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Resumo 

 

O Estágio Profissional (EP) está inserido no 2º Ciclo de estudos 

conducente ao grau de mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos 

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

O presente documento tem como objetivo relatar as experiências e 

vivências proporcionadas pela EP ao longo do ano letivo de 2014/2015. 

Este relatório está dividido em cinco pontos fundamentais: o primeiro 

ponto é o enquadramento biográfico onde se realiza uma reflexão autobiográfica, 

uma reflexão sobre o percurso académico e uma reflexão sobre as expectativas 

relativamente ao EP; o segundo ponto diz respeito ao enquadramento 

institucional onde é realizada uma apresentação e caracterização do contexto da 

prática pedagógica (turma e escola) em que exerci o meu EP; o terceiro ponto 

apresenta a realização da prática profissional onde ocorre uma reflexão a cerca 

dos aspetos mais difíceis e importantes com que me deparei na organização e 

gestão do ensino e da aprendizagem; o quarto ponto que diz respeito ao 

desenvolvimento profissional onde está descrito e refletido todas as atividades 

desenvolvidas no âmbito da comunidade escolar; e por fim o quinto ponto que 

engloba o estudo realizado fruto da inspiração da disciplina da Didática. No fim 

do documento realiza-se ainda considerações finais e perspetivas para o futuro 

de uma Professora. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, 

FORMAÇÃO, ENSINO, REFLEXÃO.
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Abstract  

 

The professional internship is inserted in the 2nd cycle of studies leading to 

the master's degree in Physical Education Teaching in Primary and Secondary 

Education of the Sports School of the University of Porto. 

This document aims to report experiences and experiences provided by the 

professional internship throughout the school year 2014/2015. 

This report is divided into five key points: the first one is the biographical 

framework where It’s held an autobiographical reflection, a reflection on the 

academic path and a reflection on the expectations about the professional 

internship; the second one concerns the institutional framework where it is held 

a presentation and characterization of the teaching practice context (class and 

school) in which exercised my professional internship; the third one presents the 

realization of professional practice, experiences and meanings where there is a 

reflection about the most difficult and important points that came across in the 

organization and management of teaching and learning; the fourth point regards 

the professional development which is described and reflected all the activities 

carried out within the school community; and finally the fifth point covers the study 

result of the inspiration of Teaching. 

At the end of the document are still held conclusions and prospects for the 

future of a teacher. 

 

KEYWORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP, PHYSICAL EDUCATION, 

TRAINING, EDUCATION, REFLECTION 
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“É agora!” 

 

Várias foram as vezes que este pensamento invadiu a minha cabeça. 

Muitos foram os momentos e muitos foram os desafios ao longo do primeiro ano 

de formação, nesta instituição.  

Uma das últimas vezes que este pensamento invadiu a minha mente foi 

quando iniciei o estágio, quando entrei pela primeira vez na escola e tive o 

primeiro contacto com o Professor Cooperante (PC) e com os meus colegas de 

estágio (CE), quando me relacionei pela primeira vez com alguns elementos da 

comunidade escolar.  

A partir deste momento deixei de afirmar que o momento tinha chegado 

mas comecei sim, a questionar-me: 

 

“E agora?” 

 

Após conhecer os meus alunos a minha curiosidade em querer saber qual 

seria o passo seguinte invadia-me. Inicialmente, nas reuniões com o PC e CE, 

dava por mim constantemente a falar pelos cotovelos e a interromper o PC com 

dúvidas e incertezas.  

No decorrer desta minha nova etapa sempre me faltou as palavras para 

descrever os momentos que experienciei, os sentimentos que me invadiram, o 

que era e naquilo em que me estava a transformar, as conceções que tinha e 

aquelas que ia adquirindo, aquilo que defendia e defendo e tantas outras coisas 

que passei a defender.  

Além disso sempre olhei para o EP como a reta final de um caminho, 

caminho esse que iria abrir portas para outros caminhos, sonhos e oportunidades 

novas. Um caminho que não seria o último da minha vida mas sim o último desta 

etapa.  

Este olhar permitiu que, em todos os momentos de dificuldade, indecisão 

e desespero uma força sobrenatural, que nem eu pensei que existisse dentro de 

mim, despertasse.   
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O sonho de ser Professora e os objetivos que tracei para a minha vida 

sempre estiveram presentes. Toda a minha personalidade e forma de encarar a 

vida foram uma mais-valia nesta etapa, uma pessoa transparente, com uma 

enorme capacidade de interação, destemida de quaisquer dúvidas e desafios, 

sempre disponível para aprender e reconhecer o erro, com uma vontade 

incessante de evoluir e aprender mais e mais.  

Este relatório não é mais nem menos do que uma reflexão transparente e 

sincera de alguns momentos que vivenciei, momentos estes repletos de aspetos 

bons e outros menos bons, de dificuldades e fraquezas, de incertezas e anseios 

de forma simples e objetiva.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Enquadramento biográfico  
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1.1 O embrião  

 

Desde pequena que o Desporto está presente na minha vida, envolvendo-

me de uma forma única e apaixonada, como algo que já nasce connosco, como 

se de um padrão genético se tratasse.  

Aos 3 anos de idade, no infantário, comecei a frequentar as aulas de 

natação.  

Após entrar no 1º ano, do 1º ciclo, conheci novas pessoas, com vivências 

diferentes das minhas e foi aí que descobri uma grande paixão – a ginástica.  

Comecei a frequentar os treinos da Associação Desportiva da 

Sanjoanense em Ginástica Rítmica e Dança Jazz, por incentivo do meu grupo 

de amigas da escola.  

Após 2/3 anos a praticar ginástica e dança, no meio de inúmeros saraus 

e inúmeras aventuras e amizades, foi-nos proposto ir experimentar 

trampolim/tumbling juntamente com os colegas da Santa Casa da Misericórdia. 

Rapidamente os meus sábados à tarde ficaram ocupados com os treinos. 

O primeiro treino fascinou-me, percebi logo que aquelas modalidades 

também faziam parte do meu mundo desportivo. Lembro-me como se fosse hoje 

o meu primeiro sarau em que conjugava a ginástica, dança, trampolim e 

tumbling. 

Nesta altura, ainda não fazia grandes saltos, mas sabia que um dia 

conseguiria fazer aqueles que as mais experientes faziam. A aprendizagem foi 

por etapas, gradualmente. O meu treinador e treinadora tiveram um papel 

preponderante não só na constante motivação nos treinos, mas também porque 

me guiaram sempre no sentido de uma evolução consciente.  

Foi durante o Ensino Secundário que tive de abdicar dos treinos porque 

as dificuldades aumentaram e foi necessário entrar em explicações e concentrar 

mais nos estudos. Mas é sempre difícil deixar uma paixão e para mim não foi 

exceção.  

O tempo que tinha disponível para os treinos não era muito, contudo nem 

tudo foi mau, decidi entrar para um ginásio e descobri uma nova paixão. 
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Cativava-me as aulas de grupo que fazia, a dinâmica toda envolvida, 

sempre fui uma apaixonada por dança e adorava tudo aquilo que envolvesse 

ritmo e coreografias.  

Embora sempre tenha sonhado, desde pequena, ser Educadora de 

Infância, durante o 10º e 11º, essa ideia foi transformada.  

 

1.2 Do nascimento até às primeiras pegadas 

 

- Foi, neste momento, que decidi nascer. 

 

Foi nesta etapa que surgiu a ideia de que era possível juntar o meu gosto 

por crianças e por Educação com o gosto que tinha pelo Desporto.  

E que melhor profissão para conjugar o melhor dos dois mundos, 

Desporto e Educação, do que Professor de Educação Física (EF)? 

Foi mais tarde, no 12º ano, que tomei consciência sobre aquilo que tinha 

de fazer para, pelo menos, me licenciar em Desporto/EF e o primeiro passo seria 

inscrever-me e treinar para os pré-requisitos.   

Na minha turma não era a única a querer ingressar neste curso e 

consideramos, em conjunto, que era fundamental haver alguém que nos guiasse 

e orientasse para isso. Consideramos que o Professor Miragaia seria o mais 

indicado para tal pois, para além de ser o nosso professor de EF, tinha uma vasta 

carreira no Desporto, um amplo conhecimento, experiência e uma forte ligação 

com o Curso Profissional de Desporto na altura.  

Após dias de treino, eis que chegou o dia e a hora dos pré-requisitos na 

Escola Superior de Coimbra e das candidaturas para o ensino superior.  

Dei início a uma grande aventura no ensino superior quando me 

candidatei para o ISMAI. Muitos foram os conhecimentos adquiridos, mas talvez 

mais importante que esses conhecimentos, foram os valores transmitidos por 

diversos professores nas diferentes unidades curriculares existentes no curso. 

Acabaram por se tornar mais um acréscimo àqueles que já possuía. 
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Algo que confirmou a vocação que eu sentia era o fascínio pelas aulas 

ligadas ao treino, onde várias vezes fui posta à prova individualmente e a minha 

capacidade de observação foi posta em prática nas disciplinas metodológicas.  

Na altura em que decidi que mestrado ingressar, as dúvidas foram 

imensas, após vários momentos de indecisão, a escolha recaiu sobre o Curso 

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

embora muitos fossem os feedbacks relativamente à oferta de trabalho e à 

dificuldade que hoje em dia se tinha em exercer Educação, em Portugal.  

