na lecionação 

da modalidade de Ginástica, dava conta que os alunos não compreendiam o que 

queria dizer com “flexão dos membros inferiores” ou “rotação dos membros 

inferiores”. Desta forma, sempre que percebia que aquela informação não tinha 

sido entendida com clareza por parte dos alunos, explicava o seu significado, por 

exemplo “rotação dos membros superiores” significa “rodarem os braços”. 

Assim, a comunicação entre o professor e os alunos tornava-se algo mais 

simplicista, mas ao mesmo tempo tornava-se enriquecedor para os alunos, uma 

vez que aumentavam o seu conhecimento. No caso particular da Ginástica, as 

primeiras aulas foram difíceis, no sentido que não poderia utilizar termos 

específicos sem explicar o seu significado. Porém, na terceira aula todos os 
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alunos sabiam o que queria dizer com “ rolamento à frente” ou “apoio facial 

invertido”, o que facilitou a comunicação entre todos os intervenientes.  

Num outro caso, durante o meu percurso no EP, fui confrontado com a 

lecionação de duas aulas teóricas, uma das quais só tive conhecimento 1 hora 

antes da aula. Nesta aula, foi-me solicitado pela PC a abordagem ao tema 

“Educação para a Saúde”, no qual teria de abordar temas como a obesidade, 

alimentação saudável e atividade física.  

De seguida transcrevo um excerto sobre a reflexão da aula teórica número 

7 e 8, na qual é possível verificar uma melhoria no meu processo de 

comunicação. 

 “ (…) Retirei alguns aspetos que me deixaram 

satisfeito, nomeadamente a minha comunicação. 

Esta era sem dúvida, uma das minhas fraquezas, pois 

o vocabulário utilizado não era o melhor. Mas, ao 

longo destas aulas, tenho notado algumas melhorias, 

uma vez que já consigo dominar o meu diálogo com 

os alunos e fazê-los chegar aos assuntos que 

pretendo de forma fluída.  

A forma como abordei os temas, embora não tivesse 

sido muito bem planeada, resultou muito bem. Os 

alunos também ajudaram, pois comunicavam e 

questionavam, fazendo com que a aula não se 

tornasse monótona nem aborrecida.” 

Tal como demonstra o excerto anterior, o meu vocabulário não era, por 

vezes, o mais formal e mais adequado, porém, de uma forma mais natural, com 

um vocabulário mais adequado à faixa etária dos alunos, quase sempre consegui 

manter os debates e os diálogos com fluidez. 

Outra das dificuldades sentidas foi a rapidez com que comunicava. No 

início sentia que falava muito rápido, no entanto, durante os treinos tentava 

colmatar esse problema, melhorando também a colocação de voz e a dicção. 

Estas estratégias forma fundamentais para estabelecer um contacto mais eficaz 
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com a turma, sendo o receio de comunicar perante uma turma foram colmatadas 

de forma progressiva. 

 

4.1.3.4 – A Instrução como base da qualidade 

Segundo Rosado e Mesquita (2011, p.69) "A “chave” da estruturação e 

modificação das situações de aprendizagem, porquanto da eficácia dos 

processos que integra, depende em grande medida dos resultados da 

aprendizagem dos alunos”. Corroborando esta ideia, também Siedentop (1991), 

afirma que a instrução é elucidada como a transmissão de informação, baseada 

nos objetivos e conteúdos a serem ensinados, na qual o professor deve 

compreender que a forma como instrui é extremamente importante, na medida 

em que o tipo de instrução utilizada esteja adequada ao envolvimento do aluno 

na aula e tarefa. Desde as primeiras aulas que identifiquei a instrução como o 

momento chave das aulas, sendo também este o meu grande problema ao longo 

do EP. Por vezes, nem sempre aquilo que queria transmitir era aquilo que os 

alunos percebiam. 

A organização do processo de instrução deve ainda contemplar as 

relações que ocorrem antes e durante a prática, bem como as respostas motoras 

dos praticantes. Estes dois momentos complementam-se e intervêm 

reciprocamente, sendo que o momento antes da prática se designa de 

apresentação da tarefa, e os momentos durante a prática se designam de 

feedbacks (Serra & Graça, 2003). 

A capacidade em transmitir, de uma forma clara e ao mesmo tempo 

entusiasta, contribui claramente para a conquista do respeito e da atenção dos 

alunos e, por consequência, para o cumprimento dos objetivos propostos.  

Como referi anteriormente, a minha grande dificuldade passava, 

principalmente, por uma instrução clara, curta e objetiva na apresentação da 

tarefa que se iria realizar. Em muitos dos casos, nomeadamente em modalidades 

relativamente às quais não estava tão à vontade, como foi o caso da Dança, 

sentia que a minha instrução decorria a um ritmo bastante acelerado, no qual os 

alunos não ficavam elucidados sobre a tarefa. Embora não tivesse dificuldade 

em captar a atenção dos alunos, a minha instrução era tão rápida e pouco clara 
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que se refletia no desempenho dos alunos. Esta dificuldade, ao longo do EP, foi 

um dos aspetos que mais tive em conta nas reflexões das aulas. 

“O maior problema sentido foi na transmissão do 

passo “salto de gato”. Considero que a minha 

instrução e os feedbacks não tenham sido os mais 

eficazes e, por isso, os alunos tenham demorado mais 

tempo a conseguir realizar o movimento. O recurso a 

palavras-chave poderia ter facilitado esse processo.” 

(reflexão da aula número 58 e 59) 

 

“No entanto a minha instrução, deveria ter sido 

melhor. Pois senti que em alguns momentos fui muito 

extenso, sendo a utilização de palavras-chave, a 

melhor solução para este problema.” 

(reflexão da aula número 10 e 11) 

 

“Quanto à minha prestação, considero que tenho 

evoluído de aula para aula. Tenho superado algumas 

dificuldades sentidas nas primeiras aulas, 

principalmente, na instrução dos exercícios. Ao longo 

das aulas, percebi que o meu erro baseava-se na 

organização dos alunos para a realização da 

instrução e demonstração, pois não definia um local 

adequado para tal. Agora, preocupo-me em colocar 

os mesmos para que consigam ouvir e ver a 

demonstração do exercício, sentindo uma grande 

melhoria, uma vez que já não me voltam a questionar 

sobre o mesmo.” 

(reflexão da aula número 18) 

 

Rosado e Mesquita (2011, p.70), relativamente à instrução, defendem que 

é “(…) uma das competências fundamentais dos professores e treinadores, 
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sendo evidente a sua importância na aprendizagem”. Também Leith (cit. por 

Rosado e Mesquita, 2009, p.74) considera que “(…) a convicção da influência 

que a comunicação exerce no desenrolar de todo o processo e nos resultados 

alcançados leva a que os especialistas considerem que ensinar ou treinar bem 

é o resultado de comunicações eficientes.” 

Partindo da opinião dos autores anteriores, para que a instrução seja 

eficaz, não depende só da qualidade da mesma, mas da recetividade que o aluno 

se predispõem para a aceitar. 

 Foi principalmente na modalidade de Dança que surgiram mais dúvidas, 

devido à minha inexperiência, sendo que a instrução comprometeram muitas 

vezes a dinâmica da aula.  

“Nesta quarta aula de Dança, solicitei aos alunos que 

se formassem grupos de quatro e trabalhassem a 

coreografia aprendida até ao momento. No entanto, a 

minha instrução gerou algumas dúvidas, o que 

provocou um alvoroço na aula. Para colmatar essa 

falha, tive de parar o exercício e voltar a explicar. Um 

dos alunos, após a minha segunda explicação 

comentou “Não foi isso que o professor disse antes.” 

(reflexão da aula número 44) 

É possível verificar também tal situação na lecionação da modalidade de 

andebol: 

“Relativamente ao segundo exercício, 2x2+apoio, os 

alunos demonstraram mais dificuldade em perceber o 

exercício. A minha instrução não foi assim tão clara, 

apesar de os ter questionado sobre tal. Após perceber 

que os alunos estavam a ter muitas dificuldades, 

intervim, e voltei a explicar o exercício, usando o 

método de demonstração”. 

(Reflexão da aula número 85) 
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Ao longo do ano letivo, recorri a algumas estratégias que nos foram 

transmitidas no primeiro ano, nas didáticas específicas, como: não estar de 

costas para os alunos; procurar sempre a melhor posição para se colocar no 

espaço; emitir feedbacks para o outro lado do pavilhão para que os alunos sintam 

a nossa presença e deveria falar mais pausadamente de modo a ser mais 

preciso nas minhas observações. Como sugere Siedentop (2000), quando afirma 

que os momentos de instrução devem referenciar os objetivos, o interesse e a 

utilidade da sessão, mas também os aspetos essenciais e, sobretudo, devem 

garantir a compreensão dos alunos. Assim, e tendo em conta a afirmação do 

autor, para otimizar o processo de instrução, recorri à utilização das palavras-

chave, que foram o grande alicerce na ultrapassagem deste problema. Desta 

forma, durante a preparação das aulas, tinha a preocupação de preparar, por 

tópicos, o discurso que teria na apresentação de cada exercício. Esta estratégia, 

foi essência em todo o processo de EP, uma vez que, com o passar do tempo, 

sentia que já não haveria dificuldades em me expressar, nem dificuldades a nível 

da compreensão por pate dos alunos. Sempre que sentia que a informação não 

tinha sido bem transmitida, não tinha qualquer problema em parar o exercício e 

voltar a explicar. 

Durante esta prática, estas estratégias foram importantes, para suprimir 

as minhas dificuldades neste âmbito, uma vez que estava em causa o processo 

de aprendizagem dos alunos. 

 

4.1.3.5 – Demonstração 

A demonstração assumiu-se, ao longo do EP, como uma estratégia crucial 

e eficaz no que se refere aos processos instrucionais. Como referem Rosado e 

Mesquita (2009, p. 96), “o uso associado a diferentes estratégias instrucionais, 

nomeadamente das tarefas motoras, em conformidade com a natureza 

específica das habilidades de aprendizagem e o nível de desempenho dos 

praticantes, revela-se particularmente eficaz.” 

Em quase todas as aulas recorri a esta estratégia para transmitir a 

informação desejada. Na minha opinião, com a demonstração de um gesto 

técnico, ou intenção tática, se for bem demonstrado, aumenta a compreensão 
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do aluno, relativamente àquilo que o professor deseja que realiza. Esta 

demonstração foi quase sempre realizada pelos alunos, com a exceção da 

modalidade de andebol, na qual domino e, portanto o erro ao demonstrar era 

pequeno e na Dança, pois como apenas eu sabia a coreografia seria o único que 

poderia demonstrar. Não sendo o professor um detentor de todo o conhecimento, 

nem sabendo um professor de EF realizar todas as habilidades com mestria, 

considero que seja mais oportuno recorrer aos alunos, pois mesmo que estes 

falhem não serão reprimidos. Tendo isto em conta, priorizei a demonstração 

efetuada pelos alunos, uma vez que para além de os concentrar mais e motiva-

los, como refere Rosado e Mesquita (2009, p. 98) esta ação “ (…) liberta o 

professor para a focalização da atenção dos alunos nos aspetos relevantes a 

atender, através do complemento da informação verbal.“ 

A demonstração sempre esteve muito presenta nas minhas aulas, quer 

na apresentação das tarefas, quer na correção das ações. Na apresentação das 

tarefas, solicitava sempre o aluno que praticava a modalidade para demonstrar, 

permitindo-me assim emitir feedbacks verbais. No entanto, para corrigir algum 

pormenor, ou para salientar a forma correta de execução, designava o aluno que 

melhor estava a realizar a ação para demonstrar aos colegas. 

Neste âmbito, a demonstração deve ser efetuada por um bom modelo, 

que destaque a informação mais importante e repetida várias vezes de diferentes 

ângulos (Mesquita, 2005). No caso particular do Atletismo, em que lecionei três 

matérias distintas (técnica de corrida, salto em comprimento e lançamento do 

peso), utilizava a gravação das demonstrações para posteriormente mostrar aos 

alunos o que estava correto e o que tinham de melhorar, pois como refere Knop 

(1983 cit. por Costa, 1995, p. 126), “proporcionar aos alunos uma imagem visual 

sobre o que vão aprender e sobre os requisitos técnicos de execução parece 

constituir um procedimento que não só torna menos abstrata para os alunos a 

mensagem do professor, como favorece a compreensão da informação 

fornecida.” 

Assim, a demonstração foi, sem dúvida, uma estratégia preponderante no 

sucesso da aprendizagem dos alunos. 
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4.1.3.6 – Feedback 

Fishman e Tobey (1978) entendem que este comportamento do professor 

que funciona como resposta à demonstração motora dos alunos tem como 

objetivo modificar, adquirir ou melhorar a realização de uma habilidade.  

Ao longo do EP, um dos meus grandes desafios passou pela emissão de 

feedbacks oportunos e eficazes durante toda a aula.  

O feedback envolve duas fases, a primeira de análise, ou seja, 

identificação do erro e a segunda de prescrição, ou seja, de intervenção. A 

eficácia desta primeira fase resulta num primeiro passo, na capacidade do 

professor em detetar e focar os erros fundamentais, corrigir no tempo e nos 

espaços corretos e por fim, escolher o tipo de reação mais adequada (Mesquita, 

2005), pois “ (…) subjacente à capacidade de corrigir está a capacidade de 

observar” (Mesquita, 2005, p. 62). 

Durante a lecionação das UD´s, foquei-me tanto nos feedbacks 

prescritivos (o que deve o aluno fazer para melhorar) como nos feedbacks 

descritivos (descrição do que o aluno fez) de forma a melhorar o processo de 

aprendizagem. No entanto, este nem sempre foi um processo fácil. O primeiro 

grande choque surgiu logo no primeiro período, na abordagem à modalidade de 

Basquetebol, onde sentia que dava demasiados feedbacks aos alunos no 

mesmo momento e não eram os mais indicados para a correção daquele erro. 

Assim, uma das grandes preocupações ao longo desta experiência, culminava 

com a qualidade do feedback emitido, uma vez que a sua emissão incorreta, 

tanto ao nível da forma como do conteúdo pode provocar efeitos mais negativos 

do que a sua ausência (Mesquita, 2005). Porém, após várias reflexões sobre a 

temática e tal como afirma Hoffman (cit. por Rosado & Mesquita, 2009), o facto 

de o professor não conseguir identificar os erros dos alunos, ou que não consiga 

interpretar a sua causa, tendem a ter dificuldades na prescrição do feedback. 

Neste sentido, consciencializei-me sobre o meu problema e, com a ajuda da PC, 

identifiquei que este passaria pela má identificação do erro e consequentemente, 

uma má intervenção. As estratégias de intervenção passaram por definir melhor, 

durante a elaboração do PA, as componentes críticas de cada conteúdo, assim 

como os erros comuns e as diversas estratégias para os colmatar. Também com 
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a elaboração dos MEC´S, fui conseguindo definir melhor os feedbacks a emitir, 

bem como as palavras-chave a utilizar, na correção de um determinado 

conteúdo, uma vez que com estes fui aprofundando o meu conhecimento. Com 

isto, ao longo do EP fui sentindo grandes melhorias na qualidade do meu 

feedback, denotando-se na evolução dos alunos. Esta evolução era mais 

evidente nas modalidades que me sentia menos à vontade, como o caso da 

Ginástica. No segundo período já denotava que estava mais interventivo, tal 

como constatamos no seguinte excerto. 

“Quanto à minha prestação, considero que procurei 

sempre corrigir os alunos e, sobretudo, verificar a 

base dos seus erros. O processo de identificação do 

erro requer uma boa preparação da modalidade a 

lecionar. Sabendo desta importância, procuro, no dia 

anterior à aula, analisar a matéria.” 

(Reflexão da aula nº 45 e 46) 

Num outro prisma, e igualmente importante, encontram-se os feedbacks 

motivacionais, que considero terem sido fundamentais na relação que estabeleci 

com os alunos, assim como na evolução deles.  

Ao longo das aulas, para além dos feedbacks gerais para a toda a turma, 

tive sempre o cuidado de emitir também feedbacks mais individuais, quer 

corretivos quer motivacionais. Na minha perspetiva, o facto de corrigir um aluno 

individualmente, transmite a imagem de preocupação e atenção. Assim, sentia 

que os alunos ficavam motivados e empenhavam-se mais na tarefa quando eu 

os corrigia ou motivava. Por vezes bastava dizer, no caso da Dança “tenta fazer 

assim, que vai ficar melhor” e, de seguida dizer “Boa, é isso mesmo!” que a 

atitude dos alunos perante a aula e perante a minha pessoa alterava 

completamente. Na minha opinião, penso que este foi um fator extremamente 

importante para a relação que estabeleci com eles e para o sucesso da sua 

aprendizagem. 

Em suma, as estratégias utilizadas para colmatar as lacunas existentes 

nas minhas competências, foram importantes no processo, gradual, da minha 
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evolução como professor, tornando-se menos evidente essas lacunas na 

abordagem às modalidades que menos me sentia à vontade, como referi 

anteriormente. 

 

4.1.3.7 – Palavras-Chave 

Ao longo do EP, as minhas preocupações, no que concerne à parte da 

realização, foram-se alterando à medida que me ia adaptando ao meu papel de 

professor. Numa fase inicial preocupava-me muito nas questões relacionadas 

com a gestão da aula, como o tempo de aula, a organização dos alunos, a 

sequência dos exercícios e o material necessário. No entanto, com estas 

questões já dominadas, considerei que a instrução seria o meu principal foco. 