O desafio de educar os mais jovens, o desafio de ajudar a preparar melhor 

o futuro de todas as crianças, de os tornar seres ativos foi mais forte. Todo este 

entusiasmo rapidamente desvaneceu quando fui confrontada com todo o 

trabalho exigido no primeiro ano de curso, chegando mesmo a ponderar desistir. 

Não fazendo esta palavra parte do seu dicionário, decidi lutar contra todas 

aquelas vozes que já me faziam derrotada. 

 

1.3 Fase de independência  

 

- Momento em que abandono o colo e abrigo da minha mãe. 

 

“A grande maioria das ações que empreendemos … comportam expectativas e 

crenças, geralmente implícitas, sobre o modo de funcionamento das coisas e sobre as 

consequências do que fazemos. A vida dificilmente seria possível de outro modo.” 

 (Borger & Seaborne, 1974, p. 68) 

 

Eis então que surge o EP, o momento mais esperado pela maioria dos 

estudantes deste grande curso, que implicava uma independência e uma 

responsabilidade superior à que estávamos habituados.   

Ao olhar para trás, lembro que a única coisa que me passava pela cabeça 

era se seria capaz de enfrentar este desafio, se todos os processos de ensino 

aprendizagem, ao qual passei na minha etapa de formação, seriam o suficiente 

para me aguentar nesta nova etapa de formação. 

Após estabelecer o primeiro contacto com a escola, reconheci que esta 

apresentava algumas limitações, como o excesso de alunos e carência de alguns 
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meios, nomeadamente espaciais e materiais. Este aspeto, só veio fortalecer a 

importância da prática, tornando-se ainda mais desafiante. O desejo de 

corresponder a todas as expetativas e de tornar o processo de ensino 

aprendizagem mais enriquecedor prevaleceu neste desafio.  

Assim, não escondo que foi com entusiasmo mas também com bastante 

receio que iniciei todo o processo.  

A ideia de que seria responsável por uma turma, durante um ano letivo, 

trouxe imediatamente grandes anseios relativamente à turma. Foi neste 

momento que senti cada vez mais curiosidade em conhecê-los, relacionar-me 

com eles e descobrir cada um deles.  

Desta forma, as minhas expetativas passaram por conhecer 

individualmente cada aluno, saber seus objetivos, motivando-os não só para as 

aulas como também promovendo o gosto pela prática de atividade física. 

Desenvolver nos alunos as competências específicas de EF mas também 

atitudes de autoestima, respeito mútuo e regras de convivência que conduzam 

à formação de cidadãos tolerantes, autónomos, participativos e civicamente 

responsáveis. 

Foi um desafio contagiá-los com o meu gosto pela prática desportiva diária 

e mostrar-lhes o valor que a disciplina de EF deve ter e tem na vida de cada um 

deles.   

Além disso, sempre esperei ser capaz de explorar ao máximo a 

diversidade de formas de execução e resolução dos problemas decorrentes da 

atividade de Professor de forma a aumentar o meu conhecimento e desempenho 

na lecionação. 

Relativamente ao PC e à Professora Orientadora (PO) sempre esperei o 

maior apoio possível, esperei tirar o máximo proveito das suas experiências de 

ensino, que me aconselhassem e proporcionassem novas aprendizagens. 

Estava consciente que seriam muitas as dificuldades, as dúvidas, as incertezas 

e críticas, mas também sabia que seriam o motivo da minha evolução enquanto 

docente e enquanto pessoa. 

De igual forma, esperei que os meus CE se assumissem como 

companheiros e não adversários, pessoas com que pudesse contar, pessoas 
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disponíveis para apoiar e criticar, baseando a relação na compreensão, na ajuda 

e na cooperação. 

Relativamente à comunidade educativa e ao grupo de EF esperei ser 

aceite e recebida como um novo membro da escola, esperei contar com a sua 

boa disposição e disponibilidade para esclarecer qualquer dúvida no âmbito da 

escola.  
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2.1 Escola 

 

- Olá mundo novo. 

 

Decorrente da análise, do Projeto Educativo de Escola (PEE), o 

Agrupamento assume-se como um espaço de aprendizagem e de interação, 

onde os alunos/formandos encontrem as condições propícias a um ensino de 

qualidade e onde possam “crescer” enquanto cidadãos ativos, responsáveis, 

autónomos, participativos, com espírito crítico e respeitadores dos princípios 

democráticos e da diferença. 

A secundária fica situada na Rua D. António Ferreira Gomes da freguesia 

de Ermesinde. Teve a sua origem na Escola Técnica de Ermesinde que abriu no 

ano letivo de 1969/1970 com o Curso Geral de Comércio, diurno e noturno, e o 

Curso de Formação Feminina. A sua primeira sede foi um “Barracão” situado na 

zona da Formiga. As condições precárias deste velho edifício, conjugadas, entre 

outras, com os maus acessos e o aumento da população escolar, deram origem 

ao movimento que lutou pela construção da atual escola que foi inaugurada em 

1989. 

As instalações da escola (selecionada para a 3.ª fase de requalificação 

das escolas secundárias, que acabou por não se concretizar) necessitam de uma 

intervenção urgente de reparação/modernização, dados os sinais evidentes de 

desgaste e degradação. 

Além disso é uma escola que abrange vários ciclos de ensino e um 

número significativo da população infantojuvenil da cidade. A escola é um dos 

maiores estabelecimentos de ensino do concelho de Valongo e a única escola 

pública com Ensino Secundário da cidade.  

As turmas são distribuídas em igual número no turno da manhã e da tarde, 

visando a otimização da ocupação de espaços tanto quanto possível. 

Sendo que a distribuição dos anos, em função do turno, é processada da 

seguinte forma: predominantemente de manhã os quintos, sétimos, nonos, 

décimos e décimos segundos anos e predominantemente e tarde os sextos, 

oitavos e décimos primeiros anos. 
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.Atualmente, a escola é constituída por cinco blocos independentes, de 

construção idêntica.  

O bloco situado junto à entrada da escola é designado por administrativo 

pois é constituído pela secretaria, refeitório, polivalente, bar, papelaria, sala da 

direção e PBX. 

Os blocos A, B e C são essencialmente destinados para lecionar aulas 

normais, enquanto o bloco D inclui apenas oficinas. 

Além destes blocos, a escola possui ainda um bloco pré-fabricado que se 

localiza junto ao pavilhão gimnodesportivo e que se destina a aulas da área de 

projeto, à associação de estudantes e ao clube do ambiente. 

Nas aulas de EF os professores dispõem de um pavilhão gimnodesportivo 

e um campo de jogos, sendo este pavilhão dividido em três áreas e o campo de 

jogos com um campo de futebol, dois de basquetebol, uma pista de atletismo e 

uma caixa de areia.  

Posto isto, é possível decorrer no máximo cinco aulas ao mesmo tempo, 

três no interior e duas no exterior. Esta gestão de espaços é realizada através 

de um sistema roulement, com o objetivo de organizar por igual todas as aulas, 

pelos diferentes espaços.  

O espaço exterior é destinado à prática de Basquetebol, Futebol e 

Atletismo já o espaço interior para as restantes modalidades.  

Tal como os espaços, os materiais também são igualmente geridos e 

adequados a cada modalidade, tendo os estagiários realizado um inventário do 

material disponível na escola.  

Importa referir que a escola dispõe de material novo, material em bom 

estado e material em mau estado, embora reutilizável. 

Com o material existente na escola é possível lecionar as seguintes 

modalidades: Basquetebol, Futebol, Voleibol, Andebol, Atletismo, Ginástica, 

Badmínton e Orientação. Existe também outro material como bancos suecos, 

espaldares entre outros.  

Contudo, mesmo com estas limitações, não tive dificuldade em gerir os 

espaços nem as aulas no que concerne às instalações, beneficiando sempre de 

um espaço interior nos dias de chuva.  
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2.2 A minha turma 

 

- Olá amigos novos.  

 

Foi na primeira reunião, com o PC e com os restantes estudantes 

estagiários, que fiquei a saber qual seria a minha turma.  

Já definida qual a turma que iria lecionar, foi na primeira aula que obtive 

as primeiras informações sobre a turma, antes disso apenas sabia os nomes e 

o curso, pois tanto para mim como para o PC era algo novo, uma turma nova.   

A turma era do 10º, composta por 16 discentes, 10 alunas e 6 alunos.  

A média de idades era de 15 anos, variando entre os 14 e os 16. Existiam 

2 discentes com 14 anos, 13 com 15 e 1 com 16 anos. Um era repetente sendo 

que, com o objetivo de melhorar a sua nota na disciplina de EF, frequentava as 

aulas. 

Depois de preenchida a ficha de caraterização do aluno, analisei os 

resultados. Focando-me agora sobre os mesmos, concluí que a turma, em geral, 

era pouco ativa em termos físicos e desportivos, sendo que a maior parte dos 

alunos ocupava os seus tempos livres com os amigos e a ouvir musica. Além 

disso, mais de metade da turma gostaria de exercer no futuro a profissão de 

arquitetura.  

Relativamente a questões de saúde, alguns alunos apresentavam 

problemas de visão, para além de alunos que foram alvo de operações cirúrgicas 

e já foram hospitalizados por razões diversas. O caso mais problemático, no que 

a EF diz respeito, era o de uma aluna que tem ligamentos cruzados nos 

tornozelos devido a várias entorses, e que a impossibilitava de realizar atividade 

física.  