Como professor sentia-me na obrigação de me preocupar com a qualidade da 

aprendizagem dos meus alunos. Para isso, e devido à minha inexperiência, teria 

de definir um conjunto de estratégias relacionadas com a questão do ensino que 

me permitissem proporcionar aos meus alunos uma aprendizagem com 

qualidade, centrando-me no processo de instrução que se revelou, como referi 

anteriormente, o meu principal problema. 

As dificuldades que vim sentindo na apresentação das tarefas, foram 

colmatadas com o recurso às palavras-chaves. A utilização destas na 

apresentação das tarefas permite ao professor focar-se no essencial, de uma 

forma clara, rápida e compreensível. 

A complementação do suporte verbal, neste caso as palavras-chaves que 

acompanham a demonstração, culminam em ganhos de aprendizagem por 

partes dos alunos (Rosado & Mesquita, 2009). 

Principalmente na Ginástica e no Atletismo, esta estratégia de otimização 

instrucional, revelou-se fundamental, não só na apresentação das tarefas como 

na correção dos erros.  

Como refere Mesquita (2005, p. 63), quanto à correção, “Nunca corrigir 

muitos erros em simultâneo, valorizando em cada momento o que é essencial 

de ser corrigido em detrimento do acessório”. Neste sentido, numa fase inicial, e 

neste caso saliento a modalidade de Ginástica que foi abordada no primeiro 

período, em que havia determinados momentos que sentia que corrigia muita 
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coisa ao mesmo tempo, o que fazia com que os alunos não captassem a 

informação corretamente.  

Assim, a principal dificuldade neste sentido remetia-se para a deteção do 

erro e para a emissão correta de palavras-chave essenciais para a sua correção. 

No caso do rolamento à retaguarda, em que os alunos não conseguiam adquirir 

a posição engrupada, o meu feedback, numa fase inicial era muito longo, por 

exemplo “tens de levar o queixo ao peito”, “tens de colocar as mãos nos ombros, 

com a palma da mão virada para cima”, o que por vezes passava a ser uma 

explicação, 

Posteriormente, após diversas conversas com a PC, com os meus 

colegas do NE e com a observação das aulas dos outros professores, cheguei à 

mesma opinião do que Rink (2014) quando defende que as palavras-chave 

devem ser precisas, pouco numerosas, adequadas à tarefa ajustadas à idade e 

etapa de aprendizagem dos alunos. Assim, e com a experiência, fui sendo cada 

vez mais claro e objetivo, pois preocupei-me em definir melhor as palavras-chave 

a utilizar na correção de cada gesto técnico, assim como regista-las na 

elaboração do PA. Porém, nas modalidades que não me sentia tão à vontade, 

esta sempre foi uma tarefa difícil, levando-me a dispor de bastante tempo na 

realização do plano de aula.  

Ainda assim, considero que este trabalho tenha sido muito compensatório, 

principalmente após verificar a evolução dos alunos nessas modalidades, o que 

me levou a crer que as estratégias utilizadas na otimização do processo de 

instrução foram eficazes.  

 

4.1.3.8 – Questionamento 

O questionamento foi uma das estratégias instrucionais mais eficazes ao 

longo do EP, não só como método de explicar algum conteúdo, de 

desenvolvimento das relações interpessoais, mas também como forma de 

dinamizar as aulas. 

Neste âmbito, concordo com Rosado e Mesquita (2009, p. 100) quando 

salientam a importância do questionamento, afirmando que “ (…) a colocação de 

questões aos alunos pode servir diversos objetivos educativos.” Os mesmos 
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autores evidenciam também a importância desta estratégia do desenvolvimento 

das relações interpessoais entre professor-aluno. De seguida transcrevo, da 

reflexão da aula nº 85 que demonstra a importância dessa estratégia. 

“Nesta aula, mais uma vez, recorri ao método de 

questionamento, de forma a impor a reflexão por parte 

do aluno sobre uma determinada ação. Este método 

tem vindo a ser essencial, uma vez que promovo um 

E/A através da descoberta guiada, ou seja, procuro 

que os alunos cheguem à resposta através da 

reflexão.” 

Tal como refere Vacca (2006) a utilização do questionamento permite 

desenvolver a capacidade de reflexão nos alunos, aferir o grau de conhecimento 

que detêm, pedir as suas apreciações, aumentar a motivação para as tarefas, 

controlar aspetos da gestão e disciplina, bem como ajudar na gestão e 

organização das tarefas. 

Em consonância com a opinião do autor anterior, Mesquita (2009, p.102) 

refere que “o questionário planeado pode ser um instrumento de avaliação não 

só para os alunos mas do próprio ensino, do professor e dos contextos em que 

se inserem”. Como já referi anteriormente, este foi um método utilizado por mim 

de forma muito regular, onde foquei diferentes tipos de questões como a do 

conhecimento (O que achas que está errado? O que devemos fazer nesta 

situação? Quais seriam as alternativas? Porque estás a fazer isto?) e de 

compreensão e receção (Em que situações, no jogo, devem ser utilizados estes 

gestos técnicos? Fui claro? Alguma dúvida? Fui explícito?). Considero que para 

mim, este tenha sido um método bastante facilitador no processo de instrução, 

uma vez que promovia o debate, promovia as opiniões pessoais e, ao mesmo 

tempo, otimizava a aprendizagem dos alunos. 

Concordo com Vasconcelos (1994) quando afirma que “O problema, em 

si, não está no aluno falar, mas haver interação entre as falas (aluno-professor, 

professor-aluno, aluno-aluno).” Durante o EP, foi visível a melhoria na qualidade 

da aula, assim como na aprendizagem dos alunos, quando utilizei este método. 
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Tinha sempre em atenção, durante as aulas, de percorrer todos os alunos e os 

questionar sobre as suas ações, ou sobre a ação daquele colega, como por 

exemplo (O que o aluno x tem de fazer para melhorar? Ele está a fazer bem o 

quê? E está a fazer mal o quê?). No entanto, quando questionava um aluno 

sobre o que ele estava a fazer de mal, tinha em atenção a forma como o fazia. 

Muitas das vezes tinha uma abordagem direcionada para um feedback positivo 

e depois corrigia o aluno. Penso que este método levava os alunos a pensar que 

não estavam completamente errados, mas que poderiam melhorar. 

Por outro lado, também o questionamento levava a uma melhor relação 

entre professor-aluno, pois “Questionar os jovens sobre a sua vida pessoal, 

escolar, extraescolar, sobre os seus interesses e problemas, pode ser uma forma 

de aprofundar a relação entre professores e alunos criando condições para 

alcançar muitos objetivos educativos” (Rosado & Mesquita, 2009). A proximidade 

que criei com os alunos foi também desenvolvida durante as aulas. Quando 

sentia que um aluno não estava bem, estava desanimado, triste, tinha sempre o 

cuidado de o questionar (Então que se passa? Estas triste?).  

Assim, esta estratégia, ao longo do EP, foi fundamental no processo de 

otimização da aprendizagem, não só no que se refere ao processo de E/A, mas 

na construção de relações pessoais entre o professor e os alunos. 

 

4.1.3.9 – Autonomia e Responsabilização 

Ao longo das minhas aulas, a autonomia e a responsabilização foram 

sempre fatores tidos em conta. A educação deve dedicar-se a fundar o homem 

como sujeito e como pessoa, que lhe permita construir a sua autonomia (Bento, 

1995). Para isso, cabe ao professor criar estratégias para o desenvolvimento 

dessa autonomia nas aulas. Ainda me lembro das palavras de uma professora, 

quando lhe comuniquei que iria ser professor de uma turma do Curso de Letras: 

“Boa Sorte João, não vai ser nada fácil. Tens de dar-

lhes responsabilidades e autonomia, mas sempre 

com a rédea curta. Caso contrário, tens a turma 

perdida.” 
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Pois bem, estava lançado o desafio e, por mais incrível que pareça, tive 

sempre em mente esse conselho. Aliás, todos os conselhos que me davam eram 

por mim refletidos. Mais do que ouvir, o importante é saber ouvir. Não é só a 

experiência que nos faz ser mais competentes. É retirar, ao longo dessa 

experiência, o que consideramos ser importante para a nossa ação, e isso 

advém dos conselhos, da partilha de informação, da observação e retrospeção.   

Sendo a maioria dos alunos que constituíam a minha turma, provenientes 

de outras escolas, e para promover o relacionamento entre eles, defini que em 

todas as aulas, cada aluno teria de realizar o aquecimento. Porém, nem sempre 

esta estratégia resultou conforme o previsto, uma vez que nem todos os alunos 

tinham a mesma à vontade para liderar a turma, tal como refere o excerto 

seguinte:  

“No que concerne à parte inicial da aula, os alunos 

realizaram o aquecimento, orientado pela aluna X, e 

tal como tinha sucedido com a aluna Y e Z, a aluna 

demonstrou algumas dificuldades no controlo da 

turma.” 

(Reflexão da aula 75 e 76) 

Em contra partida, em alguns casos foi evidente a capacidade de liderança de 

alguns alunos como é patente no excerto seguinte: 

“A aula iniciou-se com um aquecimento geral, 

orientado por um aluno. O aluno em questão cumpriu 

com o exigido e realizou um aquecimento bastante 

interessante. Demonstrou bom poder de liderança e 

conhecimentos.” 

(Reflexão da aula 51 e 52) 

 

“Na parte inicial, a aluna X foi eleita para orientar o 

aquecimento, à volta do espaço, seguindo um leque 

de exercícios por mim propostos. A aluna cumpriu 

com clareza a tarefa que lho foi proposta, 
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conseguindo manter o controlo dos colegas, bem 

como, realizar uma sequência lógica do aquecimento, 

ou seja, começou com um aquecimento do trem 

superior, seguindo para os membros inferiores.” 

(Reflexão da aula 64 e 65) 

A autonomia solicita responsabilização nos alunos, mas esta também 

poderá colocar o professor numa situação mais frágil, uma vez que aumenta o 

risco de comportamentos disciplinares desviantes (Metzler, 2000). Assim, e 

tendo em conta a afirmação do autor, em algumas aulas, tive de assumir o 

controlo do aquecimento, uma vez que os alunos não respeitavam o 

companheiro, tal como verificamos no excerto seguinte: 

“Nesta aula, relativamente ao exercício de 

aquecimento, em que designei um aluno para o 

orientar, tive de intervir e assumir o controlo do 

mesmo. O aluno demonstrou pouca autonomia e não 

conseguiu manter o controlo da turma, provocando 

alguns comportamentos inapropriados.” 

(Reflexão da aula 40) 

Desta forma e tendo em conta este tipo de situações, defini um conjunto 

de exercícios que os alunos teriam de realizar, facilitando assim as suas 

prestações. Foi notório também, como se pode verificar no excerto seguinte, o 

companheirismo e entreajuda vivida naquela turma, em situações que expunham 

os colegas: 

“Relativamente ao exercício de aquecimento, em que 

selecionei um aluno para o fazer, considero ser uma 

boa estratégia para melhorar a autonomia e liderança 

dos alunos. No entanto, o aluno não esteve à altura 

da tarefa revelando pouca liderança e empenho, 

acabando por ser auxiliado por um colega. Apesar de 

considerar importante atribuir autonomia aos alunos, 
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deveria ter detalhado o que pretendia para que o 

aquecimento fosse eficaz.” 

(Reflexão da aula 36 e 37) 

No entanto, apesar de alguns alunos demonstrarem muitas dificuldades, 

senti que encaravam aquela função com seriedade, pois a eleição de um aluno 

para esta função era, encarada por eles, como um voto de confiança nas suas 

capacidades.  

Por outro lado, a nível de responsabilização, esta foi mais visível na 

modalidade de Ginástica e Dança. No caso da Ginástica, utilizei várias vezes a 

organização por estações, sendo necessário que os alunos efetuassem as 

ajudas e as respetivas correções. No entanto, como esta modalidade foi 

abordada no primeiro período, e os alunos não se conheciam bem, também foi 

importante para a criação de laços afetivos entre eles, tal como podemos 

observar no seguinte excerto: 

“A responsabilização atribuída aos alunos para 

realizar as ajudas e as correções aos colegas, 

baseando-se nos papéis que tinha distribuído por 

cada estação com as componentes críticas de cada 

elemento, foi bastante positivo. Permitiu aos alunos 

observarem os erros dos colegas e perceber no que 

têm de melhorar e de que forma. Foi notória a 

entreajuda e o trabalho de equipa entre eles. 

Claramente foi uma estratégia bastante importante no 

processo de socialização e de desenvolvimento das 

relações interpessoais entre eles, uma vez que estão 

numa fase de se conhecerem.” 

(Reflexão da aula 32) 

No caso da Dança, quando os alunos trabalhavam em grupos, já foi 

necessária uma maior preocupação na formação dos grupos, visto que nem 

todos os alunos mantinham boas relações. Assim, optei por “obrigar” esses 

mesmos alunos a trabalhar em grupo, sem que eles percebessem. Muitas das 
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vezes, dispunha, na fase inicial da aula, os alunos nas posições que queria e, 

posteriormente agrupava-os Esta estratégia resultou muito bem, uma vez que os 

alunos encaravam sempre as tarefas com muita seriedade, ignorando assim o 

facto de trabalhar com aquele colega que não mantinha uma boa relação. 

Em suma, verificar que os alunos se tornaram mais autónomos e 

responsáveis ao longo do ano, permitiu-me perceber que aquele também seria 

um dos meus objetivos enquanto docente, uma vez que, tal como refere Rosado 

e Mesquita (2009, p. 111) quando após a realização de um estudo, afirmam que 

“A responsabilização no cumprimento de tarefas motoras, expressa em termos 

de grau de empenhamento explicitamente apresentados e concretizados pelos 

alunos, promovia elevados níveis de empenhamento e consequentemente um 

processo de aprendizagem com mais qualidade. 

 

 

 

4.1.3.10 – A observação 

Neste âmbito, sempre foi para mim importante, a nível de crescimento 

profissional, as observações das aulas. As observações das aulas dos 

professores, as aulas dos meus colegas e as aulas observadas pela PO. 

Lembro-me como se fosse hoje, dos momentos antes de enfrentar a turma 

pela primeira vez. Acho que a minha ansiedade e nervosismo aumentavam 

sempre que pensava que ia estar a ser observado pela PC. Mas desde logo, com 

um sorriso que me transmitia segurança me disse “Eu vou estar lá, mas é como 

se não estivesse. A turma é tua e tenho a certeza que estás preparado!”. No 

entanto, depois de entrar na sala e, com o coração acelerado, proferir as 

primeiras palavras, esqueci-me de tudo. Esqueci-me que estava no estágio, 

esqueci-me que estava presente a PC e esqueci-me que estavam presentes os 

meus colegas do NE. Tudo se resumia a mim e aos meus alunos. Tudo foi tão 

natural e tão bem vivido, que me esqueci das preocupações e aproveitei o 

momento. O meu momento…  

E assim foi. Ao longo do EP, aula após aula, com a liberdade que a PC 

me atribuiu, nunca tive medo de agir perante aquilo que eu achava o mais 
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correto. Mesmo quando agia e depois considerava que aquela não era a forma 

mais adequada, nunca pensei que a PC poderia estar a ver ou naquilo que ela 

me poderia dizer no final da aula. Era tudo tão natural, tão espontâneo, tão real 

que, confesso, de outra forma não teria vivenciado esta experiência desta forma 

tão intensa. Lembro-me da única vez que falei num tom mais altivo para uma 

aluno que se recusava fazer o exercício “Não queres fazer o exercício sentaste! 

Não vais ficar a atrapalhar os teus colegas! Senta-te já!.” Após proferir estas 

palavras, rapidamente me arrependi e tive consciência de que aquele ato era 

errado. Em nenhum momento, na minha opinião, se deve mandar os alunos 

sentar, primeiro sem saber o motivo daquele comportamento, segundo, nunca 

devemos perder a paciência e terceiro os alunos, mesmo sendo castigados, 

devem realizar alguma tarefa. 

Relativamente às aulas observadas pela PO, nas noites anteriores ficava 

com insónias, mas questionava-me “Porquê? É mais uma aula, só tens de agir 

naturalmente”. Sentia que as minhas capacidades, as minhas competências e o 

meu valor como professor estariam a ser postos à prova naquelas aulas. 

Encarava aqueles dias como o “Dia dos Testes”, onde teria de demonstrar a 

minha qualidade. Estas foram sem dúvida aulas bastante desafiadoras, a todos 

os níveis, pois exceto a última observação, no qual lecionei a modalidade de 

Andebol, as anteriores fiz questão de abordar modalidades que não estava tanto 

à vontade como caso de Badmínton e Dança.  

Nunca fiz questão de avisar o aluno que, naquela aula, estaria a ser 

observado. Questionava-me “Porquê que os vou avisar?”, o desafio estava 

lançado e o sucesso só dependia de mim. Não queria alterar o comportamento 

dos alunos. Queria que eles fossem tal e qual como tinham sido nas aulas 

anteriores. Aquela era a minha turma, aqueles eram os meus meninos, aquela 

era a realidade que teria de lidar durante todo o ano. Assim, apesar do 

nervosismo e do estado de ansiedade, abestie-me de quem estava presente na 

aula e assumi a minha posição. A posição que tinha em todas as aulas. Assumi 

a minha postura, reprimi os alunos em voz alta e emiti feedbacks gerais, sem 

medo. Tinha consciência que estava a aprender e que o erro fazia parte do meu 

processo de aprendizagem.  