Algo que me deixa de um certo modo orgulhosa é o facto de todos os 

alunos gostarem da Disciplina de EF, motivo pelo qual me faz acrescer ainda 

mais as responsabilidades.  

Em comum todos os alunos têm o gosto pelo basquetebol e Badmínton, 

modalidades que lecionei este ano.   
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Importante é referir ainda que não realizamos nenhum teste para avaliar 

a aptidão física dos alunos, sendo que apenas foi realizada a Avaliação 

Diagnóstica (AD) às diferentes modalidades no início do 1º período. 

Logo após a AD pude concluir que a minha turma tinha pouca 

coordenação motora, pouca dinâmica de trabalho, fortes debilidades tanto a 

nível tático como técnico, era pouco motivada e apresentava um comportamento 

inadequado, sem regras e rotinas. 

Posto isto, todas as situações de aprendizagem e toda a minha prática 

em geral incidiu nessas fragilidades, com o objetivo de as colmatar o quanto 

possível e necessário para uns alunos do 10º ano.   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Realização da prática profissional
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“As escolas normais são instituições criadas pelos Estado para controlar um corpo 

profissional … “ 

 (Nóvoa, 1992, p. 16) 

 

Neste momento e antes de iniciar o relato de toda a minha prática dou por 

mim a refletir sobre toda a legislação e toda a burocracia que temos de respeitar 

enquanto profissionais da Educação. 

Perante esta reflexão ouso questionar-me sobre o facto de na ausência 

destas leis e obrigações como atuaria numa determinada escola, com um 

determinado contexto, com uma determinada turma com todas as 

individualidades e conjunturas que a elas diz respeito.  

 

Será que lecionava as mesmas matérias? Será que dentro dos mesmos 

ciclos as carências são as mesmas? Ou será que existem realidades dentro do 

mesmo ciclo completamente distintas? Será que não existem turmas com 

prioridades distintas? Realidades estas com alunos que precisam de ser 

cativados e motivados para a prática contínua de atividade física em vez de 

saber como se realiza exatamente um passe ou uma manchete? Porque é que 

apenas o 11º e o 12º têm a opção de escolher dentro das modalidades 

alternativas uma para ser lecionada e o 10º ano não? Por ser um ano de revisão?  

 

De acordo com a experiência que venho adquirindo ao longo do tempo e 

as realidades com que me vou deparando atrevo-me a fazer uma análise crítica 

de como as coisas vão sendo viabilizadas. 

Ao realizar uma análise superficial sobre os programas nacionais de EF 

torna-se claro que tanto no 1º, 2º e 3º ciclo, como no Ensino Secundário somos 

obrigados a respeitar um conjunto de modalidades a lecionar, segundo 

determinados conteúdos.  

 

Mas com que objetivo? Com o objetivo de dar respostas ao nível da 

igualdade de oportunidades de escola para escola? E se na ESSE existir uma 

turma do 6ºA com grandes défices ao nível motor, ao nível da execução de 

habilidades e na Secundária de Rio Tinto, por exemplo, existir uma turma do 6ºA 
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com um grande défice de relação entre alunos e mau comportamento? Será que 

a importância atribuída aos conteúdos, à execução satisfatória das diferentes 

modalidades deveria ser igual em escolas diferentes, em anos de escolaridade 

iguais como no exemplo prático apresentado?  

Tal como me questiono sobre a importância de os alunos do 10º ano 

saberem como se realiza exatamente um remate no Voleibol ou um mortal no 

minitrampolim? Ou será primordial cativá-los para a prática de atividade física 

proporcionando vivências diferenciadas, experiências essas que ofereçam ao 

aluno atividades fora do comum? Atividades ao ar livre, atividades fora da escola, 

atividades que permitam ao aluno exercitar-se, manter-se ativo em um contexto 

diferente do pavilhão desportivo ou da prática das modalidades tradicionais.  

Imaginemos que estamos perante uma turma do 10º ano e os elementos 

dessa turma não apresentam nenhum relacionamento com o Desporto ou a 

prática de atividade física? Será que a lecionação do “mais do mesmo” será 

suficiente para transformar a visão que estes têm sobre a prática física e 

desportiva? Será que a simples dinamização que se possa impor em uma aula 

de EF é o suficiente para mudar a perspetiva que eles têm a cerca desta 

disciplina? 

 

“Assim, aos professores é exigida participação no desenvolvimento da personalidade e 

na formação integral da criança, bem como na promoção da sua inclusão na sociedade atual 

preparando-os para a futura.” 

 (Albuquerque et al., 2014, p. 111) 

 

Não será possível dar respostas a esta participação, formação e 

promoção de outra forma?  

Com o passar do tempo e com o passar dos ciclos de ensino a 

predisposição do aluno para aprender os diferentes conteúdos vai diminuindo, a 

motivação para a prática de atividade física vai sendo cada vez mais 

desvalorizada quando, com a idade, os adolescentes vão encontrando novas 

formas de passar o tempo.  

Os alunos mais novos, do 1º ao 3º ciclo, apresentam à partida mais 

disponibilidade e disposição para aprender, algo bem notório nas aulas 
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lecionadas à turma de 6º ano. A frequência com que colocam dúvidas, a forma 

atenta às indicações que dava, a atividade motora que os contagiava durante 

aulas e aulas, a curiosidade que todos demonstravam em saber o que vai 

acontecer em futuras aulas. 

Tal como é referido por Albuquerque et al. (2014) mantém-se uma 

diminuição da prática de atividade física, há mais comportamentos sedentários, 

pelo que é importante fomentar o gosto pelo exercício, pelo Desporto, ou outra 

qualquer forma de atividade que mobilize fisicamente os jovens.   

Na minha perspetiva, os alunos mais velhos, nomeadamente os do Ensino 

Secundário, considero fundamental que eles aprendam a gostar de praticar 

atividade física regular independentemente da lecionação das modalidades que 

vão apreendendo ao longo dos anos.  

 Ainda que os programas tenham um enorme valor entendo que as 

obrigações e as limitações que este impõe limitam a ação do professor porque 

muitas vezes são muitas respostas para pouco tempo, pouco tempo para 

proporcionar experiências diferentes, fora do contexto escolar, experiências de 

modalidades que os alunos muitas vezes desconhecem e que possivelmente se 

poderiam interessar.  

Reforço ainda a minha crítica com o testemunho de Nahas et al. (2004) 

que refere que a prática desportiva por si só, não produz os benefícios 

educacionais esperados da EF pois em muitos casos o Desporto é considerado 

como um fim por si próprio que resulta no desinteresse ou até mesmo na 

exclusão de um grande número de alunos menos aptos, pouco habilidosos ou 

menos dotados geneticamente aqueles que, à partida, podiam se beneficiar de 

atividades físicas regulares.  

De forma oportuna relato ainda uma vivência proporcionada pelas 

Jornadas de Encerramento do EP. 

Este dia, para mim, ficou marcado pelos inúmeros testemunhos dados, 

pelas introspeções realizadas, pelas opiniões apresentadas, pela partilha de 

experiências e pelos conselhos dados pelos diferentes professores da faculdade, 

diretores de escolas e representantes dos municípios da Maia, de Gaia e de 

Matosinhos.  
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Esclarecendo o porquê da abordagem deste tema, nesta instância, 

decorre de todas as questões que invadiram o meu pensamento em determinado 

momento. 

Na parte final da manhã ocorreu a apresentação do novo livro das 

Professoras Paula Batista e Paula Queirós e do Professor Ramiro Rolim, 

realizada pela Professora Isabel Mesquita que fez uma análise e reflexão 

exaustiva sobre o mesmo.  

No decorrer do seu discurso, entre outros temas, algo que não me foi 

indiferente foi o facto de a professora mencionar, mais do que uma vez, que a 

aprendizagem dos nossos alunos era algo muito, muito importante.  

Posteriormente, já na parte da tarde, decorrente do tema “O lugar da EF 

no contexto escolar e municipal” foram alguns os testemunhos que me 

despertaram a atenção.  

De entre eles o de Paulo Mota, diretor da Escola Secundária Almeida 

Garret, que refere que cada vez há menos espaço e tempo para a aprendizagem. 

Além disso todo o seu discurso é direcionado para aspetos negativos do contexto 

escolar algo que traduz alguma intriga de minha parte quando este, no final, diz 

para não desistirmos e para investirmos quando ele faz uso de um discurso 

desanimador e negro. 

Logo de seguida passam o testemunho à subdiretora do Agrupamento de 

Escolas de Rio Tinto, Fernanda Vaz, que por sua vez opta por relatar uma 

situação que decorreu no presente ano letivo - na sua escola - devido a obras no 

pavilhão desportivo e no campo de jogos. 

Durante o seu discurso menciona que a única hipótese que encontraram, 

durante meses, foi dar aulas teóricas de EF para que os alunos não ficassem 

sem aulas. A subdiretora vai mais longe referindo que deixaram inclusive de 

usufruir de uma das aulas da semana, tinham dois blocos de 45 minutos, porque 

se estava a tornar insustentável.  

A minha intriga tornou-se tão grande, em tão pouco tempo, que questionei 

os meus colegas estudantes estagiários se algum deles tinha estagiado naquela 

escola, neste ano. Um deles estava presente e a minha pergunta foi imediata: E 

o espaço ao ar livre? Não havia? Quando estava bom tempo os alunos não 
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podiam ter aulas no exterior? Ou debaixo dos abrigos? A resposta dele, ainda 

mais intrigada me deixou quando esclarece que era proibido dar aulas, naquela 

escola, em cima dos jardins. E então eu questionei-o mais uma vez: Proibido? 

Como assim? Afinal quais são as prioridades numa escola? Os jardins ou os 

alunos? Neste momento o meu colega ficou sem resposta e encolheu os ombros.  

Decorrendo da minha crítica anteriormente realizada, porque não ir para 

espaços fora da escola? Jardins municipais? Pelo menos os mais velhos? Do 

Ensino Secundário? Ou então… porque não realizar as obras de forma 

alternada? Primeiro no campo de jogos visto que era época de inverno e 

posteriormente no pavilhão desportivo quando as condições climatéricas fossem 

melhorando? 

Além destes dois discursos, e para terminar, reflito um pouco sobre o 

discurso de José Guilherme Aguiar, representante de um dos municípios. Este 

refere que hoje em dia há mais condições do que antigamente, condições essas 

fantásticas mas que as “condições psicológicas” dos alunos está cada vez pior. 

Então questionei-me sobre os investimentos que têm sido realizados em volta 

das escolas. Será que estes investimentos estão a ser realizados de forma 

consciente? Em escolas que realmente precisam, escolas de risco? Será esse o 

investimento fundamental? Serão essas as transformações que precisam de ser 

feitas?  

Contrariamente aos discursos anteriores, este representante autárquico, 

José Aguiar, refere que cada vez há mais investimentos ao nível da formação 

dos futuros professores, que não basta ter ideias mas é necessário tomar a 

iniciativa, atuar, pô-las em prática, que é crucial formar crianças saudáveis e que 

não é a EF a única responsável por isso.    

 

Para finalizar questiono, mais uma vez, mas afinal… Se o importante são 

os nossos alunos, o desenvolvimento integral, num processo contínuo e 

consciente… Que exemplos são estes? Quem será o responsável? Ou melhor, 

quem se responsabiliza? O objetivo não é a inovação e a melhoria? Porque é 

que cada vez mais a EF perde o seu estatuto? Cada vez mais reflito sobre todos 

os planeamentos e sobre todas as legislações que nos são impostas quando as 
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mesmas não conseguem dar respostas a estes problemas e desafios, quando 

nós somos formados para nos adaptar às dificuldades com que nos vamos 

deparando.   

 

Hoje arrependo-me de ter sentido receio - no momento - de intervir. De 

não ter esclarecido todas estas dúvidas, de questionar os representantes que 

estavam diante mim. 

 

3.1 Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

 

“O estudante traz consigo uma bagagem de experiências e de conhecimentos que 

está enraizada na sua realidade de vida e que esculpiu, aos poucos, sua 

personalidade. Esses fatores influenciam no modo de ser do estudante, na maneira 

como interpreta as diferentes situações à tua volta e nas suas conceções sobre o 

contexto em que está inserido e são manifestados em suas ações e em seu 

posicionamento diante a realidade.” 

 (Marcon, 2013, p. 29) 

 

3.1.1 Primeiro impacto 

 

Independentemente de toda a reflexão, de todas as controvérsias que 

invade o meu pensamento sobre os Programas e os Projetos Curriculares, eis 

que chega o momento de aplicar tudo o que aprendi durante a minha etapa de 

formação e, na realidade, foram algumas as dificuldades que senti.  

Nada melhor do que refletir sobre a primeira reunião que tivemos com o 

PC em que antecipadamente nos tinha sido pedida a leitura e compreensão dos 

Projetos Curriculares, dos Programas de EF, do Regulamento Interno da Escola 

e do Plano Anual de Atividades (PAA). 

Ao iniciar a reunião rapidamente me apressei em referir que tive imensas 

dúvidas durante a leitura dos diferentes documentos. 

Estava claro que a compreensão e a interpretação destes documentos 

eram imprescindíveis para iniciar todo o meu processo enquanto professora e, 

desde logo, quis compreender todo o funcionamento não só da escola e da 
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comunidade escolar como de como se organizava todo o processo de ensino-

aprendizagem da nossa escola. 

Ao iniciar a leitura do PAA algo que suscitou a minha atenção foram as 

atividades que envolviam os Professores de EF, mas em especial aquelas em 

que o nosso nome vinha já mencionado. Mas afinal o que teríamos de fazer? 

Será que seriam atividades da nossa inteira responsabilidade? 

Neste momento senti que afinal as dúvidas não passavam de meras 

curiosidades relativamente a este parâmetro, curiosidades estas que seriam 

esclarecidas a seu tempo. Noção de que tal atividades teriam sempre o apoio 

incondicional dos Professores Cooperantes e que tudo tinha lugar em um 

trabalho fomentado no espirito de equipa de todo o departamento e dos restantes 

estudantes estagiários dos dois núcleos. 

Posteriormente, e quando passamos à análise do Projeto Curricular, as 

minhas dúvidas centraram-se essencialmente na compreensão e interpretação 

de como tudo estava escrito.  

Neste momento tive a perceção de que um documento tinha-se tornado 

em “um bicho-de-sete-cabeças” quando, durante a minha formação, todos os 

temas lá desenvolvidos tinham sido apresentados de forma mais simplificada.  

Além disso, quanto aos conteúdos programáticos dei por mim a 

questionar-me sobre o número de modalidades a lecionar e a extensão de 

conteúdos previstos para cada ano de escolaridade, da suposta progressão que 

existia de ano para ano e fundamentalmente como seria possível lecionar tantos 

conteúdos em tão pouco tempo. 

Durante a discussão o esclarecimento que surgiu, durante a reunião, 

sobre o Projeto Educativo do Agrupamento das Escolas de Ermesinde suscitou 

a minha atenção quando no inicio do documento era referido que “No projeto 

educativo, que constitui um documento objetivo, conciso e rigoroso, tendo em 

vista a clarificação e comunicação da missão e das metas da escola no quadro 

da sua autonomia pedagógica, curricular, cultural, administrativa e patrimonial, 

assim como a sua apropriação individual e coletiva;”1.  

                                            
1 Decreto-Lei Número 137/2012 de 02 de julho, artigo 9ª, ponto 2, alínea a) 
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Esta frase teve um impacto imediato em mim quando me questionei de 

quais seriam as metas e missão da nossa escola. Será que não seriam iguais às 

outras? Formar indivíduos na sua íntegra, preparando-os para a vida futura? 

Qual seria a autonomia da nossa escola?  

Claramente que não seria a primeira vez que ouvia as palavras 

“autonomia das escolas” pois, no ano anterior, esse tema tinha sido mencionado 

e analisado em algumas cadeiras mas dei por mim, naquele momento, a 

questionar sobre qual seria a autonomia que a minha escola tinha. Além de toda 

a cultura e organização curricular da escola. 

Hoje tenho plena consciência que esta compreensão iria ocorrendo com 

o tempo, quando a experiência na escola, como um todo, iniciasse. Consciência 

de que só passando pelas diferentes atividades, pelas reuniões, pelas aulas, 

pelas relações com a comunidade escolar é que esse conhecimento ia surgindo, 

não era algo que seria compreendido de imediato. 

Concluo, desta forma, que naquela reunião o que eu apenas tinha eram 

curiosidades fruto da vontade de começar a trabalhar, suscitando algumas 

dúvidas fruto da conversa que íamos desenvolvendo.  

Mais tarde cada estudante estagiário ficou a saber qual seria a sua turma 

e por isso, iniciei uma análise aprofundada do Projeto Curricular do Secundário, 

no meu caso em específico. Toda esta análise permitiu definir as modalidades e 

conteúdos a lecionar, nos diferentes domínios, ao longo do ano.  

 

3.1.2 Constrangimentos ao planeamento  

 

A planificação é o elo de ligação entre as pretensões, imanentes ao sistema de ensino 

e aos programas das respetivas disciplinas, e a sua realização prática. 

 (Jorge Olímpio Bento, 2003, p. 15) 

 

O planeamento é um objeto fundamental para o sucesso de toda a nossa 

prática, um guia, um instrumento pelo que vamos seguindo ao longo do ano. 

Instrumento que foi objeto de adaptações sempre que necessário, consoante a 

realidade que ia surgindo aula após aula, dia após dia, sempre de acordo com a 

necessidade dos meus alunos.  
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Sempre tentei defender um planeamento consciente e consistente, com 

objetivos reais e possíveis de alcançar, dentro de um processo contínuo. 

 

“Objetivo: Realizar Planeamento Anual 

Dificuldade: Conciliar o roulement (interior e exterior) com as modalidades a serem 

dadas bem como o número de aulas a atribuir a cada uma” (Projeto de Formação Individual, 

Novembro de 2014) 

 

Iniciando a elaboração do Planeamento Anual, a dificuldade sentida foi 

conjugar as modalidades a lecionar com os espaços disponíveis segundo o 

Sistema de Roulement.  

O Sistema de Roulement, como já referido anteriormente, tem como 

principal objetivo possibilitar que as aulas das diferentes turmas de EF sejam 

lecionadas, nos diferentes espaços, interiores e exteriores, de igual forma. 

Na escola onde estagiei este planeamento da distribuição é realizado por 

um professor de EF, tendo que respeitar o número de turmas a lecionar ao 

mesmo tempo bem como os espaços e os dias da semana.  

Posto isto, nas horas em que lecionava as aulas, cinco aulas estavam a 

decorrer ao mesmo tempo o que significava que ao fim de cinco semanas cada 

turma tinha, pelo menos, 3 aulas no interior e 2 no exterior. 