Realização da Prática Profissional 

65 
 

Quanto à segunda aula de observação, em conversa com a PC, afirmei 

que queria arriscar, que queria lecionar uma modalidade que não estava, de 

todo, à vontade. Queria abordar Dança! E assim foi… No entanto, esta aula não 

decorreu conforme o planeado. Porém, apesar do desânimo e frustração, 

consciencializei-me que aquela era a minha fraqueza e então, o EP, seria o local 

ideal para a colmatar. Não tenho medo de assumir as minhas fraquezas. Medo 

teria se não quisesse fazer dessas fraquezas o meu ponto forte. E assim foi, ao 

longo de toda esta experiência. A Dança foi, sem dúvida, o meu grande desafio 

a todos os níveis, quer profissional, quer pessoal. Era a minha principal fraqueza, 

mas estava pronto para a enfrentar. Para dar o meu melhor. 

Em contrapartida, para além de ser observado, também tive a 

oportunidade de observar as aulas dos professores da minha escola residente. 

Sem dúvida, que estas observações foram bastante importantes no meu 

processo de aprendizagem, pois observei: diferentes métodos de ensino, 

diferentes posturas dos professores, alunos e comportamentos diferentes, assim 

como também pude observar e comparar dois professores, a lecionar a mesma 

modalidade e retirar os aspetos positivos e menos positivos de cada um e refletir.  

Por vezes, confesso, que ficava um pouco insatisfeito com o que 

observava. Falta de dinamismo, falta de afetividade, falta de preparação. Tudo o 

que eu não quero ser. Em contrapartida, após observar algumas aulas, saía e 

dizia “Adorei aquela aula!” e em tom de brincadeira dizia “Quando for um 

professor a sério, quero ser assim!” Quero que as minhas aulas sejam como 

aquele e aquele professor.” 

Também observei algumas aulas dos meus colegas do NE. Estas 

observações foram importantes para mim, uma vez que visualizava aulas em 

que os professores estavam na mesma posição do que eu, no entanto, agiam de 

forma diferente, relativamente aos mesmos problemas. Eram essas 

adversidades e o facto de assumirem uma postura diferente da minha que me 

fazia ainda refletir mais sobre a minha prática. Por exemplo “Ele fez assim. 

Quando abordar esta modalidade, vou utilizar a mesma estratégia para ver se 

resulta.” ou então “Ele fez assim, mas na minha turma talvez não resulte, por 

causa disto, disto e disto, então, talvez seja melhor utilizar esta estratégia.”  
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Considero também, que estas observações entre os colegas do NE foram 

importantes para o nosso crescimento profissional e também pessoal. 

Sinceramente gostava das reuniões em que se debatiam as nossas opiniões 

sobre as aulas dos colegas, pois sabia que os meus colegas reparavam em 

pormenores que, por causa da dinâmica da aula, eu não tinha reparado. Em 

momento algum, foram apontadas críticas por maldade mas, ao mesmo tempo, 

sempre expus as minhas opiniões, quer positivas quer negativas. Este momento 

foi, sem dúvida, um dos mais importantes no EP. Fizeram-me refletir muito, 

reajustar estratégias e assim, evoluir enquanto professor.  

Estes “confrontos” que avivaram a minha capacidade de reflexão e o meu 

espírito crítico, pois analisava os acontecimentos e procurava soluções, 

tornaram-se fundamentais no desenvolvimento do processo de E/A para o meu 

futuro enquanto docente.   

 

 4.1.3.11 – A Reflexão 

Num contexto mais distinto, mas muito importante na ação, diz respeito à 

reflexão. 

A autorreflexão expressa a necessidade de analisarmos a nossa prática 

e o nosso desempenho.  

Segundo Alarcão (1996 p.181) a reflexão “Inclui uma investigação ativa, 

voluntária, persistente e rigorosa daquilo e que se acredita ou daquilo que 

habitualmente se pratica, comprova os motivos que justificam as nossas ações 

ou convicções e reflete as consequências a que elas conduzem. Ser-se reflexivo 

é ter a capacidade de utilizar o pensamento como responsável do sentido.” 

No final de cada aula, sentia a necessidade de me sentar e pensar sobre 

os acontecimentos da aula. Sobre os aspetos positivos, sobre os aspetos 

negativos, sobre a minha prestação, sobre o comportamento dos alunos, sobre 

os exercícios e como seria a próxima aula. Com a ajuda da PC, fui 

desenvolvendo a minha capacidade crítica sobre tudo. Não houve uma aula em 

que não encontrasse algo a melhorar. Aliás, encontrava sempre mais aspetos 

negativos do que positivos, embora nem sempre a PC concordasse. Sinto que 

esta minha capacidade de ser crítico sobre mim mesmo, faz com que melhore 
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todos os dias. Eu tentei ser melhor todos os dias, tentei que a minha aula fosse 

cada vez melhor, que os meus alunos estivessem sempre mais motivados, mais 

empenhados e que eu fosse melhor, enquanto professor. Não me acomodei ao 

pensamento de que a aula correu bem. Havia sempre algo a melhorar.  

Esta minha capacidade de reflexão foi muito importante na abordagem à 

modalidade de Dança, pois como já referi anteriormente, foi o grande desafio do 

EP. Inicialmente tive muitas dificuldades em cativar os alunos, em utilizar as 

melhores estratégias para abordar esta modalidade e com a minha capacidade 

de reflexão, associado aos conselhos da PO e PC, consegui encontrar 

estratégias que me permitissem obter sucesso. Transcrevo um excerto da 

reflexão da aula número 61, que demonstra a minha capacidade de análise e de 

encontrar soluções para resolver os problemas: 

“Nesta aula, senti que um dos grupos, não está tão 

apto para a Dança, verificando muitas dificuldades na 

execução de alguns passos. Na próxima aula, terei de 

ter em conta as dificuldades desses alunos e trabalhar 

de forma mais individual com eles. Penso que a 

melhor solução é encontrar palavras-chave que os 

ajudem a perceber a forma mais correta de 

execução”. 

Foi raro terminar uma aula sem questões e dúvidas. Foi rara a aula em 

que terminei com a sensação que teria sido perfeita. Considero-me uma pessoa 

extramente insatisfeita, que procura sempre mais e melhor e isso foi-se refletindo 

na minha evolução. 

Em suma, assumo que a paixão pelo que estava a fazer, fez com que tudo 

fosse mais fácil e aliciante. Ultrapassar desafios, barreiras, fez com que 

crescesse como profissional da educação e hoje, graças a esses desafios 

superados, sinto-me preparado para encarar esta atividade profissional com 

competência.  
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4.1.4 – Análise/Avaliação 

Segundo Arends (1995, p.228), “A avaliação é uma função 

desempenhada pelo professor com o objetivo de recolher a informação 

necessária para tomar decisões corretas, importantes para a vida do aluno.” 

Remata ainda, que a mesma serve para julgar, atribuir um valor e decidir sobre 

esse valor. 

Apesar de estar consciente que este era um processo indispensável, 

mostrou-se também uma das tarefas mais complexas ao longo do ano letivo. 

 Segundo Rink (1993) a avaliação poderá ter diferentes configurações, 

dependendo da finalidade para a qual a informação está a ser recolhida, bem 

como o tipo de informação que se pretende. 

Também Maccario (1982, p.34) defende que os “objetivos da avaliação 

são muitos, por isso é importante saber o que guia a ação quando avaliamos”.  

Segundo Carrasco (1989), a avaliação consiste na atribuição de um 

determinado valor que advém de uma medição, ao compará-la com uma norma 

pré-estabelecida. Estas normas referem-se a critérios de êxito relativos a cada 

habilidade técnica ou tática de uma determinada modalidade, por exemplo 

remate em suspensão na modalidade de Andebol. Assim, quanto maior for a 

capacidade de realização de uma determinada habilidade, maior será o nível 

atingido.  

Por um lado, a avaliação pode ser vista como um método de apreciação 

do desempenho dos alunos, mas por outro lado, pode ser associada ao método 

de ensino, ou seja, os resultados obtidos pelos alunos podem estar relacionados 

com as estratégias e método de ensino utilizado pelo professor. Se os resultados 

não foram satisfatórios, então devem-se reformular as estratégias.  

Assim, para além de atribuir uma mera classificação, face às respostas 

dos alunos, esta permite também avaliar a ação do professor e de que forma 

este influência o processo de aprendizagem dos nossos alunos, contribuindo 

assim para um desenvolvimento pessoal e profissional do docente. 

Desde o início do ano letivo, como referi anteriormente, as avaliações 

sempre foram um grande desafio, sendo uma das minhas grandes dificuldades. 

A única experiência relativamente à avaliação tinha acontecido nas didáticas 
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específicas do 1º ano, nas quais lecionamos algumas aulas nas escolas. No 

entanto essa avaliação tinha sido feita em grupo, o que facilitou este processo, 

não se aproximando da realidade que estava submetido. Agora, seria necessário 

encontrar estratégias, para avaliar cada um dos alunos inferindo o que eram 

capazes de realizar.  

Neste sentido, surgiram imensas dúvidas: Como vou avaliar? Que 

conteúdos observar? Que critérios de êxito definir? Que classificação definir? 

Que exercícios se adequam? 

O receio em avaliar de forma errada um aluno, o receio em ser injusto, de 

não ter capacidade de avaliar tantos parâmetros e atribuir uma classificação fez 

com que encarasse esta tarefa com muita responsabilidade, tentando ser o mais 

coerente e justo possível. 

Assim, partilho da opinião de Gonçalves et al. (2010, p. 9), quando refere 

que “O processo avaliativo só é eficaz se realizado de uma forma estruturada, 

consciente e fundamentada.” 

Apesar de todas as dificuldades, nada me afastou da grande importância 

desta tarefa indispensável à função do ser professor, pois embora tenha um forte 

impacto no aluno, sem dúvida, que também tem no professor. 

Neste sentido, para uma avaliação mais coerente, para além do método 

de observação que é um dos instrumentos mais benéficos para recolher a 

informação que se pretende avaliar (Damas & Ketele, 1985), recorri à elaboração 

de grelhas de avaliação que facilitaram todo este processo. Estas grelhas devem 

ser representadas por critérios, respondendo aos objetivos definidos, dado que 

se pretende verificar o processo e as capacidades dos alunos, que são o centro 

dessa avaliação (Rosado et al., 2002). 

Em suma, por todos os motivos mencionados anteriormente, esta acabou 

por ser uma tarefa bastante complexa, que me trouxe várias inquietações e 

inseguranças, mas que ao mesmo tempo me proporcionou um desenvolvimento 

da minha capacidade de reflexão e análise critica.  

Durante este processo realizei três tipos de avaliação: diagnóstica, 

formativa e sumativa que se relacionam, para formarem uma avaliação contínua 

justa e contextualizada, pois defendo que mais importante do que valorizar o 
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produto final é valorizar o processo. Tal como defende Bento (2003) a qualidade 

de um processo orientado pelos objetivos pré-definidos, deverá dar à análise do 

produto uma certa primazia, no entanto, uma análise do processo torna-se 

indispensável uma vez que fornece ao professor indicações necessárias à 

interpretação dos dados da análise do produto.  

 

4.1.4.1 – Avaliação Diagnóstica 

No que diz respeito à AD, esta tem como principal objetivo o apuramento 

do nível de cada aluno em relação a uma determinada modalidade e enquadrá-

los em níveis distintos de desempenho de forma a conseguir, de acordo com a 

informação obtida, estruturar todo o processo. Tal como refere Bento (2003, 

p.164) “(…)sem se elaborar e ter em atenção o plano anual, e o plano da UD, 

sem se analisar e avaliar o ensino anterior, não se pode falar propriamente de 

preparação das aulas. Assim, nas primeiras aulas de cada UD era realizada esta 

avaliação, com o propósito de aferir o nível dos alunos para determinar a 

extensão dos conteúdos a serem abordados. Esta tarefa, facilitou, a minha 

preparação das aulas, no sentido em que conseguia preparar os grupos de 

trabalho antecipadamente, definir os exercícios tendo em conta o nível dos 

alunos, e dar informações aos alunos sobre sua evolução, ou seja, ajudou-me a 

traçar o início e o fim do ensino de uma modalidade de forma efetiva e 

contextualizada. Para esta avaliação foram utilizadas escalas de apreciação, que 

nem sempre foram eficazes, e também o método da observação direta.  

Na elaboração das grelhas, tinha o cuidado de selecionar os conteúdos a 

observar e os respetivos critérios de êxito, tendo em conta os objetivos de cada 

matéria. Assim sendo, torna-se percetível que utilizei a avaliação criterial. No que 

concerne aos tipos de avaliação, Gonçalves et al. (2010) afirmam ser possível 

encontrar três tipos de avaliação: criterial (tem por referência um ou mais 

critérios, ou seja, o aluno é avaliado em função dos objetivos previamente 

definidos); normativa (descreve a execução do aluno em termos de posição que 

este alcança em relação ao grupo, no entanto, não distingue níveis de sucesso, 

mas permite classificar); mista (contempla características das anteriores, com o 

objetivo de as complementar). Assim, parece-me que caso os critérios sejam 
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bem definidos, e vão de encontro àquilo que ensinamos, a avaliação criterial é a 

mais justa. 

Porém, a avaliação tornou-se uma das tarefas mais difíceis de concretizar, 

não só pelo grande número de conteúdos a observar, mas também pelo número 

de alunos que a turma possuía. Assim, em algumas avaliações, como o caso da 

modalidade de Voleibol, surgiram imensas dificuldades que dificultaram a tarefa, 

optando por recorrer, tal como referi anteriormente, à observação direta. 

“Relativamente à AD senti muitas dificuldades. Os alunos 

apresentavam um nível técnico e tático muito abaixo do 

esperado, o que dificultou a minha observação. Também o 

facto de ter de observar um número muito extenso de 

conteúdos em apenas 50 minutos, a um número de alunos 

elevado foram fatores que dificultaram a avaliação. Para 

colmatar este problema, irei dedicar o início da próxima 

aula para terminar o registo ” 

(Reflexão da aula 38) 

Também na modalidade de Dança, surgiram imensos problemas na 

concretização da tarefa. 

 

“Esta aula foi destinada à AD da modalidade Dança. Esta 

foi uma tarefa bastante complicada, uma vez que os 

alunos não se sentiam à vontade com a modalidade em 

questão. Desta forma, a minha opção passou por ignorar 

o preenchimento da grelha e realizar esta análise através 

da observação direta.” 

(Reflexão da aula 44) 

Embora esse tipo de avaliação não me facultasse uma informação tão 

pormenorizada do nível dos alunos, procurei tirar apontamentos sobre as 

dificuldades de cada aluno, para que no momento de reflexão após a aula e na 

análise da avaliação conseguisse obter informação suficiente e contextualizada 

para proceder ao planeamento de todo o processo de E/A referente à 

modalidade. 
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Em suma, a AD foi de extrema importância, pois “facilita, então, a ação do 

professor na medida em que fornece a informação adequada, permitindo tomar 

as decisões necessárias e ajustadas às capacidades dos alunos, promovendo, 

desta forma, o sucesso educativo do aluno.” (Gonçalves et al., 2010, p. 47).  

 

4.1.4.2 – Avaliação Formativa 

Quanto à Avaliação Formativa (AF), foi realizada de modo informal, 

através de um processo contínuo, não só através da observação do desempenho 

dos alunos referentes às habilidades motoras, mas também da condição física, 

às atitudes e disciplina nas aulas. Esta avaliação assumiu um papel de grande 

importância, uma vez que foi mediadora de todo o processo de E/A. Através 

desta avaliação, consegui ao longo das aulas perceber se as estratégias 

utilizadas estavam a ser eficazes, ou se, por outro lado, teria de reestruturar o 

método de ensino, como decorreu na turma partilhada, na modalidade de 

Voleibol. Após verificar que os alunos não estavam a progredir conforme o 

planeado, considerei oportuno implementar o Modelo de Educação Desportiva. 

Como refere Rink (1993), a AF é a avaliação que tenta analisar o 

progresso em direção a um objetivo. Os procedimentos da AF são usados para 

fazer, ou não, ajustes no processo de aprendizagem. 

Como referi anteriormente, esta avaliação era realizada informalmente, 

através da observação das aulas, sendo dedicada uma parte da reflexão à 

prestação e evolução dos alunos, como podemos verificar no seguinte excerto 

da reflexão da aula número 58 e 59 da UD de Dança: 

 

“(…) Em suma, fiquei muito satisfeito com esta aula, mas 

principalmente com a evolução dos alunos.” 

 

“(…) Considero que os casos a que devo ter mais atenção 

serão os dos alunos X, Y, Z, pois devido às suas 

características pessoais, não se libertam o suficiente.” 
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 Desta forma, este tipo de avaliação tornou-se bastante importante no 

sentido em que, em várias circunstâncias, após a sua análise pude reestruturar 

o processo de E/A através de novas estratégias, contribuindo assim para a 

evolução, quer dos alunos quer do próprio professor.  

 

4.1.4.3 – Avaliação Sumativa 

 Quanto à Avaliação Sumativa (AS), foi sem dúvida um grande desafio ao 

longo do ano letivo. Esta avaliação tem como objetivo verificar o nível de 

desempenho do aluno a nível das competências técnicas/táticas e cultura 

desportiva, ou seja, quanto à estória, regras e terminologia da modalidade, ao 

longo daquela UD, atribuindo-lhe uma determinada classificação. Pode ser 

realizada no final de cada período, no final de cada ano e no final de cada ciclo 

de ensino, bem como no final da UD a avaliar de forma global (Rosado et al., 

2002).  

Para que o processo de avaliação fosse o mais justo, e o mais coerente 

possível, orientei-me, no momento da atribuição da classificação, pelos critérios 

de avaliação elaborados pelo grupo de EF no início do ano letivo. Segundo este 

documento, a avaliação final conta com três níveis distintos: o “saber fazer” ao 

qual era destinado 60% da avaliação, sendo que as tarefas técnico-táticas 

correspondiam a 40% e os restantes 20% eram destinados às regras e rotinas 

(5%) e aptidão física (15%). O “saber-estar” relacionado com as atitudes e 

valores, ou seja, o comportamento/empenhamento e a assiduidade/ 

pontualidade, tinha um peso final de 40%. 