Este sistema não permite lecionar uma unidade didática (UD) seguida, 

visto que modalidades como a Ginástica e o Badmínton só podem ser lecionadas 

no interior do pavilhão. 

Em conjunto com os meus CE e o PC chegamos à conclusão que o ideal 

seria lecionar uma modalidade coletiva e outra individual bem como uma que 

fosse possível realizar no exterior e outra no interior. 

Desta forma, dividi todas as aulas do exterior para modalidades como o 

Basquetebol e o Atletismo e as do interior para a Ginástica, o Voleibol e o 

Badmínton sendo que a escola possui uma sala de dança, modalidade lecionada 

no 3º período.  

 

Mas será que o facto de não lecionar uma UD seguida afetou o 

desenvolvimento, prestação e progressão dos meus alunos? 
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Relativamente ao fator motivacional considero que foi uma mais-valia ao 

lecionar mais que uma modalidade por período, de forma alternada. 

De acordo com as fichas de caracterização individual realizadas na 

primeira aula do ano aos alunos foi possível saber quais eram as suas 

modalidades de eleição. 

Considerando as matérias que tinha de lecionar no decorrer do ano letivo 

tentei dividir as modalidades de eleição pelos três períodos.  

Foi notório o gosto que eles demonstravam sempre que lhes dizia “Hoje 

vai ser Basquetebol” ou quando dizia “Hoje vai ser Badmínton” que eram as 

modalidades de eleição, ou quando dizia “Hoje vai ser Ginástica” ou “Hoje vai 

ser Atletismo” que, não tendo sido referenciadas como preferidas pelos alunos, 

era evidente de imediato o desânimo.  

O facto de lecionar mais que uma modalidade por período permite 

incentivar os alunos, mantê-los participativos nas aulas, pela surpresa do que vai 

ser a aula, pelo imprevisível. Além de que não têm tempo para dizer “Outra vez 

Atletismo? Que seca, oh professora vai ser sempre Atletismo?” testemunhos 

que, em conversas com colegas estudantes estagiários de outras escolas, 

afirmaram acontecer.  

 

“Vias diferentes de aprendizagem requerem sequências correspondentes” 

(Bento, 1987, p. 114) 

 

Tal como refere Bento (1987) as habilidades motoras apenas podem ser 

adquiridas mediante exercitação frequente.  

A ideia apresentada anteriormente vem reforçar as vantagens decorrentes 

da lecionação de Unidades Didáticas seguidas pois estas possibilitam essa tal 

exercitação constante.  

As tarefas devem ser claras e explícitas, condição promotora de uma 

maior compreensão e participação. Atualmente, as crianças demonstram a 

necessidade de estar por dentro das iniciativas em que participam. Além disso, 

a ideia de levar os alunos a realizar um conjunto de tarefas sem que eles 

entendam a sua razão de ser, nem as suas vantagens e desvantagens 
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atualmente é de todo desajustada. (Mesquita, 2004 cit por Rosado & Ferreira, 

2011). 

Reunindo os fatores enunciados, a assimilação, a transmissão e as 

noções do movimento dependem, em muito, da atuação do professor e da 

disposição dos alunos contudo de forma contínua e sem intervalos entre 

modalidades o trabalho tanto do aluno como do professor está facilitado.  

Tomando consciência prática deste aspeto refiro, por exemplo, as 

modalidades de Atletismo e de Orientação, lecionadas no 1º período, que 

demonstram claramente o tempo que os alunos estão sem a lecionação de uma 

determinada modalidade.  

 

 

                  Figura 1 - Planeamento Anual 1ºPeríodo 

 

Desde logo isto pressupõe que eu relembre aqui, principalmente ao nível 

do Atletismo em que tiveram espaçamentos entre aulas de 14 dias, que os 

alunos de aula para aula tinham bastante dificuldade em relembrar os conteúdos 

lecionados nas aulas anteriores, bem como a forma como se realizava uma 

determinada habilidade, uma determinada ação. Muitas foram as questões que 
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levantaram, muitas foram as dúvidas, mesmo que repetisse os exercícios da 

última aula lecionada.  

 

“Permitir ao aluno recordar a matéria previamente abordada, no sentido de ser capaz 

de estabelecer a relação entre o que aprendeu e o que irá aprender de novo ou, mesmo, o que 

vai consolidar do já abordado.” 

 (Mesquita & Graça, 2011, p. 48) 

 

Para colmatar estas dificuldades foi necessário realizar uma revisão da 

matéria aprendida no início da aula, com o objetivo de que os alunos 

recordassem aquilo que foi lecionado. Evidente e imprescindível se torna referir 

o tempo que perdi ao reavivar a memória cognitiva e motora dos alunos, no início 

de cada aula. 

Em suma independentemente das condições materiais e espaciais que a 

escola em que trabalhemos, no futuro, nos ofereça estas vão sempre condicionar 

o nosso planeamento e o próprio processo de ensino-aprendizagem.  

No fundo irão sempre influenciar as nossas ações e as dos alunos, desde 

o planeamento até à avaliação, desde os objetivos traçados e os alcançados, 

desde a motivação até ao desempenho, desde o tempo de ensino disponível e 

aquele que seria necessário. Tal como refere Bento (1987) a aprendizagem em 

Desporto constitui um processo bastante complexo e é injusto atribuir os 

resultados apenas a fatores isolados, mas sim no seu conjunto. 

Cabe-nos a nós, professores, adaptarmo-nos às realidades e aos desafios 

que vão surgindo, da melhor maneira possível, privilegiando o sucesso íntegral 

dos nossos alunos.   

 

“Descobrir e avaliar bem, o mais cedo possível, as forças e fraquezas, bem como os 

talentos de cada criança nos diferentes domínios de aprendizagem, em todos os aspectos da 

vida e do cerne da personalidade, para fundamentar uma intervenção sistemática, contínua e 

progressiva, para criar condições favoráveis e reduzir o âmbito das desfavoráveis, para 

proporcionar a cada individuo o desenvolvimento ótimo das suas potencialidades.”  

(Bento, 1987, p. 132) 
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3.1.3 A cada modalidade um planeamento 

 

De seguida, chegou a construção das Unidades Didáticas.  

Esta etapa de planeamento surgiu após uma reunião dos dois Núcleos de 

Estágio com a PO em que relembramos os aspetos fundamentais a conter nos 

diferentes módulos. 

Mais uma dificuldade se impôs, pois vínhamos habituados a um modelo 

de MEC bastante extenso, onde desenvolvíamos detalhadamente todos os 

modelos exigidos.  

Contudo, nessa mesma reunião ficou delineado que era essencial tornar 

o MEC um instrumento suficientemente útil e funcional para nós, definindo os 

aspetos fundamentais a reter, sem divagar para outros que não mereciam tanto 

a nossa atenção. 

Ao elaborar o primeiro MEC foram muitas as dúvidas que iam surgindo, 

nomeadamente ao nível do último módulo onde era fundamental a realização da 

UD da modalidade em questão, Voleibol. 

A necessidade e anseio em realizar um planeamento consciente, e o mais 

adaptado à realidade, invadiram-me. 

Foram muitas as introspeções, muitas as questões.   

 

“- Será que serei capaz de conciliar os conteúdos a lecionar com as necessidades e 

dificuldades dos alunos, fruto da AD?  

- Conciliar o tempo que tenho para lecionar a modalidade com a evolução que pretendo 

que eles tenham?  

- Será possível dar mais que um conteúdo em uma aula de 50 minutos?  

- Como será que eles iram reagir a esta modalidade visto que têm imensas dificuldades? 

- Serei capaz de os motivar de igual forma visto que, nesta modalidade, obrigatoriamente 

terei de trabalhar por níveis?" 

 

Neste momento e em conversa com os meus CE, PC e PO as perguntas 

foram obtendo as suas respostas, fui tomando consciência que este 

planeamento era como um teste e que só com tempo e experiência é que iria 

evoluir, tomando consciência da realidade. 
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A colaboração imprescindível da PO foi fundamental nesta fase em que 

nos orientou e corrigiu o primeiro MEC e facilitou desta forma a realização dos 

seguintes. Muitas foram as observações e dicas dadas, muitas foram as 

alterações e correções feitas, muito foi o reconhecimento sobre aquilo que, na 

prática, nos ia fazer falta. 

Para a elaboração dos diferentes MEC, na teoria, foi fundamental a 

partilha de conhecimentos entre CE, a pesquisa sobre as modalidades e sobre 

os exercícios que podia aplicar na turma, para os diferentes conteúdos.  

 

“A troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de formação 

mutua … O diálogo entre professores é fundamental para consolidar saberes emergentes da 

prática profissional.” 

 (Nóvoa, 1992, p. 26) 

 

Para mim, na fase inicial, foi muito difícil fazer uma reflexão consciente 

sobre as avaliações diagnósticas, olhar para os diferentes conteúdos que se 

podia lecionar em cada modalidade e estabelecer objetivos consoante a 

realidade da minha turma.  

A busca incessante de situações de aprendizagem sobre os diferentes 

conteúdos, atividades essas que sempre me faziam questionar se seriam as 

mais adequadas, se os meus alunos seriam capazes de as realizar e se estavam 

enquadradas/contextualizadas com aquilo que cada conteúdo exigia. 