Com esta forma de avaliação, no segundo período atribuí uma 

classificação negativa a uma aluna, apesar de esta ter conseguido a 

classificação positiva quanto ao nível do “saber-fazer”. Porém, a nível do “saber-

estar” não lhe permitiu atingir a classificação final de 10 valores, o que resultou 

numa classificação final negativa. Na minha opinião, cada vez mais devemos 

atribuir importância à postura do aluno nas aulas de EF, uma vez que senti, e 

desde que a disciplina não conta para a média, ainda mais, que os alunos vêm 

a EF como algo lúdico, como mera diversão. E neste sentido, este tipo de 

critérios de avaliação, é sem dúvida uma estratégia muito interessante para 
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combater essa postura do aluno face à disciplina. A EF não pode ser 

perspetivada pelos alunos, como a continuidade do recreio, onde vão brincar e 

conviver. Devemos mostrar que, de facto, a nossa disciplina é tão importante 

como às outras e que devem ter um comportamento e um empenhamento igual 

ou superior às outras disciplinas. Porém, cabe também ao professor mudar esse 

pensamento, através do rigor e disciplina. 

Esta tarefa sempre foi bastante complicada e na qual, nunca me senti 

verdadeiramente à vontade. O receio em avaliar de forma incorreta e injusta 

predominavam nas aulas em que realizava a AS. No entanto, de forma 

progressiva e tal como todos os outros receios, foram ultrapassados com a ajuda 

da PC. 

Os instrumentos utilizados foram, tal como na AD, as escalas de 

apreciação/ tabelas de registo, a observação direta e, no caso da Dança e do 

Atletismo, recorri aos meios audiovisuais, que foram fundamentais para uma 

análise mais criteriosa e pormenorizada. Este último, permitiu-me observar mais 

do que uma vez o desempenho dos alunos, o que facilitou a minha tarefa e, 

assim atribuir de forma mais justa as classificações. 

 Nesta avaliação, e para poder comparar os resultados, utilizei os mesmos 

parâmetros prescritos para a AD, permitindo assim verificar a evolução dos 

alunos, desde o início até ao fim da UD. 

E foi neste sentido que, devido à importância atribuída ao processo 

evolutivo, algumas classificações surpreenderam os alunos. Ribeiro e Ribeiro 

(1990 cit. por Gonçalves et al., 2010, p. 56), nesta linha de pensamento, refere 

que “A AS procede a um balanço de resultados no final de um segmento de E/A, 

acrescentando novos dados aos recolhidos e contribuindo para uma apreciação 

mais equilibrada do trabalho realizado.”  

Atribuir uma classificação qualitativa de 0 a 20 valores, parece, em alguns 

casos, injusto, difícil. Às vezes parece tanto e outras vezes tão pouco. Lembro-

me perfeitamente, na atribuição das notas no 1º período, de ter ficado uma noite 

sem dormir, a pensar que seria injusto com uma ou outra aluna. Se não poderia 

fazer nada que atenuasse essa sensação de injustiça. Sendo eu ainda aluno, 

tinha muito presente sensações de injustiça e de, por vezes, revolta 
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relativamente a algumas notas durante o meu percurso escolar e saberia que, 

de certa forma, poderia desmotivar os meus alunos para as aulas.  

 Em suma, para a avaliação ser realizada com coerência, é fundamental 

elaborar instrumentos ajustados e em concordância entre o que queremos 

ensinar, os objetivos que pretendemos atingir e o que queremos avaliar. Só 

assim é possível verificar com precisão o desenvolvimento dos alunos e refletir 

sobre os resultados. 

 

4.2 – Área 2 - Participação na Escola e Relação com a Comunidade 

4.2.1 – “Corta-Mato Escolar 2014/2015”  

O corta-mato escolar 2014/2015 foi a primeira atividade organizada pelo 

NE, com a colaboração do grupo disciplinar de EF. Desde logo foi encarada por 

todos os elementos como um grande desafio, uma vez que é uma das maiores 

atividades da escola e, por esta razão queríamos cumpri-la com bastante 

sucesso. 

Sendo esta a primeira atividade em que estava inserido na organização, 

claramente a responsabilidade era grande e a vontade de que tudo corresse pelo 

melhor, levou o NE a uma minuciosa preparação do evento.  

O receio de que algo corresse mal levou-nos a prever todos os 

problemas que poderiam surgir, todos os imprevistos e todas as soluções 

possíveis para os solucionar. Foram dias bastante intensos, cheios de 

preocupações, mas ao mesmo tempo com uma vontade enorme de superar este 

desafio.  

Através de um trabalho de equipa bastante coeso e harmonioso, bem 

como com a ajuda da PC, o NE planeou toda a atividade, tendo em conta os 

vários aspetos envolvidos. Surgiam dúvidas e incertezas, surgiam receios e cada 

vez ficávamos mais nervosos. O dia 21 de novembro seria o dia de provar 

perante toda a comunidade escolar que estávamos prontos para a nossa função.  

Relativamente à organização, e tendo em conta o elevado número de 

tarefas, o NE dividiu as funções. Assim, fiquei responsável pela divulgação, pelas 

inscrições, pela divisão dos alunos por escalões, pela elaboração e afixação de 
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toda a calendarização do evento e pela elaboração das senhas dos lanches e 

pelos cartões de identificação dos elementos da organização.  

A organização desta prova foi algo muito complexo. A inexperiência 

dificultou-nos o processo de decisão e muitas das vezes me senti perdido. A 

angariação de patrocínios foi, sem dúvida, a tarefa mais aliciente desta atividade. 

Enviamos inúmeros e-mails, inúmeras cartas, imensos telefonemas, aos quais 

não obtivemos uma única resposta. Porém, com esforço, empenho e persuasão, 

conseguimos muitas ajudas, para alimentação (Doce alto e Café Nandinha), para 

prémios (Porto Editora, Escola de Dança Sabor Latino, Escola de taekwondo do 

Porto). Este apoio foi fundamental para o sucesso do evento, uma vez que lhe 

proporcionou uma maior dimensão no meio escolar.  

Tal como se demonstra na figura 5 os prémios para os três primeiros 

classificados de cada escalão, as medalhas, os diplomas de participação e 

organização, bem como os vales de oferta, foram elaborados somente pelo NE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             A aproximação do grande dia fazia com que passássemos horas e horas 

no mesmo local, sempre com o mesmo empenho e dedicação. No entanto, a 

Figura 5 – Cartaz do Corta-Mato Escolar, certificado e vale de oferta. 
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cada dia que passava a ansiedade e o nervosismo aumentavam. De seguida 

transcrevo um excerto do meu diário de bordo onde explicito esta minha 

preocupação e ansiedade: 

 “Este dia foi muito complicado. Aproxima-se o corta-mato e 

os nervos e a vontade de que tudo corra bem predomina”. 

(11/11/2014) 

Em termos de operacionalização cada EE solicitou a ajuda de alguns 

alunos da sua turma, de forma a facilitar todo o processo. Visto que esta era uma 

atividade para a comunidade escolar, fazia sentido estarem inseridos alguns 

alunos na organização, até pela complexidade de toda a prova. Assim, recrutei 

alguns elementos da minha turma, para ajudarem em diversas tarefas, como na 

preparação dos lanches, para me auxiliarem no secretariado, para fotógrafos, 

para repórteres, para a mesa de som, de forma a tornar o evento algo mais formal 

e com uma maior dimensão. A ajuda dos meus alunos foi essencial para o 

sucesso do evento, o empenho, a dedicação, a responsabilidade foram um 

contributo fundamental. 

No dia da atividade, assumi o controlo da chegada dos alunos à meta. 

Esta função requeria muita coordenação com os restantes elementos, pois uma 

falha de comunicação seria um passo para o fracasso. Desta forma, selecionei 

os alunos com mais responsabilidade para me auxiliarem na organização da 

chegada, assim como no registo da ordem de chegada dos participantes, para 

retirar alfinetes, bem como para distribuir as senhas para o lanche. A escolha 

destes alunos foi fundamental, uma vez que me permitiu estar mais livre para 

auxiliar noutras funções, e até mesmo para solucionar alguns imprevistos. 

Esta tarefa, pelo qual fiquei responsável, foi sem dúvida um grande 

teste às minhas capacidades. Desenvolvi a minha capacidade de liderança, a 

minha capacidade de organização, de gestão e também a minha capacidade de 

me adaptar às dificuldades imprevistas. Considero que, sem dúvida, que esta 

minha participação contribuiu para a minha prestação enquanto professor, uma 

vez que estas características também foram importantes no meu papel na sala 

de aula. 



Realização da Prática Profissional 

78 
 

Embora tivesse tudo planeado para que não cometesse falhas, o 

maior imprevisto surgiu na minha área de responsabilidade. No momento da 

chegada dos alunos do primeiro escalão a competir, um dos auxiliares de 

educação direciona o primeiro grupo de alunos para a zona de partida, levando 

a que se instalasse o caos. Alguns dos professores pediram-me explicações 

sobre a situação e eu não saberia o que estava a acontecer nem como abordar 

a questão. Surgia o sentimento de frustração e revolta, após tanto trabalho e 

dedicação tudo tinha ido por “água abaixo” e logo no início da atividade. Restava-

me ter a capacidade de manter a calma e dar a volta à situação. Como já, referi 

a adaptação às dificuldades é uma das características de um bom professor e a 

passagem por esta tarefa permitiu-me desenvolve-la.  

Na minha opinião, como já referi anteriormente, estes contratempos 

foram fundamentais para a minha aprendizagem. Hoje, terminada esta fase, 

posso afirmar que me sinto preparado para organizar uma atividade com esta 

dimensão numa escola e para assumir qualquer função. 

Apesar das dificuldades, no final do evento, todos os professores que 

cooperaram na organização da atividade felicitaram o NE, desvalorizando a 

situação ocorrida.  

Transcrevo um excerto do meu diário de bordo que expõe essa 

circunstância: 

“Foi um dia extraordinário. A boa relação entre os 

alunos, professores e pessoal não docente era tão 

evidente, que só poderia ter corrido muito bem. Mas o 

que me marcou realmente neste dia foi o facto de 

vários professores, incluindo a PC, me felicitarem pela 

boa organização. Não há nada mais gratificante do que 

o nosso trabalho ser reconhecido.” 

(21 de novembro de 2014) 

Apesar de nos felicitarem pela organização, senti que nem tudo correu 

como o previsto. Às vezes, o facto de não nos superarmos torna-se 

desmotivante, mas a aprendizagem também é feita de obstáculos e portanto há 

que saber contorná-los. 
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Após a atividade, o trabalho em equipa continuou, mais uma vez foram 

distribuídas tarefas entre o NE. Fiquei responsável por realizar as justificações 

de faltas, elaborar uma grelha com as classificações e enviar ao coordenador do 

DE, assim como realizar o vídeo com o resumo da atividade. Claramente foi mais 

um desafio, uma vez que não tinha a noção da quantidade de trabalho a fazer 

após uma prova. No entanto, com estas tarefas foram descobertos alguns erros, 

derivados do sistema informático, em que, mais uma vez, foram desafiantes e 

cansativos de resolver.  

Para uma análise criteriosa de toda a atividade e para evidenciar os 

aspetos a melhorar na organização de futuros eventos, o NE juntamente com a 

PC, realizaram uma reunião de forma a saber a opinião de cada elemento, 

relativamente aos aspetos positivos e negativos. Penso que este momento, 

nesta nossa fase de aprendizagem, seja essencial para tornar o nosso processo 

ainda mais rico. A reflexão deve fazer parte de todas as nossas ações, mais 

importante do que refletir é saber refletir. Nesta reunião foram evidenciados 

aspetos, que não tinha reparado mas que de facto aconteceram, assim como o 

contrário. Desta forma, é importante, no trabalho em equipa sabermos a opinião 

de cada um, de forma a criar estratégias para no futuro melhorar. 

  Em suma, apesar do enorme trabalho e do cansaço extremo, foi com 

muito agrado que realizámos este evento e estamos muito agradecidos por toda 

a ajuda dada pelos professores de EF e os alunos da minha turma residente, 

envolvidos na atividade. Sem eles o evento não teria sido o sucesso que foi. 

Apesar da sensação de insatisfação, penso que esta atividade nos proporcionou 

uma boa integração com a comunidade escolar. 

 

4.2.2 – “Mega-Sprint/ Mega- Salto” 

“O fracasso é sinónimo de sucesso, desde que aprendamos com ele” 

(Malcolm S. Forbes, Empresário) 

O Mega- Sprint/ Mega- Salto é uma atividade realizada tradicionalmente 

todos os anos letivos na escola. Este evento envolve toda a comunidade escolar 

e visa a seleção dos alunos com melhores resultados obtidos na prova de 
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velocidade (40m) e simultaneamente no salto em comprimento, para 

representarem a escola a nível distrital. 

O planeamento, organização e gestão de todo o evento, esteve a cargo 

do NE, com a colaboração do grupo de EF. Esta seria a nossa segunda atividade 

no meio escolar, no entanto, seria uma novidade para nós, na medida em que 

todos os elementos do núcleo nunca tinham vivenciado e experienciado, ao 

longo do percurso como alunos. 

Tendo em conta os erros cometidos no Corta-Mato Escolar, a 

preparação deste evento foi muito mais minuciosa. O NE teve em conta os 

conselhos da PC, e iniciou a sua preparação atempadamente, de forma a 

minimizar as surpresas no dia da atividade. Em termos de preparação do evento, 

foram distribuídas tarefas entre o NE, de forma a melhorar a organização do 

evento. Assim, elaboramos uma grelha com as funções de cada elemento, bem 

como a sua data de entrega. Desta forma, organizamos muito melhor o nosso 

tempo, não correndo o risco de nos esquecermos de uma determinada tarefa, 

assim como surgia a responsabilidade de a entregar dentro do prazo estipulado, 

facilitando assim o trabalho em equipa.  

Na preparação da atividade, fiquei responsável pela divulgação do 

evento, pela elaboração e entrega, aos professores de EF, das fichas de 

inscrição, assim como pela organização da prova do salto em comprimento, ou 

seja, requisição do material necessário, vedação do espaço, elaboração do 

regulamento da prova e elaboração e afixação da calendarização do evento. No 

entanto, todo o NE teve uma participação ativa em todas as tarefas. 

Para além destas tarefas, o NE aproveitava as reuniões de grupo, bem 

como os tempos-livres para realizar tarefas relacionadas com os prémios e 

divulgação do evento, tal como constatamos na figura 6, pois em todas as 

atividades por nós realizadas, sempre marcamos a diferença neste sentido, 

sendo várias vezes elogiados pela criatividade e inovação. De salientar que 

todos estes gastos económicos ficaram ao encargo, somente do NE. 
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Aproveitávamos estes pequenos “convívios” para desenvolver também 

a união, a cooperação e a coesão de grupo e fortalecer a nossa relação de 

amizade, pois trabalhar no seio de um grupo em que prevalece a amizade torna 

as coisas mais fáceis e divertidas. 

No dia do evento, relativamente à operacionalização, os elementos do 

NE assumiram as funções pré-estabelecidas, sendo que fiquei responsável pela 

gestão de toda a prova, referente ao Mega-Salto, e pela entrega de prémios. 

Para mim foi muito gratificante vivenciar esta experiência, uma vez que não tinha 

Figura 6 – Certificado, prémios para os vencedores e cartaz. 
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qualquer conhecimento da mesma e, desta forma, considero que me sinto 

totalmente preparado para futuramente estar envolvido numa atividade destas. 

Apesar de termos planeado minuciosamente a atividade, de 

experimentarmos a atividade com a turma partilhada, houve aspetos positivos 

em termos de organização e gestão do tempo, assim como aspetos negativos 

que também são importantes no processo de aprendizagem, A meu ver, o erro 

é parte fundamental do processo de aprendizagem. Quem chega ao sucesso 

sem nunca ter cometido erros, não tem bagagem suficiente para, mais cedo ou 

mais tarde, lidar com contratempos, ou dificuldades da vida. Durante esta prática 

de ensino supervisionada, os erros fazem parte do processo, mas no futuro, 

enquanto professor não os posso cometer. 

Após o evento, o NE reunia-se com a PC de forma a refletir sobre toda 

a atividade, quer sobre os aspetos negativos, como também dos aspetos 

negativos, sendo este processo importantíssimo para o desenvolvimento da 

autorreflexão e da autocritica, de forma a nos ajudar na organização dos futuros 

eventos. 

Por fim, apesar de o evento não ter correspondido às minhas 

expectativas, o ambiente de festividade que se viveu, a maior interação com os 

alunos, permitiu-nos inserir no seio da comunidade escolar e criar uma 

proximidade com todos os envolventes. 

 

4.2.3 – Torneio “Professores X Alunos” 

Ao longo do ano letivo, o NE procurou desenvolver várias atividades, de 

forma a promover o espírito desportivo e a importância da atividade física, 

aliando estas perspetivas ao desenvolvimento da relação entre a comunidade 

escolar. 

Este evento foi uma ideia inovadora, para se integrar no último dia do 2º 

período, ou seja, no dia aberto que se realizou no dia 20 de março de 2015. 

Neste dia, a escola organiza diversas atividades para os alunos, relacionadas 

com a saúde e o bem-estar.  

Assim, consideramos oportuno mover toda a comunidade escolar, 

promovendo um ambiente de diversão, convívio e harmonia. 
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Toda a organização da atividade foi da responsabilidade do NE, com o 

contributo de alguns auxiliares de educação, cuja ajuda foi fundamental para o 

sucesso da atividade.  

Ao contrário dos eventos anteriores, esta atividade não tinha uma 

dimensão tão complexa em termos de organização. No entanto, foi necessário 

organizar de forma minuciosa toda a atividade.  

Para a sua efetivação, o NE fez uma preparação atempada, com atenção 

especial aos pormenores. Houve, de facto, um cuidado acrescido com a 

cerimónia de entrega dos prémios, uma vez que se tratava de um momento 

formal e de maior exposição, e que nas atividades anteriores não tinham tido o 

sucesso desejado. Posto isto, tratamos de construir os prémios de forma criativa, 

com a intenção de inovar e ser um dos pontos fortes do evento. Na verdade, 

conseguimos prémios bastante apelativos, elogiados por todos os participantes.  

Para colaborar no evento, contamos com a preciosa ajuda do NE de 

Biologia, que tiveram a amabilidade de assumirem funções como fotografas, 

bem como nos ajudaram a construir, tal como podemos observar na figura 7, os 

prémios do evento.  

 

  

Figura 7 - Prémios do Torneio Professores x Alunos 
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Embora este projeto tivesse sido aprovado pelo grupo disciplinar de EF, 

afirmando que seria uma ideia bastante interessante, tivemos algumas 

dificuldades em conseguir professores que quisessem participar no evento. 

Muitos dos professores, de várias disciplinas, rejeitaram os nossos convites. 

Outros, após terem confirmado a sua presença, cancelaram-na perto da data do 

evento. A solução encontrada pelo NE foi a integração de um aluno na equipa 

dos professores, bem como de alguns auxiliares de educação. No meu ponto de 

vista, este foi o maior problema do evento, uma vez que apenas foi solucionado 

no dia do evento. 

Em termos de operacionalização do evento, a boa organização ao longo 

do torneio e a correta distribuição das tarefas permitiu um cumprimento rigoroso 

do horário estabelecido. 

Relativamente ao impacto do evento, apreciamos o facto de termos tido 

muito público durante toda a atividade. O pavilhão esteve repleto de alunos e 

professores, que deram o seu apoio a todos os participantes. Viveu-se um 

ambiente de harmonia, de festividade, de alegria, de entusiasmo. 

A entrega de prémios, apesar de ter pouco público, decorreu segundo o 

previsto e foi com muito agrado que constatámos que os participantes ficaram 

bastante satisfeitos com os prémios, 

O balanço final é de cumprimento dos objetivos, da passagem de uma 

imagem de organização positiva para a Escola, na certeza de que melhorámos 

em relação ao evento anterior e que estivemos à altura do desafio. 

 

4.2.4 – “I Sarau Juntos Pela Educação Física” 

“As oportunidades podem ser iguais, agora os esforços, esses, devem 

ser multiplicadamente maiores para o pequenino detalhe do sucesso” 

(Genival Silva, 2010 p. 24) 

Para colmatar o pouco sucesso das atividades anteriores, o NE propôs 

a organização do “I Sarau Juntos Pela Educação Física”, que se realizou no dia 

6 de maio de 2015 e que consistiu na apresentação das composições de dança 

elaboradas nas aulas de EF pelos EE. Para além das nossas turmas, contamos 
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com outras apresentações coreográficas, como o grupo de dança da escola, e 

também atuações musicais de alunos da escola, bem como de convidados 

especiais, como o Núcleo de Dança da FADEUP. 

Esta seria a nossa última oportunidade. Seria o culminar de um ano 

árduo, mas ao mesmo tempo muito profícuo. Teríamos a oportunidade de deixar 

a nossa marca na escola, algo que nos fizesse lembrar, algo inesquecível, quer 

para nós quer para o resto da comunidade.    

Este evento distinguia-se claramente dos anteriores, pois para além de 

envolver a comunidade escolar, envolvia os pais e os encarregados de 

educação.  

O facto de estarmos presentes na organização de outros eventos, de 

termos cometido erros, proporcionou-nos uma experiência que nos fez refletir de 

forma mais cautelosa sobre os problemas que poderiam surgir, bem como das 

soluções possíveis.  

Foram dias de muita ansiedade, de muito trabalho, de poucas horas de 

sono. Tudo foi preparado ao pormenor, tudo foi minuciosamente pensado, para 

que nada falhasse. Nada podia dar errado.  

Transcrevo, do meu diário de bordo, o meu estado de espírito dias antes 

da atividade se realizar: 

“Falta uma semana para o grande dia. Para aquele que 

será um dos dias mais importantes deste ano. Foram 

dias de muito trabalho, de grandes preocupações. 

Sinto-me ansioso, nervoso, não sei explica. Quero dar 

o melhor de mim, quero dar o melhor de nós. Todas as 

noites sonho com esse grande momento. Dos 

problemas que poderão surgir, de como os vamos 

resolver. Tenho em mim todos os sonhos do mundo e 

está a chegar a hora de os agarrar!” 

(5 de maio de 2015) 

E no dia, nos últimos preparativos, tudo parecia correr mal. Os 

convidados para as atuações atrasados, problemas no sistema de som, 

problemas no retroprojetor. O nervosismo tinha-se apoderado de mim e quando 
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percebi, estava completamente dominado. Queria tudo tal e qual como tinha 

pensado, o lugar dos convidados, as luzes, a decoração, nada podia estar fora 

do lugar. Tinha chegado o momento, o nosso momento. As expectativas eram 

elevadas, tínhamos muitos convidados. Desde a PO, aos professores do grupo 

de EF e membros da direção. Estávamos no centro das atenções, aliás, o nosso 

trabalho estava no centro das atenções. Todos esperavam um grande evento e 

não poderíamos, de forma alguma, desiludir. 

Em termos de operacionalização, fiquei responsável pela entrada e 

saída dos participantes, no entanto, não me limitei à minha função. Não o poderia 

fazer. Controlei os apresentadores, as luzes, controlei os alunos que estavam a 

fazer barulho, controlei tudo de tal forma, que nada me escapava. Relativamente 

ao trabalho em equipa, este foi, sem dúvida, o evento em que o NE teve mais 

coeso, mais harmonioso. Mais uma vez, assumi a posição de líder, embora 

apesar de nem sempre assumir de forma correta essa função, sabia que a minha 

personalidade influenciava de certa forma o trabalho dos meus colegas. O facto 

de ser nervoso, de estar sempre sob pressão, de ser perfecionista, fez com que 

”empurrasse” os meus colegas comigo.  

Transcrevo alguns excertos da reflexão individual da atividade que 

confirmam esta afirmação: 

“Quanto à preparação do evento, decorreu sempre 

sobre enorme stress e ansiedade, transmitindo estes 

sentimentos para os restantes colegas. Assumo que 

sou perfecionista, e que trabalho melhor sobre pressão. 

Porém, sinto que nem sempre fui o mais correto com 

os meus colegas.” 

“Durante o evento, mais uma vez, o estado de 

ansiedade e nervosismo voltaram a tomar conta de 

mim e voltei a ter algumas reações com os meus 

colegas pouco serenas. Em alguns momentos falei-

lhes de forma inadequada, num tom algo agressivo e 

assumo esses meus erros. Mas a vontade de que tudo 
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corresse da melhor forma era maior do que qualquer 

outra coisa.” 

(8 de maio de 2015) 

No final do evento, e com grande surpresa, todos os professores 

presentes congratularam a nossa organização. Todos ficaram surpreendidos 

pela fluidez das transições, pela qualidade dos textos de apresentação, pela 

decoração. Muitos referiram que estava tudo perfeito. Os feedbacks foram muito 

positivos, o que me deixou completamente lisonjeado. Sensação de dever 

cumprido, sensação de conquista. Vivia assim um dos melhores momentos da 

prática pedagógica supervisionada, tal como podemos observar na figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi muito compensador perceber que esta atividade foi comentada por 

toda a comunidade, durante vários dias. Senti que o meu trabalho foi 

recompensado, que finalmente tinha mostrado que conseguia, que finalmente 

tínhamos deixado a nossa marca.  

Transcrevo do meu diário de bordo, algumas das palavras que os 

professores nos transmitiram: 

 

 

 

“Parabéns pela organização. Estava tudo excelente.” 

Figura 8 - Apresentação do "I Sarau Juntos pela Educação 
Física" 
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“Eu sabia que conseguias. Parabéns pela tua 

competência e responsabilidade.” 

 

“Parabéns ao NE pela excelente iniciativa. Espero que 

seja o primeiro de muitos Saraus “Juntos Pela 

Educação Física”. Os próximos estagiários terão 

muitas dificuldades em vos superar.” 

(6 de maio de 2015) 

Desta forma, e de acordo com os comentários positivos que recebemos, 

não poderia estar mais satisfeito pela excelente forma como terminamos esta 

aventura. O reconhecimento dos outros professores por este evento foi muito 

importante para a nossa formação. 

 

4.2.5 – Desporto Escolar 

“A aula de EF é parte maior do desporto na escola. Mas a promoção de 

uma verdadeira cultura desportiva na escola passa por sair dos limites da aula 

de EF e explorar melhor as possibilidades do DE.” (Marques, 2006, p. 145) 

Sendo a PC a coordenadora do DE na nossa escola, fazia sentido que 

o NE estivesse muito presente nas tarefas que nele estão inerentes.  

Desde o início do ano que demonstrei a minha vontade em estar inserido no DE 

de Andebol, uma vez que estou ligado a esta modalidade na área do treino. No 

entanto, nunca tive consciência da incrível experiência que seria.  

Foi sem dúvida, uma das experiências mais enriquecedoras, quer a nível 

pessoal quer a nível profissional, deste ano de estágio. Não poderia estar mais 

satisfeito por esta escolha. 

 Lembro-me, como se fosse hoje, do primeiro treino que, juntamente com 

o professor, lecionei. Recordo, através de um excerto do meu diário de bordo, a 

minha retrospetiva sobre o primeiro impacto: 

 

“Primeira presença na aula de DE de Andebol. Os 

alunos ficaram entusiasmados com a minha presença, 
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questionando-me sobre quem eu era, se sabia jogar, o 

que fazia na vida, se era professor, entre outras 

perguntas. Foi uma boa receção e a aula correu muito 

bem, consegui manter logo uma boa empatia com 

todos. De tal forma, que no final da aula pediram-me 

para ir sempre e disseram que queriam ir jogar para o 

meu clube.” 

(13 de outubro de 2014) 

Foi-me desde início dada liberdade para assumir os treinos, para 

arriscar, errar, para aprender. Agradeço ao professor que me acompanhou, 

durante esta aventura, pela confiança, pela liberdade, pelo carinho, pelo apoio, 

pela motivação, enfim por toda a aprendizagem que me proporcionou. Cresci 

muito com ele, quer como professor quer como treinador.  

Como afirma Queiroz (2001,p.102) “A construção de um saber da 

experiência, evolutivo e histórico, pode ter início por meio da interação entre os 

futuros professores e os que já atuam.“ 

Foi muito gratificante acompanhar a evolução dos meus pequenos grandes 

atletas e promover a sua inclusão no meio escolar através do desporto. Para 

além disso, sinto-me satisfeito por conseguir inserir muitos desses alunos em 

clubes. Sem dúvida, sinto que cumpri o meu papel como futuro professor de EF, 

mas sobretudo como educador. Transcrevo alguns excertos, do meu diário de 

bordo, que descrevem alguns momentos passados: 

“É impressionante a forma como em tão pouco tempo 

criamos uma ligação tão forte com os alunos. Hoje é o 

dia em que os “meus pequeninos” do DE vão ter o 

primeiro jogo. Estou tão entusiasmado. Eles têm 

evoluído imenso e vê-los jogar é um prazer enorme, 

pois é tudo fruto do meu trabalho e do professor João 

Barbosa. Apesar de termos perdido os dois jogos, pela 

margem mínima, contra a Escola de Valongo e o 

Francisco Torrinha, fizemos uma excelente exibição. 

Garra, determinação, empenho e dedicação são as 

palavras que descrevem estes grandes atletas.”  
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(11 de outubro de 2014) 

 

“Dia de jogo com os meninos do DE. Assumo que não 

gosto de perder e faria tudo o que tivesse ao meu 

alcance para os ajudar a vencer. Dominamos todo o 

encontro, mas no último período, as coisas não 

correram bem. Perdemos o jogo por a diferença de 1 

golo. No final da partida, dois alunos/ atletas choravam 

pela má exibição. Pediram-me desculpa pela derrota e 

por não terem ajudado a equipa. Disse-lhes que foi 

apenas um jogo e que, apesar do resultado, foram 

brilhantes e têm evoluído imenso, resta trabalhar. A 

derrota e o erro fazem parte da aprendizagem, mas a 

humildade com que estes miúdos encaram a vida, faz 

com que eta aventura seja ainda mais enriquecedora.”  

(18 de outubro de 2014) 

Mais importante do que vencer, é conseguir transmitir aos alunos os 

valores do desporto. Valores que se refletem ao longo de toda a vida. O respeito, 

o fair-play, o companheirismo, o saber lidar com a vitória e com a derrota, ensina-

los a lutar de forma justa para alcançar os seus objetivos e ensinar-lhes que é 

com trabalho, empenho e disciplina que cada um deles vai conseguir concretizar 

todos os seus sonhos. E que é gratificante é formar cidadãos e desportistas 

exemplares, com valores, com princípios, com carater. 

Gonçalves (1997) e Serpa (1995, p.21) constatam que “(…) as decisões 

dos treinadores, sendo muitas vezes aleatórias e em função das próprias 

interpretações e atitudes, interferem profundamente na vida desportiva e pessoal 

dos desportistas que orientam, daí resultando consequências positivas e 

negativas para estes”. No mesmo sentido (Evans, 1994; in Horne, Tomlinson & 

Whannel, 1999, pp.154) referem que “O desporto tem a grande capacidade de 

produzir rufias e malfeitores, bem como bons cidadãos e santos”.  

Sempre foi um dos meus objetivos, para além de ensinar Andebol, 

implementar os valores referidos anteriormente. Para isso, em conjunto com o 
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professor, desenvolvemos metodologias de ensino capazes de motivar os alunos 

para a prática de atividade física.  

Para além disto, jogo após jogo, verifiquei que uma das dificuldades das 

escolas era conseguir manter o número de alunos no DE. No nosso caso, apesar 

de esse também ser um dos nossos problemas, foi desenvolvido um trabalho tão 

coeso, tão harmonioso, tão centrado nos interesses dos alunos, que em alguns 

dos jogos, contávamos com 20 atletas, sendo que as equipas adversárias 

perdiam por falta de número de elementos mínimos.  

Foi um trabalho difícil, cansativo, sobretudo pelo mau comportamento de 

alguns atletas, mas no fim foi tão prestigiante, tão enriquecedor. Senti que muitos 

daqueles alunos/atletas apenas precisavam de atenção, de carinho, de afeto. 

Senti que muitos deles nos viam como modelos, como uma referência e era 

nesse sentido que pretendia também atuar. Ser um exemplo e transmitir-lhes, 

para além dos meus conhecimentos sobre Andebol, experiências. Experiências 

que os marcassem de forma positiva, que os fizessem ser Homens melhores, 

com mais oportunidades, com mais confiança, com objetivos. E naquelas horas 

em que estava com eles, para além de jogarmos Andebol, queria fazê-los felizes. 

Todas as crianças merecem ser felizes. Todas as crianças merecem ter 

oportunidades. Todas as crianças merecem sentir-se acarinhadas. E via nesse 

sentido um pouco do meu papel, como professor e como Homem, pertencente a 

uma sociedade em que cada vez mais as crianças são tratadas como adultos. 

Partilho, através do relatório individual do DE, a minha opinião sobre esta 

experiência: 

“A meu ver, este trabalho tem sido desenvolvido com 

alguma qualidade, pois os alunos mostram-se 

empenhados e motivados para todos os treinos.”  

 

“No que concerne ao meu trabalho desenvolvido com 

o professor, vejo nele um modelo a seguir. Dá-me total 

liberdade para orientar os treinos, de aplicar a minha 

metodologia, mas ao mesmo tempo fornece-me 



Realização da Prática Profissional 

92 
 

alguma informação a nível da sua experiencia pessoal 

que me faz refletir treino após treino.” 

“Passar por esta experiência tem sido muito 

enriquecedor, tanto a nível pessoal como profissional. 

As opiniões, sugestões e as críticas construtivas que o 

professor me orienta, ajudam-me a ter uma outra 

perspetiva do ensino e do treino e, ao mesmo tempo, 

encaminha-me para o sucesso. Fazem-me crescer 

como Homem e como profissional. 

Devo salientar uma das situações que demonstra o 

bom trabalho desenvolvido e a confiança que o 

professor deposita em mim. Na 3ª jornada do DE de 

Andebol, em que o professor não poderia estar 

presente por motivos profissionais, atribuiu-me a 

responsabilidade de organizar esta jornada que se 

realizou na escola cooperante. Apesar de não poder 

estar sozinho, o professor conseguiu que o fossem 

substituir. No entanto, atribuiu-me a total 

responsabilidade e liberdade para esta organização, 

bem como para a orientação dos jogos”. 

(17 de dezembro de 2014) 

Ver os meus pequenos grandes atletas crescer, vê-los cumprir regras e 

vê-los a jogar Andebol como verdadeiros atletas federados, suscitou em mim 

uma sensação de dever cumprido, de realização e de concretização. 

 Tenho a certeza que, de alguma forma, marquei aquelas crianças, tanto 

como elas me marcaram. E, mesmo que os nossos caminhos não se voltem a 

cruzar, sinto-me satisfeito por ter contribuído para o sucesso do DE na escola 

cooperante, sinto-me satisfeito por impulsionar esta modalidade na escola, pois 

apesar de já existir há alguns anos foi, segundo o professor, o ano com mais 

sucesso. 