Criar uma UD respeitando todos os conteúdos estabelecidos nos objetivos 

que tinha para a turma, determinar o tempo que iria disponibilizar para a 

exercitação dos mesmos, questionar-me sobre o tempo que tinha para a 

avaliação e, no fundo, se tudo seria o suficiente. 

Mais uma vez reforço que o papel do PC foi fundamental que sempre nos 

apoiou dando sugestões relativamente ao módulo 7 – desenho das atividades 

de aprendizagem, apelando por exercícios dinâmicos que motivassem os alunos 

e que impusessem uma atividade motora constante.  

Nesta altura tranquilizou-nos referindo que cada turma é diferente, que os 

alunos vão progredindo a seu tempo e que o planeamento era extremamente 
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importante mas que não definia exatamente aquilo que tínhamos ou podíamos 

fazer.  

 

3.1.4 Conhecimento  

 

Fruto do conhecimento requerido para a elaboração dos MEC eis que 

surge a aplicação, na prática, de todo o planeamento e conhecimento adquirido, 

por mim, sobre as diferentes matérias. 

 

“Como podemos ensinar um conteúdo, se não dominamos esse conteúdo?” 

 (Marcon, 2013, p. 7)  

 

Não podia concordar mais com a interrogação deste autor pois para 

ensinar seja aquilo que for temos de dominar essa matéria e para isso é 

necessário uma mobilização do saber, uma retenção de diversos 

conhecimentos, temos de ser capazes de aplicar as capacidades fruto desse 

conhecimento para resolver problemas e contribuir desta forma para a 

aprendizagem clara dos nossos alunos. 

Ao iniciar as diferentes UD, as primeiras aulas eram sempre encaradas 

com algum receito.  

O receio em que o conhecimento adquirido não fosse o suficiente, o medo 

de errar ao emitir feedbacks afetava sempre a minha prestação na primeira e 

segunda aulas de cada UD.  

Quando ainda não me sentia suficientemente confortável para intervir de 

forma clara e esclarecedora retraía-me e chegava mesmo a evitar intervir. Surgia 

sempre uma situação ou outra que me falhava, que aparecia de novo, que me 

fazia pesquisar mais e mais para obter respostas e na próxima aula poder estar 

à altura da melhor solução.  

Este receio fazia com que a minha instrução fosse mais incisiva antes da 

prática, no início de cada exercício, demonstrando e questionando, mas um 

pouco limitada no momento em que os alunos estavam envolvidos nas diferentes 

situações de aprendizagem. 
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E um dos erros principais consiste em apresentar ao aluno, no início das 

situações de aprendizagem, demasiadas informações sem atingir o essencial 

(Bento, 1987). 

Receando estar a dar informações a mais no início de cada exercício, fruto 

da insegurança que se antevia, aproveitava da melhor forma a instrução que 

dava ao introduzir uma habilidade ou um exercício novo. A minha preocupação 

foi sempre que, independentemente de todas as inseguranças, os alunos 

tivessem tempo para exercitar e que cumprissem pelo menos as duas ou três 

componentes críticas que tinha transmitido no tempo de cada fase de 

aprendizagem bem como o seu objetivo. 

 

“O fornecimento de informação – particularmente antes da tentativa de exercitação e 

experimentação – reveste uma importância básica no processo de aprendizagem.” 

 (Bento, 1987, p. 125) 

  

Com a pesquisa infinita sobre situações de aprendizagem diferenciadas o 

meu grande objetivo sempre foi inovar, arriscar, dar espaço e tempo, a mim e à 

turma, para se adaptar a novas realidades e novas oportunidades. 

Em todas as situações de aprendizagem que propus aos meus alunos 

coloquei um pedaço de mim, foram vários os exercícios que resultaram de 

pesquisa e me serviram como base a alterações, para dinâmicas diferentes que, 

no meu entender, resultariam melhor para a minha turma. 

Era uma turma que demonstrou inicialmente uma enorme desmotivação 

para a prática e um grande défice ao nível da execução das diferentes 

habilidades motoras, em todas as modalidades no geral. 

 

“Para que os conhecimentos relacionados ao conteúdo possam ser ensinados, além de 

necessitarem estar bem-estruturados no interior da base, eles terão de passar por um 

tratamento, sob o ponto de vista do seu ensino, por uma transformação à luz dos 

conhecimentos pedagógicos e dos demais conhecimentos concernentes à situação de ensino e 

aprendizagem” 

(Marcon, 2013, p. 71) 
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As experiências e práticas proporcionadas pela Licenciatura e pelo 

primeiro ano de Mestrado foram como uma fonte de inspiração para todas as 

dinâmicas impostas bem como para todas as alterações e adaptações realizadas 

ao longo do ano. 

Estas adaptações foram fruto da reação dos alunos às situações 

expostas, ao contexto de ensino. A minha preocupação foi sempre torná-las 

compreensíveis e ensináveis respeitando as diferentes necessidades. Além 

disso o conhecimento das diferentes matérias possibilitou uma boa relação com 

os objetivos estabelecidos, dos diferentes conteúdos, para cada aluno em 

específico (Marcon, 2013). 

As adaptações tinham intencionalidade educativa de modo a proporcionar 

prazer e a possibilitar a sua realização, visto que o facto de existir um défice na 

execução das diferentes habilidades era promotor da ausência de prazer nas 

práticas desportivas. 

 Tudo isto permitiu que eu fosse evoluindo não só ao nível do meu 

conhecimento sobre as modalidades como na minha prática e própria atuação. 

O à vontade e confiança foram aparecendo ao obter resultados positivos de todo 

o trabalho que ia desenvolvendo. 

 Desta forma tornava-se mais fácil dar respostas, dar feedbacks, corrigir 

aspetos que iam falhando mesmo quando estes não faziam parte do plano de 

aula.  

Além disso o planeamento das aulas tornou-se muito mais simples e útil 

com o conhecimento sobre a turma e sobre os conteúdos, tornando-se cada vez 

mais adequado aos alunos e às suas necessidades. 

Concluindo este tema não podia concordar mais com Daniel Marcon 

quando refere que o contexto universitário tem tendência a oferecer as principais 

e as mais marcantes oportunidades para que os conhecimentos que compõem 

a base dos conhecimentos para o ensino que nós, futuros professores 

deveremos apresentar, sejam analisados, desestabilizados, reconstruídos e 

diversificados. 

Muitas vezes a nossa evolução ao nível do conhecimento surge de 

questões, de interrogações feitas por aqueles que nos guiam, por aqueles que 
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nos ensinam e nos ajudam a evoluir, por professores que nos acompanham em 

toda a nossa etapa de formação. E as questões emergem: Será que é o mais 

correto? Ou existe outra forma? Eu defendo esta ideia e tu? Partilhas? 

Contestas?  

Nunca mais esqueço a quantidade de vezes que durante todo o meu 1º 

ano de formação na FADEUP quando os professores referiam que nos davam 

ferramentas para evoluir o nosso conhecimento e a nossa ação, a nossa 

autonomia e a nossa capacidade de reflexão e que a intenção não era dar uma 

única equação de como fazer as coisas.  

Muitas vezes dei por mim a comentar com os meus colegas de turma “Já 

não entendo nada, um professor diz uma coisa, outro diz outra… Mas afinal em 

que é que ficamos?” 

Pois bem, hoje em dia reconheço perfeitamente o que todos eles me 

quiseram transmitir, reconheço a importância que o testemunho de cada um teve 

na minha formação e no desenvolver do meu conhecimento, nas minhas formas 

de pensar e de atuar.  

 

3.1.5 Estratégias motivadoras 

 

“Aulas motivadoras, que envolvem todos e conferem significado e importância aos 

temas e às estratégias propostas, tem grandes chances de favorecer o despertar do gosto pela 

prática de atividades físicas e esportivas fora da escola, o que poderia levar à sua incorporação 

na rotina de vida dos alunos” 

 (Marcon, 2013, p. 32) 

 

Revejo-me bastante nesta frase, tanto enquanto estudante como futura 

professora. Para mim, o principal papel do professor é este, é motivar os alunos, 

é faze-los ver o quão importante é manter um estilo de vida ativo, dar-lhes um 

leque variado de ferramentas até que uma delas ou todas os contagie como me 

contagiou a mim, de tal forma que os leve a praticar atividade física e desportivas 

até morrer.  

Logo de imediato ao iniciar as primeiras aulas de cada UD outra grande 

dificuldade sentida foi o facto de os meus alunos não estarem motivados. 
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Como já mencionado anteriormente além de serem alunos pouco ativos 

estes demonstraram desde logo várias dificuldades na prática, no geral, de todas 

as modalidades. Isto para dar a entender que não era apenas uma a dificuldade 

com que me deparei, mas várias, ao mesmo tempo. Dificuldades que tinham de 

ser colmatadas em conjunto e que dessa forma podiam ter respostas mais 

rápidas. Isto porque defendo que a motivação de um aluno é influenciada pela 

execução das diferentes habilidades. Reforço dizendo que os alunos que, na 

minha turma, apresentavam atitudes desmotivadoras eram aqueles que não 

conseguiam atingir um objetivo ou simplesmente não conseguiam ter sucesso 

na execução das diferentes ações com frequência.  

 

“Dispomos de inúmeros tipos de métodos para apresentar conhecimentos, mas existe 

ainda um largo escopo aberto a inovações através de uma utilização mais extensiva de 

auxiliares visuais e outros meios.” 