Esta foi sem dúvida, a grande experiência deste estágio. Agradeço do 

fundo do coração ao professor que me acompanhou e que tornou esta aventura 

ainda mais entusiasmante. 
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4.2.6 – Reuniões 

Ao longo destes meses, tive uma participação muito assídua em todas as 

reuniões realizadas.  

No que concerne às reuniões do NE, fui incumbido de realizar as atas no 

segundo período. Estas reuniões foram bastante importantes em todo o 

processo, uma vez que em conjunto tratávamos de todas as tarefas. Não me 

considerando uma pessoa muito organizada, fazia questão de apontar tudo o 

que era dito, anotando na agenda as datas importantes, para que nada falhasse. 

Este método, para além de resolver o meu problema, foi também essencial para 

cumprir todas as tarefas dentro da data estipulada, uma vez que tinha essa 

responsabilidade e estava constantemente a verificar as tarefas a serem 

realizadas. Em todas as reuniões, tratávamos de diversos assuntos, 

relacionados com as aulas observadas, realização de tarefas em grupo e 

reflexões das aulas observadas. Estas reuniões, visto serem de carater informal, 

foram importantes para desenvolver a minha capacidade crítica sobre todas as 

temáticas, uma vez que também a PC nos estimulava nesse sentido. Estas 

reuniões em grupo foram essenciais para refletir sobre a prática de ensino e 

procurar encontrar estratégias para melhorar a ação.  

As reuniões de avaliação, nomeadamente da minha turma residente, 

foram bastante importantes para conhecer a prestação mais individualizada de 

Figura 9 – Equipa do Desporto Escolar. 
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cada aluno. Em todas as reuniões, através das opiniões dos outros professores, 

bem como através da constatação de factos por parte do diretor de turma sobre 

o historial dos alunos, pude compreender alguns comportamentos dos mesmos 

e refletir sobre poderia melhor forma de intervir.  

Recordo-me da primeira reunião com os professores, encarregados de 

educação e delegada e subdelegada, em que tive de dar o meu feedback sobre 

a turma. Foi um momento algo intimidador, pois apesar de sentir que me viam 

apenas como um estagiário, sabia que estava ali a minha oportunidade de me 

mostrar e marcar a minha posição. Ao longo do tempo, foi muito acolhedora a 

forma como os restantes professores me encaravam. Senti que me viam como 

o professor da turma e qualquer questão falavam comigo. Esta situação deveu-

se ao facto de a PC nos ter atribuído liberdade e autonomia para tal. No entanto, 

tenho pena de a PC não ser a diretora de turma da minha turma, pois não 

consegui acompanhar de perto esta função. Seria sem dúvida, muito 

enriquecedor passar por essa experiência. 

No que concerne às reuniões de departamento, nas quais tivemos uma 

prestação meramente de assistência, foi interessante observar a dinâmica e 

organização das mesmas.  

Quanto às reuniões referentes ao grupo de EF, no qual tivemos um papel 

mais ativo, principalmente pelas atividades que organizamos em grupo, não me 

senti muito integrado por parte de alguns professores. Lembro-me de uma 

reunião, em que nos foi pedido para apresentar o projeto do corta-mato, em que 

sem nada preparado decidi encarar todos os professores. Penso que foi a partir 

dessa situação, que alguns dos professores me começaram a ver com outros 

olhos. No auditório da escola, de frente para todos, pedi silêncio. Logo de 

seguida me arrependi, mas não demostrei o meu ponto fraco. Mantive a postura 

e apresentei todo o projeto sem ser interrompido. No final questionei os 

professores sobre as dúvidas que eventualmente teriam, ao que me 

responderam “Foste bastante claro. Parabéns!”. Senti que a partir daquele 

momento, os professores acreditaram que afinal os estagiários eram 

competentes.  



Realização da Prática Profissional 

95 
 

Em suma, apesar de retirar muito pouco das reuniões, penso que o mais 

importante foi perceber como são organizadas. Com isto, considero que me 

tornei um pouco mais organizado e percebi que deveria investir mais na minha 

escrita e na melhoria do meu vocabulário.  

 

4.2.7 - Convívios 

A integração na comunidade escolar derivou de um processo contínuo e 

bastante complexo. Porém, os convívios formais e informais foram essenciais 

neste âmbito, quer para o meu desenvolvimento pessoal e profissional, quer para 

um conhecimento mais profundo da escola.  

A verdade é que não participei, ou melhor, não fomos convidados a 

participar em alguns convívios que decorriam na sala dos professores, como por 

exemplo do “Magusto”, sendo que estas situações me deixaram bastante 

entristecido.  

Apesar de fazermos questão de estar presentes nos jantares para os 

quais nos convidaram, nem sempre nos sentimos muito à vontade, como foi o 

caso do jantar de Natal, que decorreu numa escola do agrupamento. Para 

constatar este meu sentimento, transcrevo um excerto relativo a este jantar, do 

meu diário de bordo: 

“Hoje foi o dia do jantar de Natal da escola. Estavam 

presentes todos os professores de EF da escola residente. 

Admito que me sinto triste, pois se não fossem esses 

professores a ceder-nos um lugar e a apresentar-nos, 

ninguém o teria feito. Aliás, foram os únicos que falaram 

connosco.” 

(17 de dezembro de 2014) 

Esta foi apenas uma das várias situações ocorridas ao longo do ano. 

Sentia, de facto, que algumas pessoas nos tratavam com alguma indiferença, 

algum desprezo. 

Apesar de nos sentirmos demovidos, a PC fazia questão de estarmos 

presentes em todos os jantares, almoços e reuniões para convívio. Sempre me 
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tentei relacionar da melhor forma com todos os docentes e não-docentes da 

escola, criando com três professores uma ligação bastante forte. Desde já. 

agradeço todas as conversas informais que tivemos, pois cada experiencia por 

eles contada, ajudou-me no meu desenvolvimento profissional. Lembro-me de 

uma conversa com uma das professoras de EF mais antigas da escola em que 

me foi dito: “João, vocês são o futuro dos professores de EF. São vocês que vão 

ter a responsabilidade de mudar esta falta de respeito para com a disciplina. Para 

isso vocês não podem ser meros agentes do entretenimento, vocês são 

professores, têm a responsabilidade de fazer os alunos mexer. De lutar contra a 

obesidade, faça-nos correr!”. Realço também algumas palavras desta professora 

em relação à afetividade com os alunos “Eu não quero que eles gostem de mim, 

ou melhor quero, mas quero sobretudo que me respeitem e não pensem que 

podem fazer de mim o que querem. Têm-se perdido as questões da hierarquia, 

da disciplina e do respeito”. 

Para mim, estas palavras foram sem dúvida algo que me tocou e me fez 

refletir sobre o meu processo. Fiquei tão admirado com a sua postura, que me 

deu vontade de observar as suas aulas e aprender um pouco ela. Esta foi, sem 

dúvida, uma das professoras que mais me marcou, neste percurso, e que, 

admito, muito aprendi e cresci com ela. Admiro o respeito que os alunos lhe têm, 

admiro a dinâmica das suas aulas, admiro a forma como os alunos se 

empenhavam, derivado desse comportamento, admiro o amor que ela emprega 

naquilo que faz. Ao longo de várias conversas, fomos criando uma ligação de 

empatia, a professora admirava a forma como eu lecionava as aulas, a forma 

como dinamizava os exercícios e a forma como me impunha, sem medos, 

perante os alunos. Deste modo, convidou-me para lecionar as aulas dela durante 

uma semana, uma vez que estaria fora do país em trabalho. Reescrevo do meu 

diário de bordo, um excerto que demonstra esta confiança e o meu sentimento 

perante esta oportunidade: 

“A professora X pediu-me para a substituir durante 1 

semana. Obviamente que fiquei muito satisfeito pela 

confiança depositada. É sem dúvida um grande prémio, 

perceber que o trabalha recompensa. A confiança 
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depositada por alguns professores deixa-me claramente 

mais entusiasmado para continuar a trabalhar mais e 

mais.” 

(23 de fevereiro de 2015) 

 

 Esta situação fez com que ganhasse visibilidade perante os alunos das 

turmas a que lecionei as aulas, uma vez que comentaram com a respetiva 

professora o quanto tinham aprendido e gostado das aulas: Transcrevo um 

excerto do meu diário de bordo, que confirma esta situação: 

“Mas o que conto hoje é algo que me faz continuar a 

trabalhar e a auto superar-me. Ao terminar a primeira hora 

de aula, à turma x, sou confrontado pela professora 

cooperante sobre um elogio de uma aluna. A aluna 

confidenciou à professora, que eu explicava melhor que a 

professora da turma. Indo mais além, e demonstrou a 

vontade de me ter como professor. Obviamente fiquei 

muito feliz com estes elogios.” 

(3 de março de 2015) 

 Relativamente ao convívio com os funcionários, foi claramente o maior 

desafio, em termos de relação com a comunidade, que ultrapassamos. Desde 

cedo percebemos que não gostavam de EE, pelo que tinham passado nos anos 

anteriores. Desde cedo nos rotularam e poucos foram os que interagiam 

connosco. Conquistar o coração deles, foi uma tarefa complicada, ao longo do 

ano. O facto de termos idade para sermos seus filhos e até netos fazia com que 

nos vissem como ainda “crianças”, imaturos e com pouca responsabilidade. 

Compreendia essa atitude e caberia a nós, NE, fazermos mudar esse 

pensamento, porém, era necessário que eles deixassem. Que abrissem o 

coração e nos dessem uma oportunidade de mostrarmos o nosso valor. Nunca 

me passou pela cabeça, desrespeita-los, nem sequer passar a imagem de 

superior. Tal como refere Confúcio (s/d) “A humildade é a única base sólida de 

todas as virtudes.” 
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Em contrapartida, sinto que também fiz bons amigos entre o pessoal 

não-docente, pessoas simples, humildes e com grande coração que sempre se 

dispuseram a ajudar, que sempre se mostraram disponíveis, que criamos uma 

boa relação.  

Em conversa com professores, lembro-me de me terem dito “Manter uma 

boa relação com os funcionários, é meio caminho andando. Tens tudo o que 

quiseres deles”. E relativamente ao pessoal não-docente, a minha tarefa sempre 

foi conquista-los. Sempre tentei ser simpático, respeitador e ajudar no que fosse 

preciso, não só porque faz parte da minha educação, mas porque sabia que eles 

eram peças fundamentais na escola e que se estivesse contra eles, a tarefa seria 

muito mais complicada. 

Por outro lado, a ligação com os elementos da direção da escola, quer 

pela arrogância, quer pela personalidade forte de alguns membros, nunca foi 

possível mantermos uma boa relação. Apesar de ser mantida alguma distância 

e até evitar algum contacto, houve situações em que era impossível não nos 

confrontarmos. Apesar do receio que a maioria dos professores sentia ao entrar 

no temível gabinete, um dia teve de acontecer. Um dia tive de confrontar, de 

esclarecer uma situação que comprometia a minha competência e 

responsabilidade. 

Após a PC ter comentado que um membro da direção teria afirmado que 

eramos incompetentes, senti-me no direito de esclarecer tal situação. Assim, 

juntamente com a PC, fui ao tão assustador gabinete e confrontei a professora 

com o sucedido. Admito que fui implacável, direto e sem rodeios, afirmei que não 

admitia que pusessem em causa a minha competência e o meu trabalho, Pois 

bem, a partir desse dia, sinto que os membros da direção olhavam com outros 

olhos, que passaram a ver em mim alguém responsável, autónomo e com 

algumas competências.  

Recordo-me, como se fosse hoje, no dia da apresentação do espetáculo 

de Dança, promovido pelo Grupo de Dança da Escola, no qual participei, o 

Diretor da escola se ter dirigido a mim e proferir, tal como relato no diário de 

bordo as seguintes palavras: 
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 “Obrigado pela tua participação ativa, em todas as 

atividades na escola. Parabéns pelo teu papel como 

professor. Tenho a certeza que vais ser um excelente 

professor.” 

(12 de junho de 2015) 

 

Obviamente que estas palavras, ainda por mais verbalizadas pelo 

Diretor do agrupamento foram bastante gratificantes. Tenho pena, de não me ter 

relacionado mais com todos os membros da direção. A nossa ligação era sempre 

feita através da PC, o que nunca nos levou a ter um contacto direto com eles, 

exceto em ocasiões festivas.  

 Em suma, embora as relações com o pessoal não docente e a direção, 

não tenham sido as que eu esperava, os convívios nos quais estive presente, 

proporcionaram mais integração no meio. Apesar das adversidades e de, muitos 

nos terem visto como meros “estagiários”, levo desta experiência algumas 

pessoas muito queridas e que certamente também ficarei nas recordações delas.   
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4.3 – Área 3 – Desenvolvimento Profissional: A perspetiva dos 

alunos em relação à Dança  

4.3.1 – Resumo 

 

No segundo período, durante a lecionação da modalidade de Dança, emergiram 

um conjunto de adversidades que levaram à necessidade de uma investigação 

mais aprofundada sobre a temática.  

Assim, o presente estudo tem como principal objetivo perceber de que forma os 

alunos perspetivavam a Dança no início e no final da unidade didática, e se as 

estratégias de intervenção utilizadas pelo Estudante Estagiário foram eficazes. 

Desta forma foi realizado um estudo de natureza quantitativa e qualitativa, 

associada a uma revisão da bibliografia, numa turma constituída por 23 alunos 

(19 do género feminino e 4 do género masculino), com idades compreendidas 

entre os 16 e os 18 anos. 

 A recolha dos dados foi realizada através de um questionário, aplicado no fim 

da Unidade Didática. Para o tratamento dos dados recorreu-se à estatística 

descritiva. O programa utilizado para o efeito foi o Statistical Package for the 

Social Sciences, através de testes não-paramétricos, mais especificamente o 

Teste Mann-Whitney. Foi também utilizada a observação direta, assim como a 

análise das reflexões das aulas para proceder à investigação.  

Através dos resultados obtidos constatou-se que a forma como os alunos 

perspetivavam a Dança alterou-se ao longo da unidade didática, tendo assim, as 

estratégias de intervenção, efeitos positivos.  

 

Palavras-Chave: DANÇA; EDUCAÇÃO FÍSICA; PROCESSO ENSINO/ 

APRENDIZAGEM. 
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4.3.2 – Abstract 

 

In the second period, during the dance teaching, a set of adversities led me to 

the necessity  of doing a further research about the subject. 

Thus, this study aims to understand how students see the Dance at the beginning 

and at the end of the teaching unit, and if the intervention strategies used by the 

Student Trainee were effective. 

In this way,  a quantitative and qualitative study was done, combined with a 

literature review, in a class of 23 students (19 female and 4 males), aged between 

16 and 18 years old. 

The data collection was conducted through a questionnaire administered at the 

end of the Teaching Unit. For the data processing resorted was used the 

descriptive statistics. The program used for this purpose was the Statistical 

Package for the Social Sciences, using non-parametric tests, specifically the 

Mann-Whitney test. Direct observation was also used, as well as the analysis of 

the class reflections to carry out with the investigation. 

Through the results obtained was understanded the way how students see the 

Dance has changed along the teaching unit, noting that the intervention strategies 

had positive effects. 

 

 

KEYWORDS: DANCE, PHYSICAL EDUCATION, TEACHING 

PROCESS/LEARNING 
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4.3.3 – Introdução 

Cardoso (2011) realça a necessidade de todos os professores atribuírem 

a devida importância à Dança na escola nas aulas de EF, dado a sua importância 

no desenvolvimento motor, social e psicológico dos alunos. 

Também Nanni (1995) defende que a Dança auxilia na formação corporal, 

desenvolve a capacidade de socialização e a criatividade, sendo estes aspetos 

desenvolvidos nas aulas de EF. Assim, e de acordo com as opiniões dos autores, 

a Dança pode e deve ser utilizada para educar os nossos alunos. Para Serre 

(1982, p.15) a “Dança é uma atividade universal (todos os povos da terra, em 

qualquer época, dançaram), polivalente (exprime diferentes funções: rituais, 

culturais, terapêuticas, socioculturais, artísticas, etc.), polissémica (portadora 

de significados diversos), polimorfa (através da sua unidade diacrónica e 

sincrónica reveste de uma infinidade de formas). É igualmente uma atividade 

psicossomática: é sempre através do corpo que são mediatizadas as formas e 

as funções da Dança.” 

No entanto, apesar de serem referidas várias vantagens na abordagem a 

esta matéria, a Dança continua a ser desvalorizada, existindo várias razões para 

esta forma de estar: 

- Continuam a existir lacunas ao nível da formação de professores nesta 

área; 

- Há muitos professores que se sentem mal preparados para lecionar este 

conteúdo e que, podendo, o evitam; 

- Subsiste na sociedade portuguesa um estereótipo de género 

relativamente à Dança (exceção feita às danças urbanas), sendo que os rapazes 

continuam a considerar que a Dança é um domínio feminino. 

Embora integrada nos programas de EF desde o 1º ciclo e até ao ensino 

secundário, percebe-se que as experiências dos alunos neste contexto são, no 

geral, reduzidas, o que conduz a um nível de competência relativamente baixo 

nos diferentes níveis de ensino. Esse baixo nível de competência tem como 

consequência que, sobretudo a partir do ensino secundário, os alunos se sintam 

inibidos ou até mesmo bloqueados para dançar. 
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A AD da minha turma residente refletiu exatamente esta situação. Embora 

a turma fosse maioritariamente feminina e já tivessem tido algum contacto com 

a Dança, demonstraram pouco à vontade para dançar em frente aos colegas, 

revelando-se um problema a médio/longo prazo. 