 (Borger & Seaborne, 1974, p. 254) 

 

Desde o início que tudo isto se tornou assustador para mim, muitas foram 

as conversas com o PC e com os meus CE, muitas foram as experiências que 

proporcionei aos alunos, muitas foram as estratégias que utilizei até que 

chegasse à que melhor resultasse com eles.  

Muitas vezes dei por mim a alterar tudo o que estava planeado, mesmo 

no decorrer da aula.  

Foi sendo crescente o leque de necessidades: a de dar mais tempo de 

exercitação aos alunos que tinham mais dificuldades, avançando com aqueles 

que já tinham consolidado aquilo que era exigido, em promover alterações ao 

nível das equipas, de grupos que vinham sendo contantes ao longo das aulas, 

em dar um estatuto mais autónomo àqueles que tinham mais capacidades com 

o objetivo de haver cooperação e entre ajuda entre eles, em colocar diferentes 

objetivos para os diferentes níveis, de dar feedbacks alternativos sempre que a 

minha mensagem não era entendida, a de questionar, colocando os alunos à 

prova, a de propor o uso do ensino aos pares, tal como Onofre (1996) refere é 

um trabalho de colaboração entre dois alunos, com observação e crítica 

recíproca face à atividade desenvolvida. 
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À medida que corria o risco e diversificava as situações de aprendizagem 

e as estratégias, as respostas dos alunos eram imensas e diversificadas. 

Ao formar grupos de forma heterogénea, juntando os alunos menos bons 

com os bons, por exemplo, esta decisão não foi bem recebida pelos alunos, 

desmotivando e não se empenhando tanto, principalmente aqueles que 

apresentavam menos dificuldades. A solução que muitas vezes adotava nesta 

situação era dar-lhes sempre um papel “mais importante” com o objetivo de 

ajudar o colega de equipa ou até mesmo o adversário com mais dificuldades.  

Outro exemplo foi lecionar sempre ativações gerais com componentes 

lúdicas e com competição pois aquelas que tinham uma vertente só técnica não 

eram tão motivadoras para eles e aquelas realizadas por vagas, com mobilização 

articular ou corrida com o objetivo de desenvolver a resistência muito menos.  

Importante é referir que mesmo não os motivando defendi durante 

algumas aulas situações de que entendia fundamentais que os alunos 

passassem por elas.  

 

Se formos capazes de criar tais estratégias e transmiti-las ao estudante, o seu sucesso 

contribuirá para a manutenção de uma motivação mais geral para aprender. 

 (Borger & Seaborne, 1974, p. 258) 

 

A realidade foi exatamente esta onde todas as estratégias que usei e pus 

em prática tiveram os seus frutos, fui conhecendo aquilo que os cativava e 

motivava e a verdade é que eles ao experimentar atividades que à partida 

mostravam desagrado, nos restantes períodos, tiveram um desempenho e uma 

participação bem diferentes.  

Todo este procedimento ocorria quando iniciava uma UD, ao longo do 

período letivo. Os discentes alegavam e justificavam a sua desmotivação ou 

porque não gostavam da modalidade ou porque não conseguiam fazer aquele 

salto ou aquele passe.  

Juntamente às dificuldades nas diferentes matérias e a falta de gosto pela 

prática de atividade física e desportiva em geral, os alunos referiam várias vezes 

que “EF não serve para nada”. 
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A minha principal estratégia foi sempre responder-lhes, seja através de 

atos ou palavras, ou contrapondo a constatação expressa.  

Muitas vezes fiz uso do discurso que eles não valorizam e que nós 

enquanto futuros professores tanto legitimamos.  

Neste momento torna-se ingrato para o professor tentar cativar o aluno, 

ou pelo menos sensibilizá-lo, para o papel da EF e da atividade física em geral 

na vida de um individuo.  

Cada vez mais assumem para si próprios que a disciplina não serve para 

nada muito devido às relações externas à escola, a mitos e à falta de 

esclarecimento acerca do assunto.  

Para colmatar toda esta problemática sempre aproveitei as conversas 

informais que mantinha com eles no início ou no final de cada aula ou até mesmo 

no intervalo, inclusive algumas das vezes que este assunto surgiu foi por dúvidas 

que os alunos iam tendo. 

As perguntas sempre rondavam se a EF contava para a média, se 

reprovavam com a disciplina de EF e chegavam mesmo a referir que não 

queriam saber da disciplina para nada. 

Além de dar respostas a todas estas dúvidas sempre tentei sensibilizá-los 

sobre da importância que a disciplina efetivamente tem.  

Muitas vezes referi que o Desporto é a principal matéria de EF que 

desenvolve todos os conteúdos, capacidades e habilidades importantes para o 

dia-a-dia deles, a única que os ajuda a conhecer quem eles são e a conhecer o 

próprio corpo. 

Principalmente nas aulas destinadas ao treino funcional eu sempre refleti 

juntamente com eles, no final de cada aula, que hoje em dia, cada vez mais, 

havia um défice relativamente à oportunidade de exercitação corporal e que o 

brincar e a prática espontânea de atividade física estava a desaparecer. 

Mencionando que estes comportamentos e pensamentos acartavam muitos 

problemas a nível de saúde a curto e longo prazo.  

Nas tarefas de treino funcional sempre adotei situações de aprendizagem 

que não exigissem muito material, chegando mesmo a dar alternativas a 
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exercícios dados valorizando a prática dos mesmos em espaços ao ar livre, com 

a família ou amigos tal como eu faço na minha vida.  

Muito gratificante foi ver os meus alunos no intervalo a jogar Voleibol e 

não sentados nos bancos a conversar como no início do ano letivo os via. Além 

de lhes dar os parabéns por isso, foram algumas as vezes que me juntei a eles.  

 

3.1.6 O Peso da avaliação 

 

“Avaliar é uma atividade humana constante, já que a todo o momento temos que recolher 

informação no meio, valorizar essa informação e decidir em conformidade. Trata-se de um 

mecanismo básico de processamento de informação por parte dos seres humanos.” 

 (Rosado et al., 2002, p. 19) 

 

Para mim esta foi uma das etapas mais difíceis… as primeiras semanas 

de aulas foram de AD. Recordo-me que foi algo que ficou delineado por nós, 

estudantes estagiários e PC, desde o início do ano letivo.  

No início do 2º período ao realizar os MEC e UD que faltavam dei por mim 

a rever todas as avaliações e a ter dificuldade em relembrar os diferentes 

momentos.  

Foi neste momento que me questionei sobre o porquê de termos realizado 

tudo no início do ano letivo e não no início de cada período.  

Hoje teria feito tudo diferente, teria realizado as avaliações no início de 

cada período relativas às modalidades em questão.  

Embora tenha realizado uma observação com base em uma lista de 

verificação e tenha realizado uma reflexão escrita sobre os resultados das 

mesmas, as dificuldades sentidas em reavivar a memória para concretizar o 

planeamento foram muitas. A minha memória era muito geral sobre a turma e a 

parte específica e individual, de cada aluno, ficou um pouco perdida pelo tempo. 

Este aspeto dificultou o planeamento consciente e consistente que tanto 

defendia e pretendia.  

Como refere Rosado (Rosado et al., 2002) a AD possibilita a identificação 

de problemas, no início de novas aprendizagens sustentando decisões futuras. 
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Além disso refere que permite verificar se o aluno possui aprendizagens 

anteriores para que as novas possam ser introduzidas e se o aluno já tem 

conhecimento sobre a matéria que o professor vai lecionar. 

Ao realizar as avaliações diagnósticas no início de cada período ia 

possibilitar essa análise com mais precisão e rentabilizaria melhor o meu tempo. 

Além disso e mais importante ia permitir aos alunos uma melhor compreensão a 

cerca das suas fragilidades e também das suas capacidades, permitir verificar a 

transferência de habilidades apreendidas em outras modalidades. 

No início de cada UD foi necessário elaborar uma aula mais abrangente 

para que fosse possível relembrar alguns aspetos em falha. 

 

“Conjuntamente com a planificação e realização do ensino, a análise e avaliação são 

apresentados como tarefas centrais de cada professor.” 

(Jorge Olímpio Bento, 2003, p. 174) 

 

Chegado o momento da avaliação sumativa mais obstáculos foram 

debatidos e ultrapassados. 

Tudo começou pela definição relativamente às formas mais adequadas 

de avaliação, melhores grelhas, melhores estratégias de observação e, no fundo, 

qual seria a melhor forma para determinar se os objetivos educacionais se iam 

ou não concretizando. 

Mais uma vez o trabalho colaborativo de todos os estudantes estagiários 

e do PC foi fundamental. Em conjunto relembramos os métodos e grelhas de 

avaliação e cada um de nós optou pelo que se identificava.  

Toda a minha avaliação foi realizada com o auxílio de uma lista de 

verificação pois sempre considerei, na minha etapa de formação, que era a mais 

objetiva, quanto possível, mesmo que desse bastante mais trabalho.  

Esta opinião manteve-se mesmo com todas as dificuldades que tive, com 

as observações nas aulas destinadas a esse efeito. 

A recolha de informação baseada em vários conteúdos e respetivas 

componentes permitiu-me um juízo de valor sobre a prática dos meus alunos 

conduzindo-me dessa forma a uma tomada de decisão. 
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Esta recolha de informação foi realizada, como já referi anteriormente, 

através de uma lista de verificação. Contudo e para que fosse possível atribuir e 

justificar as diferentes notas, ao longo do ano letivo, converti a lista de verificação 

em valores numéricos.  