Deste modo, entendeu-se pertinente no final da UD de Dança conhecer a 

opinião dos alunos acerca dos efeitos induzidos em cada um deles por esta 

matéria. A ideia foi que, no término da UD, os alunos refletissem sobre que 

mudanças, em seu entender, se operaram neles relativamente ao modo como 

perspetivam a Dança. 

O facto de uma das coreografias aprendidas nas aulas de Dança fazer 

parte do programa do sarau realizado no final do ano letivo, conduziu a que 

complementássemos a informação recolhida no final da UD com mais 

informação obtida no dia seguinte ao sarau. Com efeito, a exercitação e 

consolidação dos conteúdos aprendidos continuou a verificar-se até à data do 

sarau, já que os alunos treinavam a coreografia uma vez por semana durante 2 

horas, pelo que nos pareceu que seria importante recolher mais dados após uma 

vivência de sucesso com a Dança.  

 

4.3.4 – Objetivos do Estudo 

Fortin et al. (2009) afirmam que o objetivo, as hipóteses e as questões do 

estudo surgem do problema de investigação e pretendem conduzi-lo para um 

método apropriado à obtenção da informação desejada. 

O objetivo geral deste estudo consistiu em conhecer a opinião dos alunos 

relativamente às alterações induzidas pela UD de Dança no modo como 

perspetivam esta temática. Tratou-se de um estudo que não pretendeu realizar 

generalizações, pelo que as suas conclusões remetem exclusivamente para o 

caso especifico dos alunos desta turma. 

Como objetivos específicos pretendeu-se:  

1. Identificar alterações de opinião no que se refere à importância 

atribuída à Dança no contexto das matérias tratadas em EF;  

2.  Identificar alterações relativamente à motivação para a Dança.  
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3. Conhecer a perceção dos alunos no que respeita ao seu nível de à 

vontade ou de inibição em dançar na presença dos colegas.  

4. Identificar a opinião das raparigas relativamente a estereótipos de 

género no contexto da Dança: 

4.1. A partir de autoavaliação; 

4.2. A partir de heteroavaliação.  

 

4.3.5 – Metodologia 

4.3.5.1 – Caraterização da Amostra 

A amostra do estudo foi constituída por um grupo de alunos de uma turma do 

10º ano de escolaridade, matriculados no Curso de Letras, na escola onde 

realizei o EP, situada no centro da cidade do Porto. 

O estudo envolveu 23 alunos de ambos os géneros, 19 raparigas e 4 rapazes, 

que estavam matriculados nas aulas de EF no ano letivo 2014/2015 (quadro 2).  

 

Quadro 2 – Caraterização da amostra por sexo. 

 

 

 

 

Os alunos tinham idades compreendidas entre os 15 e os 17 anos, como 

se descreve no quadro 3. 

Quadro 3 - Caraterização da amostra por idade. 

 

 

 

No que se refere 

às experiências anteriores com a Dança, 12 alunos afirmaram já ter tido contacto 

Sexo N % 

Masculino 4 78 

Feminino 19 22 

Total 23 100 

Idade N % 

15 6 26 

16 13 57 

17 4 17 

Total 23 100 
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com a Dança na escola e 11 afirmaram que nunca tiveram qualquer contacto 

com a Dança na escola, como descreve o quadro 4. 

Quadro 4 - Experiências anteriores em relação à dança 

Já tiveste aulas de 

dança na escola? 
N % 

Sim 12 52 

Não 11 48 

Total 23 100 

 

A frequência à disciplina de EF era composta por um bloco de 100 minutos 

e outro de 50 minutos, com caracter obrigatório. No entanto, para a abordagem 

à Dança foram destinadas 12 aulas, durante o 2º período.  

 

4.3.5.2 – Identificação do Instrumento e procedimentos de aplicação 

Para a recolha da informação, foi utilizado um questionário (Anexo 3) de 

auto preenchimento, elaborado por mim e pela PO, que nos remetia para 

comparações entre o início e o fim da UD. Este instrumento foi constituído por 

dois blocos, referentes à Dança como matéria obrigatória da EF e às questões 

de género. Cada afirmação era respondida através de uma escala de Likert, 

onde 1 correspondia a nada importante e 5 a muito importante. No entanto, numa 

das questões relacionadas com o à vontade dos alunos nas aulas de Dança, foi 

utilizada uma escala de 1 a 3, sendo que 1 correspondia a o aluno nunca se 

sentiu à vontade, 2 no início não se sentiu à vontade mas depois sim, e 3 

correspondia a o aluno sempre se sentiu à vontade.  

Assim, a cada item, o participante deveria escolher a opção com a qual 

mais se identificava. Após cada questão foi colocada uma questão de resposta 

aberta onde os alunos poderiam deixar alguns comentários sobre a temática 

específica da questão. 

A aplicação dos questionários realizou-se durante uma aula de EF da 

turma, no gabinete dos professores de EF. Os questionários foram distribuídos 

e recolhidos pelo próprio investigador, estando este presente durante o 
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preenchimento do mesmo para esclarecer qualquer dúvida que subsistisse. 

Antes do preenchimento do questionário, foi salientado que o estudo era 

anónimo e confidencial. Para além disto, foi solicitado aos alunos 

responsabilidade, coerência e total veracidade nas respostas. 

Dado que os alunos eram menores de idade, foi entregue dias antes da 

aplicação do questionário, um consentimento informado que foi assinado pelos 

Encarregados de Educação.   

 

4.3.5.3 – Procedimentos estatísticos 

Relativamente ao tratamento dos dados recolhidos, foi utilizada a análise 

estatística descritiva (média, desvio padrão e frequências absolutas) com 

recurso ao programa informático Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) 21. Foi também utilizado um testes não paramétricos com duas amostras 

independentes, designadamente o Teste de Mann-Whitney. O objetivo do teste 

é comparar as opiniões de cada sujeito no sentido de verificar se existem 

diferenças significativas entre os seus resultados nas duas situações. 

 

4.3.6 – Resultados e Discussão 

Após o tratamento estatístico da informação obtida através dos 

questionários, emergiu um conjunto de resultados que se descrevem neste ponto 

do trabalho. 

Seguidamente serão expostas as comparações das médias das respostas dadas 

pelos alunos em cada uma das questões que compõem o questionário. Nos 

quadros utilizados serão apresentados os valores da média (M), desvio padrão 

(DP), de z e p para comparar as respostas.  

Relativamente à primeira questão do questionário “Importância atribuída 

à dança no início e no fim da UD”, os resultados estão representados no quadro 

5. É possível constatar que o valor de p é de 0.001 (p ≤ 0.05), o que nos permite 

afirmar que houve diferenças significativas entre a forma como os alunos 

perspetivavam a Dança no início e no fim da UD. 

 



Realização da Prática Profissional 

107 
 

Quadro 5 - Análise da diferença de médias na questão “ Importância atribuída à dança no início e no fim 

da UD” 

 

Após o primeiro contacto com a modalidade, foi possível evidenciar, tendo 

em conta a observação direta, que os alunos se mostraram apreensivos e pouco 

recetivos para a Dança.  

Segundo Strazzacappa (2001, p.23) “Observa-se, porém, um preconceito 

em relação a isso, um preconceito em relação ao movimento, no qual adultos 

são reprimidos e consequentemente as crianças também”. Apesar de a grande 

maioria da turma já ter tido contacto com a Dança anteriormente, denotou-se 

alguma repressão por parte deles, por diversos motivos, ente os quais a 

vergonha, timidez e pouca confiança. 

Ao longo das aulas, e sendo a turma maioritariamente feminina, fui 

incutindo a Dança como uma das formas de praticar exercício físico, evocando 

exemplos como a zumba que hoje em dia é muito solicitada principalmente pelo 

género feminino, no que se refere às aulas de grupo. Um dos comentários, nas 

observações desta questão, um dos alunos refere que “devia ser dada mais 

atenção e valor à Dança.” 

 A Dança muitas vezes é desvalorizada e devia ser utilizada não só como 

uma maneira de aumentarmos a nossa autoconfiança, mas como uma forma 

divertida de nos expressarmos”. Tendo em conta esta observação, muitos dos 

alunos partilharam desta opinião, referindo que a Dança era importante para o 

desenvolvimento das relações entre os elementos da turma, assim como para o 

desenvolvimento físico e psicológico, bem como para o desenvolvimento da 

autoconfiança, autoestima e valorização pessoal.  

 Não sendo a Dança a minha área, para a lecionação destas aulas tive 

em conta a didática específica de Dança, no 1º ano de Mestrado. Assim, elaborei 

uma coreografia, de acordo com o nível dos alunos, tendo como objetivo a 

apresentação da mesma no “I Sarau Juntos Pela Educação Física”. Este 

 Med ± Dp Z P 

Importância da dança 

no início da UD 
2.8 ± 0.9 

-3.397 0.001 
Importância da dança 

no fim da UD 
3.7 ± 1.0 
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fenómeno foi importante para os alunos encararem as aulas de Dança de uma 

forma mais divertida, mas ao mesmo tempo com seriedade, uma vez que iriam 

apresenta-la perante a comunidade escolar e as respetivas famílias.  

Em suma, considero que ao longo desta UD os alunos foram percebendo 

a importância da abordagem à Dança na escola. Constatamos assim, que houve 

uma alteração bastante significativa na importância que os alunos atribuíam à 

Dança, no início e no final da UD. Esta alteração deveu-se muito ao estilo de 

Dança abordado nas aulas, um estilo mais livre e direcionado para o hip-hop. 

 Normalmente, em poucas escolas os alunos têm contacto com a Dança 

e, por isso, quando são confrontados com a sua lecionação, não a aceitam muito 

bem. Neste caso particular, a minha turma rapidamente verificou que a Dança 

pode ser essencial no desenvolvimento dos conceitos psicossociais dos alunos. 

A segunda questão reportava-se à motivação para a Dança no início e no 

final da UD. No quadro 6 podemos observar os resultados médios obtidos e 

através da sua análise constatamos que 0.001 (p ≤ 0.05), o que nos permite 

perceber que houve diferenças significativas entre a motivação dos alunos no 

início e no fim da UD.  

 

Quadro 6 - Análise da diferença de médias na questão “Motivação para a dança no início e no fim da UD” 

 Med ± Dp Z P 

Motivação início da UD 3.2 ± 1.2 

-3.397 0.001 
Motivação fim da UD 4.2 ± 0.9 

 

De acordo com a observação direta, constatei que ao longo das aulas os 

alunos se mostraram mais recetivos, mais empenhados e motivados para as 

aulas de Dança. Sendo claramente este um dos grandes problemas iniciais, 

repensei estratégias para colmatar esta situação. No início da UD mostravam-se 

tímidos e pouco à vontade para as aulas, sendo claramente este um dos fatores 

condicionantes do seu desempenho e, consequentemente, das aulas de Dança. 

A pedagogia da escuta é essencial no processo de aprendizagem, uma vez que 

permite aos alunos envolverem-se na tarefa. Segundo Coll, et al (2001, p. 51), 
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quando o professor “ (…) dá (aos alunos) a oportunidade de se implicarem 

ativamente (numa tarefa).” “(…) estão criadas as condições para que essa tarefa 

lhes interesse”, levando-os a estarem motivados para a aprendizagem. Desta 

forma, ao longo das aulas fui pedindo a opinião dos alunos sobre a coreografia, 

pedindo-lhes sugestões e atribuindo-lhes liberdade para exporem a sua opinião. 

Considero que esta metodologia de ensino se revelou fundamental para as 

alterações a nível motivacional dos alunos nas aulas.  

Também um dos fatores importantes na alteração da motivação dos 

alunos para as aulas foi a relação que se mantinha entre professores e alunos. 

O educador deve ser aquele que estabelece uma relação de afetividade com o 

aluno e que busca mobilizar a energia interna do mesmo. O clima da aula 

desenvolvido pelo professor é entendido no processo de interação, passando a 

imagem de pessoa digna de confiança, amistosa, pelo que é provável que os 

estudantes se esforcem para corresponder às suas expectativas. A utilização de 

feedbacks mais incentivadores levou a que os alunos se sentissem mais 

confiantes e encarassem a atividade com uma maior predisposição.  

A qualidade das relações que se estabelecem no interior da sala de aula 

têm implicações na motivação do aluno, uma vez que estes necessitam de se 

sentirem aceites pelos outros. O aluno sente a necessidade de ser valorizado e 

aceite dentro da sua turma e, neste sentido, o professor assume um papel fulcral.  

Deste modo, uma das minhas preocupações, quer ao longo do ano de 

estágio, quer mais especificamente na modalidade de Dança, e tendo em conta 

a minha personalidade, sempre foi de preocupação extrema com os alunos mais 

tímidos e que estavam mais afastados dos colegas, em termos de relações 

interpessoais. Assim, uma das estratégias adotadas foi a criação de grupos de 

trabalho durante as aulas, de forma a trabalharem a coreografia. No entanto, 

essa divisão em grupos era feita de forma muito cuidadosa, pois como a Dança 

foi abordada no 2º período, já se conseguiam identificar os grupos de amizades. 

Para colmatar a formação dos grupos por afetividade, em todas as aulas era eu 

quem formava os grupos e nesses grupos, eram eleitos por mim os alunos que 

demonstravam mais facilidade para dançar, bem como aqueles que, devido à 
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sua personalidade eram os mais responsáveis, educados e mais amados na 

turma e que teriam a capacidade de integrar todos os elementos no grupo.  

Outra das estratégias adotadas, foi o recurso ao feedback individual, 

procurando motivar cada um desses alunos para a prática da Dança, bem como 

para a desinibição. Exemplo ilustrativo da confiança transmitida aos alunos, 

através de um excerto do relatório da aula nº 58 e 59 que assevera esta 

afirmação. 

“No final desta aula, a aluna X esperou que todos os 

colegas saíssem da aula para falar comigo. Dirigindo-se a 

mim lentamente, perguntou: “Professor João acha que eu 

consigo dançar?” Ao que eu respondi: “Nós conseguimos 

fazer o que quiseres, basta querermos, trabalharmos e 

empenharmo-nos”. A aluna, com um grande sorriso disse: 

”Eu estou a gostar muito de dançar, e o professor tem 

puxado muito por mim e tenho estado mais confiante. 

Prometo que na próxima aula vou para a fila da frente.” 

 

Em suma, considero que a postura por mim adotada ao longo das aulas, 

com o recurso a um feedback mais motivacional e incentivador, proporcionou 

esta melhoria nos resultados obtidos, tal como podemos verificar. De acordo com 

a observação direta também verifiquei que os alunos, ao longo das aulas, 

desenvolveram a sua autoconfiança, e autoestima levando-os a uma maior 

desinibição para dançar em frente aos colegas. Notava-se aula após aula, uma 

animação para ter aulas de Dança, havendo vários alunos, que pediam para ser 

lecionada a modalidade de Dança. Um dos alunos afirmou mesmo: “Professor, 

só faço aula se for Dança!” (interposição de um aluno). 

Relativamente à questão “ Sentiste-te à vontade para dançar em frente 

aos teus colegas?”, os resultados estão indicados na Figura 8. 

De uma forma geral, seis dos alunos (26,1%) nunca se sentiram 

verdadeiramente à vontade, onze alunos (47,8%) afirmaram que nas primeiras 

aulas não se sentiam à vontade mas depois sim, e seis alunos (26,1%) revelaram 

que sempre se sentiram à vontade (figura 10). 
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Figura 10 - Análise de diferença de médias na questão “ Sentiste-te à vontade para dançar em frente aos 

teus colegas” 

Com estes dados, podemos verificar que as estratégias utilizadas ao 

longo das aulas surtiram efeito neste âmbito. O facto de durante a coreografia 

haver momentos de expressão livre, em que os alunos tinham de percorrer o 

espaço de forma livre, mas sempre a dançar, foi um fator importante nesta 

mudança de atitudes, pois os alunos foram-se libertando, exprimindo-se com 

mais facilidade através de movimentos corporais.    

Relativamente ao género feminino, das dezanove alunas que 

responderam à questão, seis (31.6%) nunca se sentiram verdadeiramente à 

vontade, oito (42.1%) inicialmente não se sentiam mas ao longo das aulas foram-

se desinibindo e cinco (26.3%) sempre se sentiram à vontade. Desta forma, 

constatamos que a maioria das alunas alterou de forma significativa a forma 

como se sentiam a dançar. Sendo a minha turma residente composta 

maioritariamente por alunos do género feminino, inicialmente foi evidente algum 

constrangimento por algumas alunas menos integradas na turma, por não se 

sentirem à vontade, por terem vergonha, por acharem que não sabiam dançar, 

ou até mesmo por nunca terem tido contacto com a modalidade. Uma das alunas 

referiu “inicialmente não me senti à vontade porque acho que não tenho muito 

jeito para a Dança e porque vi muitas pessoas com mais capacidades em relação 
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a mim, mas depois como até estava a apanhar bem a coreografia senti-me mais 

à vontade” (observação da aluna em relação a esta temática).  

Assim, ao longo desta UD tive de dedicar mais atenção a estas alunas, 

motivando-as através do reforço positivo, ou com conversas informais após as 

aulas. Penso que este fator foi determinante na mudança de atitude das alunas, 

que começaram a ver a Dança como qualquer outra modalidade. Notei este 

maior à vontade das alunas com a Dança, quando solicitava que os alunos que 

se encontravam atrás viessem para a frente, na organização em xadrez.  

Relativamente ao género masculino, quatro alunos responderam à 

questão, sendo que três (75%) referiram que inicialmente não se sentiam à 

vontade mas depois sim e um (25%) afirmou que sempre se sentiu à vontade. 

Verificamos assim que houve alterações, na maioria dos rapazes, na forma como 

se sentiam a dançar em frente aos colegas. Inicialmente, o grande problema na 

abordagem à Dança era a forma como os rapazes iriam encarar as aulas. Mesmo 

nos dias de hoje, é possível verificar algum constrangimento por parte dos 

rapazes a dançar em frente aos colegas, por acharem que não sabem dançar ou 

por acharem que a Dança é maioritariamente feminina. Claramente nas 

primeiras aulas observava-se alguma timidez, alguma vergonha, mas ao longo 

das aulas, e com o bom ambiente entre todos os alunos da turma, encararam a 

dança como algo divertido. Como já referi anteriormente, uma parte da 

coreografia solicitava aos alunos criatividade, o que foi importante para 

combaterem a sua timidez e a falta de à vontade. No entanto, a meio da UD, já 

era notória esta evolução, uma vez que quando foi solicitado para recorrerem à 

criatividade, eram os rapazes quem mais tentavam “inventar”. 

Relativamente às questões “Como os alunos perspetivam a dança” e 

“Como, na opinião das raparigas, os rapazes perspetivam a dança?”, podemos 

observar as respostas dadas pelos alunos nos quadros 7 e 8. 

A partir de uma visão mais geral, podemos observar no quadro 7, que a 

esmagadora maioria dos alunos (20) considera a dança tão feminina como 

masculina, desvalorizando assim as questões do género. No entanto, tendo em 

conta, mais uma vez, que a turma é maioritariamente feminina, penso que as 

raparigas são menos preconceituosas, sendo que uma aluna referiu mesmo que 
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“Já não há preconceito, aliás, acho que os rapazes têm mais jeito para dançar 

do que as raparigas. Acho que os rapazes dançam de forma mais sensual do 

que as raparigas” (comentário da aluna X sobre esta temática). 

 

Quadro 7 - Análise de diferenças de médias na questão “ Como os alunos perspetivam a dança?” 

 

Como os alunos perspetivam a dança 

Total Exclusivamente 

Feminina 

Maioritariamente 

Feminina 

Tão feminina 

como masculina 

A dança 

não tem 

género 

Total 0 (0%) 2 (8.7%) 20 (87.0%) 1 (4.3%) 
23 

(100%) 

Tendo em consideração uma análise mais específica, observamos no 

quadro 8 a opinião das raparigas, sobre a perspetiva dos rapazes acerca a 

dança. 

 

 

 

 

Quadro 8 - Análise de diferenças de médias na questão “ Como, na opinião das raparigas, os rapazes 

perspetivam a dança?” 

 

Assim, quatro (21.1%) das alunas consideram que os rapazes vêm a 

Dança como sendo exclusivamente feminina, oito (42.1%) referem que, na sua 

opinião, os rapazes ainda vêm a Dança como sendo maioritariamente feminina, 

seis (31.6%) afirmam que, nos dias de hoje, os rapazes já perspetivam a Dança 

 

Como, na opinião das raparigas, os rapazes perspetivam a 

dança? 
Total 

Exclusivamente 

Feminina 

Maioritariamente 

Feminina 

Tão feminina 

como masculina 

A dança não 

tem género 

Total 4 (21.1%) 8 (42.1%) 6 (31.6%) 1 (5.3%) 
19 

(100%) 
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como algo tão feminino como masculino e apenas uma (5.3) afirma que os 

rapazes desvalorizam as questões de género e, por isso, na sua opinião, os 

rapazes acham que a Dança não tem género.  

Após a análise destes resultados, constatamos que a grande maioria das 

raparigas têm a mesma opinião, afirmando que os rapazes ainda perspetivam a 

Dança como maioritariamente feminina. De facto, um dos alunos do sexo 

masculino, no início da UD, emitia comentários, tais como “Dança, professor? 

Isto é coisa de meninas!”. Desta forma, foi visível algum preconceito por parte 

dos rapazes, em relação aos elementos do sexo masculino que dançam.  

Segundo um estudo realizado por Souza (2007) sobre esta temática, o 

autor concluiu que a Dança é associada à homossexualidade. Na opinião do 

mesmo autor essa noção está mais associada ao ballet, jazz ou dança 

contemporânea, do que, por exemplo, ao hip-hop.  

Penso que o facto de eu ser rapaz, lhes fez perceber que afinal, no 

desporto, os rapazes também vêm a Dança como forma de atividade física e, 

por isso, esta mentalidade seria um pouco desajustada.  

Outro fator importante foi a relação de proximidade que mantive com os 

alunos do sexo masculino, o que facilitou um pouco a minha intervenção, no 

sentido de os motivar para as aulas e lhes alterar esta mentalidade. 

4.3.7 – Considerações Finais 

 Os resultados do estudo permitiram constatar que houve alterações 

significativas entre o início e o fim da UD, sendo evidente nas classificações 

finais obtidas pelos alunos em Dança. No entanto, considero que a continuidade 

da abordagem a esta matéria, nos anos letivos seguintes, seria importante para 

os alunos, para que tenham a oportunidade de passar por outras experiências a 

nível de estilos de Dança, o que não foi possível este ano, bem como para 

valorizar a Dança no contexto educativo, como meio de desenvolvimento 

holístico do aluno. 

 Este estudo permitiu-nos verificar a perspetiva que os alunos detêm sobre 

a Dança, a importância que lhe atribuem e a sua motivação para as aulas. 

Ficou evidente que no final da UD: 
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- Os alunos atribuem maior importância à Dança no contexto das matérias 

da EF; 

- Evidenciam maior motivação para a prática da Dança; 

- Uma boa parte dos alunos sente-se mais à vontade a dançar na presença 

dos colegas; 

- A maioria dos alunos considera a Dança um conteúdo igualmente 

adequado tanto ao género feminino como ao masculino.   

 

 Em meu entender, a Dança tem que assumir um papel importante na 

lecionação em EF, devendo ser cumprido o seu programa tanto quanto o das 

outras modalidades.  

 Para que os alunos comecem a ver a Dança de uma outra perspetiva, é 

necessário que o professor desempenhe um papel preponderante no processo 

de E/A.   

 Sendo a amostra deste trabalho maioritariamente feminina, na minha 

opinião seria interessante, futuramente, aplicar o mesmo estudo de investigação 

a uma amostra homogénea de forma a verificar e comparar os resultados 

obtidos. Também seria interessante aplicar o estudo a um maior número de 

alunos ou a várias turmas, para perceber de forma mais específica as opiniões 

dos alunos neste âmbito. 

 Como o fim de um trabalho representa o início de outro, e tendo em conta 

as questões que surgiram após a elaboração deste estudo, nomeadamente, 

“Porque razões os professores não abordam a Dança?”, seria oportuno e 

vantajoso para o futuro dos professores elaborar uma revisão da literatura mais 

aprofundada ou a realização de um estudo neste sentido.  

 

4.3.8 – Referências Bibliográficas 

Cardoso, L. (2011). O ensino da dança no currículo de educação física. Lisboa: 

Luís Cardoso. Dissertação de Mestrado em ensino da educação física 

nos ensinos básico e secundário apresentada à Faculdade de Educação 

Física e Desporto da Universidade Lusófona de Humanidades e 

Tecnologias. 



Realização da Prática Profissional 

116 
 

Coll, C., Martín, E., Mauri, T., Miras M., Onrubia, J., Solé, I. & Zabala, A. (2001). 

O construtivismo na sala de aula: Novas perspectivas para a acção 

pedagógica. Porto: ASA. 

Fortin, M. F., Côte, J. & Filion, F. (2009). Fundamentos e etapas do processo de 

investigação. Loures: Lusididacta.  

Nanni, D. (1995). Dança educação: Princípios, métodos e técnicas. Rio de 

Janeiro: Editora Sprint. 

Serre, J. C. (1982). Les etudes et la recherche en danse à l’Université de Paris-

Sorbonne (Paris IV). La Recherche en Danse, 1, 5-20. 

Souza, B. (2007). Cenas do masculino na dança: representações de gênero e 

sexualidade: ensinando modos de ser bailarino. Dissertação de 

Mestrado apresentada à Faculdade de Educação da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul.  

Strazazacapa, M. A. (2001). Educação e a fábrica de corpos: A dança na 

escola. Caderno Cedes,21(53), 69-83. 

 

 

 



Ilações finais e um “olhar” sobre o futuro 

117 
 

5 – Ilações finais e um “olhar” sobre o futuro  

 

E assim chega ao fim mais uma etapa da minha vida. Não considero que 

seja propriamente o fim, mas o começo de uma vida profissional naquela que foi 

a profissão que desde pequeno sonhei. Hoje, encostado numa das cadeiras da 

biblioteca da faculdade, escrevo a última página deste relatório e faço uma 

retrospetiva do passado. Sinto que esta foi uma das melhores fases da minha, 

ainda curta, vida. Ao longo deste ano, percorri um caminho, com altos e baixo, é 

uma certeza. Foram ultrapassados obstáculos que nem mesmo eu acreditava 

que conseguia, mas era um sonho. Um sonho desde pequenino. E haverá algo 

mais satisfatório do que, passo a passo, conquistarmos os nossos sonhos? De 

dia após dia, definirmos o nosso caminho? O caminho que nós próprios 

escolhemos? 

Foi duro, foi intenso, foi árduo, mas sinto que não poderia ser vivido de 

outra forma. Sinto saudade. Sinto tristeza. Mas sinto que fui feliz. Que me 

entreguei, que vivi, mais competente. Amadureci, tracei a minha personalidade, 

cresci. Vejo-me um Homem mais responsável, mais crítico, com novas 

ideologias, novas crenças e novas vontades. 

 O EP foi sem dúvida uma experiência muito compensatória, não só a nível 

de aprendizagem, mas também a nível das relações. Desta viagem levo 

certamente alguma “bagagem” para ser um professor competente, um professor 

diferente, mas levo também algumas pessoas que foram extremamente 

importantes nesta aventura.  

 Todos os meus alunos, sem exceção, me marcaram para o resto da vida. 

Como professor, o grande desafio esteve no relacionamento com diferentes e 

tão distintas personalidades. Hoje, passado algum tempo, tenho a certeza que 

marquei a vida de cada um deles. Como professor, sinto que nos devemos 

moldar perante as diferentes personalidades. O professor deve ter a capacidade 

de chegar bem perto do coração do aluno. Na minha opinião, devemos eliminar 

aquela ideia do professor como mero transmissor de conhecimentos. Somos 

humanos, temos sentimentos, lidamos com pessoas e como tal, todos 
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precisamos de afeto, de carinho, de relações próximas. Ainda mais nesta 

profissão. O professor tem de Amar o que faz, tem de gostar de lidar com 

pessoas, tem de saber lidar com diferentes tipos de personalidade. Questiono-

me várias vezes: “Haverá alguém que educa sem Amar aquilo que faz?”, “Como 

é que conseguem.” 

 É importante também, salientar a PC, pela forma como confiou em mim, 

pela liberdade que me atribuiu nas minhas decisões, nos meus comportamentos. 

Por me ter deixado erras para aprender. Por nunca me dizer “Isto é assim que 

se faz!”, mas por muitas vezes me ter dito “Achas que é a melhor opção? Então 

avança!”. Foi sem dúvida a figura central deste processo e a minha superação 

perante os obstáculos se deve muito a ela.  

 Destaco também a importância de alguns professores do grupo de EF, 

que me acolheram e me trataram com muito carinho. A partilha de experiências 

e os seus conselhos foram bastante enriquecedores. 

Não esqueço também toda a preciosa ajuda e disponibilidade da PO, que 

me guiou, aconselhou de forma bastante profissional. Todos os seus conselhos 

foram, por mim, alvos de uma reflexão muito cuidada. 

Desde o primeiro dia, encarei o EP, como um desafio profissional e como 

o meu principal objetivo. Amito que o meu principal objetivo seria a nota máxima, 

foi por isso que lutei, me dediquei, me sacrifiquei. Porém, o desgaste psicológico 

derivado da acumulação de funções como treinador fez com que o meu percurso 

não fosse constante. No entanto, sinto que apesar da classificação, sinto que 

aprendi muito e me sinto preparado para assumir esta responsabilidade numa 

outra escola. A aprendizagem é um processo constante, contínuo e penso que 

será a vontade em aprender cada vez mais que definirá o meu percurso. Penso 

que o meu destaque neste mundo da docência se definirá pelo aprender cada 

vez mais e não me limitar ao que, teoricamente, já sei. Apesar das adversidades, 

chegar ao final e receber mensagens como a seguinte, transmite-me a sensação 

de dever cumprido, de recompensa: 

  

“A vida é composta de etapas e esta foi apenas mais uma, 

tanto da sua vida como da nossa. O pior das etapas é que 

o tempo leva-as com ele. Talvez não leve as memórias, é 
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certo, mas as pessoas terão que ir e, infelizmente sem as 

memórias não seriam possíveis. É um marco triste para os 

fins das etapas. Com esta etapa só temos a agradecer. 

Obrigado por ter sido o professor que foi. Insistente, 

motivador, crítico e, acima de tudo com gosto pelo que fez. 

Obrigado por ter acreditado, não só em nos, mas nas 

grandes pessoas que podemos ser, se quisermos! 

Obrigado por todos os momentos que passamos juntos. 

Obrigado pela sua amizade. Obrigado ao destino, ou 

coincidência, por ter juntado esta turma com este 

professor. Esperamos que seja muito feliz e que consiga 

tudo aquilo que deseja.” 

(Mensagem de despedida dos alunos da minha turma residente) 

 

De uma forma geral, faço um balanço muito positivo do EP, uma vez que 

vinquei ainda mais o meu gosto pela educação. Apesar de hoje em dia, a 

disciplina de EF ser desvalorizada, derivado de uma sociedade inconsciente e 

pouco informada acerca das vantagens desta disciplina nos jovens e da 

dificuldade em entrar neste mundo, recuso-me a desistir. Não vai ser fácil, aliás, 

nada na vida é fácil, mas vou tentar. Vou tentar ser todos os dias melhor, não 

comparativamente aos outros, mas a mim mesmo. Hoje quero ser melhor que 

ontem e amanhã quero ser melhor do que hoje.  

Vou continuar a lutar, a trabalhar, todos os dias com o mesmo esforço e 

dedicação. Acredito que a recompensa chegará, e quem sabe, se estará 

próxima.  

E para terminar, sinto-me orgulhoso por todo o meu percurso. Agradeço 

assim, a todos que contribuíram para mais uma conquista na minha vida. Estou 

preparado para ir a luta e para continuar a conquistar todos os sonhos que ainda 

tenho, pois a vida é feita disso mesmo, de objetivos. Como a PC me disse: “Basta 

querer! Querer é o primeiro passo para o sucesso!”. 
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Anexo 1 - Ficha de identificação do aluno. 
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Anexo 2 - Folheto regras básicas da sala de aula. 
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Anexo 3 - Questionário sobre “Perspetiva dos alunos em relação à Dança no 
início e no final da UD” 

 

 

 

 

 

 

Questionário 

Em algumas questões vou-te pedir que olhes retrospetivamente para o que pensavas 

e sentias relativamente à dança no início da unidade didática e compares com o que 

pensas e sentes agora, no final do bloco das aulas de dança. Peço-te, portanto, que 

identifiques o ANTES e o DEPOIS desta unidade didática de dança. 

 

Sexo:_____ (F/M)   Idade:____   

Assinala com (X) a resposta que te parece mais adequada 

Já tiveste aulas de dança na 

escola? 
SIM NÃO      

Se sim, em que ano? Primária 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

Como classificas essas aulas? (Desinteressantes) 1         2         3         4        5 (Espetaculares) 

 

 

 

Estou a realizar um trabalho sobre a dança na escola, no âmbito do meu relatório de estágio do 

Mestrado em Educação Física e Desporto e preciso da tua colaboração. Apenas tens de responder a 

umas questões. Posso contar com a tua ajuda? 

 Responde às questões com a maior veracidade, pois o questionário é confidencial e anónimo, 

ou seja, não será revelada a tua identidade e os resultados serão usados apenas no meu estudo. 

Interessa-me conhecer a tua opinião, o que realmente pensas sobre o assunto, por isso não há 

respostas certas ou erradas. Se surgir alguma dúvida podes questionar para te esclarecer. 
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Bloco 1: A dança na disciplina de Educação Física: 

1- Classifica a importância que atribuías à dança, no início da UD, como matéria 

obrigatória na disciplina de Educação Física? 

Nada importante    Pouco Importante    Importante     Bastante Importante    

Muito Importante  

1.1. Classifica a importância que atribuis à dança no final da UD. 

Nada importante   Pouco Importante    Importante   Bastante Importante   

  Muito Importante  

2- Relativamente ao início da UD, classifica a tua motivação para as aulas de 

dança de 1 a 5, em que 1 é muito desmotivado e 5 é extremamente motivado.  

1       2       3       4       5  

2.2- Classifica a tua motivação para a dança no final da UD, sendo que 1 é muito 

desmotivado e 5 é extremamente motivado. 

1       2       3       4       5  

2.3- Sentiste-te à vontade para dançar em frente aos teus colegas?  

Não, nunca me senti verdadeiramente à vontade  

Nas primeiras aulas não, mas depois sim  

Sempre me senti à vontade  

Inclui aqui quaisquer comentários que julgues relevantes e construtivos relativamente 

a este assunto: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Bloco 2: Questões de género e estereótipos em relação à dança 

3- Como é que perspetivas a dança?  

Exclusivamente feminina       

Maioritariamente feminina      

Tão feminina como masculina              

A dança não tem género  

 

4- Na tua opinião, como é que os rapazes em geral perspetivam a dança? 

Exclusivamente feminina       

Maioritariamente feminina      

Tão feminina como masculina              

A dança não tem género  

Muito Obrigado pela Colaboração!



 

 

 

 

 