 

 

                                 Figura 2 - Avaliação por níveis 

 

Foi fulcral a presença do PC nestes momentos em que me ia dando dicas 

sobre a observação. Sempre exigi demasiado de mim nas observações que 

fazia, em situação de jogo, principalmente, avaliava individualmente cada aluno 

e de cada vez.  

A sugestão dada pelo professor em avaliar os alunos em detrimento das 

suas ações espontâneas em jogo veio facilitar este processo principalmente na 

componente tática em que ao mesmo tempo, por exemplo, em modalidades 

coletivas tinha 4 a 6 alunos a jogar e a ser avaliados ao mesmo tempo.  

 

“Num determinado contexto pedagógico interagem uma grande diversidade de fatores, 

cujo controlo e apreciação é extremamente difícil. Esta subjetividade da avaliação aumenta 

significativamente quando se pretende avaliar competências superiores, componentes 

atitudinais e socio-afetivas, que não assumam uma expressão comportamental direta” 

 (Rosado et al., 2002, p. 23)  

 

Uma estratégia que surgiu por iniciativa própria foi o facto de colocar um 

mais ou um menos para distinguir os níveis quando os alunos realizavam o 

mesmo número de componentes mas com eficácia e eficiência distinta sendo 

que foi algo que me ajudou imenso na atribuição de notas. 

Posto isto é imprescindível refletir sobre a importância e valor da avaliação 

pois esta permite uma análise cuidada das aprendizagens conseguidas face às 
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planeadas, uma descrição que informa tanto professores como alunos sobre os 

objetivos atingidos e não atingidos, prepara, acompanha e encerra o processo 

de ensino-aprendizagem, é uma fonte de tomada de decisões, é um motor do 

constante aperfeiçoamento além de que conduz ao sucesso de todos os alunos. 

Tal como refere Jorge Olímpio Bento (2003) a avaliação dos alunos e da 

atividade pedagógica do professor não é possível sem um trabalho reflexivo 

aprofundado e que sem controlo constante da qualidade do ensino nenhum 

professor consegue garantir e eficácia e a melhoria da sua prática pessoal. 

Estas afirmações vão ao encontro da realidade pela qual passei quando 

exigia de mim uma perfeita reflexão e controlo sobre a prática para que fosse 

possível capacitar-me o mais possível com o objetivo de melhorar a qualidade 

do meu ensino e elevar cada vez mais o nível da atividade de aprendizagem dos 

meus alunos.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Desenvolvimento Profissional   
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4.1 Crescer com a Escola e com a Comunidade Escolar 

 

Esta área engloba todas as atividades não letivas realizadas pelo estudante estagiário, 

tendo em vista a sua integração na comunidade escolar e que, simultaneamente, contribuam 

para um conhecimento do meio regional e local tendo em vista um melhor conhecimento das 

condições locais da relação educativa e a exploração da ligação entre a escola e o meio. Têm 

como objetivo contribuir para a promoção do sucesso educativo, no reforço do papel do 

professor de Educação Física na escola e na comunidade local, bem como da disciplina de 

Educação Física, através de uma intervenção contextualizada, cooperativa, responsável e 

inovadora.  

(Portefólio Digital – Área 3) 

 

4.1.1 Um olhar diferente sobre o papel do diretor de turma (DT) 

 

No decorrer deste ano letivo foram algumas as vezes que, nas reuniões 

semanais, o PC referiu algumas das suas funções enquanto diretor da sua turma 

e as reuniões intercalares em que estive presente, no final de cada período, da 

minha turma. 

Então surgiu a ideia que seria ótimo para mim refletir sobre aquilo que vai 

além de todas as burocracias relativas à função do diretor da direção de turma. 

Ao surgir este tema optei por desenvolve-lo na íntegra inspirando-me no 

livro de Armanda Zenhas.  

 

“Ao aumento da importância atribuída à educação e à formação das crianças e dos 

jovens, está associada a consciência crescente do papel que a colaboração entre a escola e a 

família desempenha no seu sucesso educativo e académico.” (Zenhas, 2006, p. 11) 

 

Neste momento existe uma enorme dúvida sobre aquilo que compete à 

escola e o que compete à família relativamente à educação das crianças e 

jovens, não só de forma individualizada mas da relação entre ambas. 

Nos dias que correm a disponibilidade dos pais em acompanhar os seus 

filhos à escola ou o acompanhamento nos trabalhos de casa e estudo tem vindo 

a diminuir drasticamente. 
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Tudo isto origina um maior investimento por parte dos pais e uma maior 

responsabilidade imposta no papel da escola. 

A autora no início do livro questiona-se sobre o porquê da necessidade 

em existir uma colaboração de ambas as partes, com que objetivo e que tipo de 

relação se pretende afinal.  

Contudo e concordando com tudo aquilo que é refletido pela autora, esta 

relação não é suficiente para responder a todos os problemas de 

descontinuidade, inadaptação e insucesso dos alunos.  

Muitos destes problemas têm origem no facto dos alunos não adotarem 

atitudes e comportamentos adequados ao bom desenvolvimento das atividades; 

alunos com carências ao nível cognitivo, social e motor que merecem maior 

atenção, acompanhamento e apoio; alunos mais isolados com dificuldades em 

se integrar na escola ou na turma; alunos com descontinuidade temporal de 

matérias ou até mesmo disciplinas. 

 

A direção de turma na colaboração entre a escola e a família 

 

“O diretor de turma … é particularmente responsável pela adoção de medidas 

tendentes à melhoria das condições de aprendizagem e à promoção de um bom ambiente 

educativo, competindo-lhe articular a intervenção dos professores da turma e dos pais e 

encarregados de educação e colaborar com estes no sentido de prevenir e resolver problemas 

comportamentais ou de aprendizagem.” 2 

 

Mas afinal quais são as competências básicas do DT? 

O DT tem o dever de chamar os pais à escola, informando-os sobre tudo 

aquilo que é necessário e imprescindível. Tem ainda como função dirigir e 

coordenar reuniões promovendo a resolução de problemas e mediar conflitos 

que vão surgindo com a turma ou com algum aluno em específico.  

O DT tem de ser um professor dotado de uma boa comunicação verbal, 

um professor que compreenda e respeite todas as diferenças.  

                                            
2 Art. 5.º, 2.º, Lei n.º30/2002, de 20 de Dezembro – Estatuto do Aluno do Ensino Não 

Superior  
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Além disso o Encarregado de Educação desempenha um papel 

fundamental dentro destas funções do DT. Este é um elemento fundamental no 

processo de ensino-aprendizagem da criança, tendo ou não uma relação de 

parentesco, que se assume como responsável pela sua Educação Escolar. 

Relembro neste momento a primeira reunião em que estive presente de 

conselho de turma. Lembro-me como se fosse hoje, estavam presentes na 

reunião todos os professores da turma, dois elementos dos representantes dos 

Encarregados de Educação e dois alunos.  

Foi uma reunião bastante constrangedora para mim, momento em que me 

assumia para os pais como a professora de EF daquela turma, momento em que 

falei sobre os meus alunos pela primeira vez, sobre perspetivas e expectativas 

que tinha sobre eles, sempre com o olhar atento de todos. 

 

Será que eles me achavam capaz? Será que eles não olhavam para mim 

como uma simples estagiária que merecia uma oportunidade? Será que iam ter 

tanto respeito e em conta aquilo que dizia sobre os alunos e a turma como 

tiveram com os restantes professores? Ou será que eles me viram como uma 

professora tão capaz de proporcionar aos filhos e alunos uma evolução e uma 

Educação consciente e adequada? 

  

Estas foram algumas das angústias que senti de imediato.  

Felizmente enquanto falava tive a perceção que todos estavam atentos 

aquilo que dizia, alguns deles abanaram inclusive a cabeça dando a entender 

que concordavam com aquilo que ia dizendo.  

O olhar sorridente dos dois alunos que estavam presentes deixaram-me 

um pouco mais tranquila, aquele olhar traquina com receio que dissesse alguma 

coisa que os denunciasse.  

Além disso, nesta reunião, tive a certeza que afinal os pais ainda iam 

tendo um papel presente na vida dos filhos e que afinal ainda havia pais 

disponíveis para participar em equipa com os restantes professores.   

A intervenção dos pais presentes incidiu mais sobre os próprios filhos mas 

também sobre a associação de pais bem como sobre todas as sugestões e 
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necessidades que os restantes pais encontraram em conformidade na última 

reunião que tinham tido.  

Contudo, ao longo deste ano letivo muitas foram as vezes que ouvi os 

professores e a comunidade educativa, em geral, com desabafos sobre o facto 

da ligação entre escola e família estar cada vez mais perdida pelo tempo.  

Os pais de hoje, em grande parte, culpam a escola ou a comunidade 

escolar sobre o comportamento menos bom ou menos correto do filho, mesmo 

que muitas vezes o próprio filho tenha uma quota-parte de responsabilidade no 

sucedido.  

Esta nunca foi a imagem que tive enquanto filha. Os meus pais sempre 

me disseram “A mim não me interessa o que os outros fazem ou dizem, tu é que 

és a nossa filha.”. Isto definiu por inteiro a minha forma de ser, a minha autonomia 

enquanto Ser, no fundo, a pessoa responsável e independente que sou hoje, o 

que me permite discordar, segundo esta perspetiva, de todos os pais que adotem 

a postura mencionada em cima.  

 

Contudo será que a escola consegue mudar esse rumo? Formar adultos 

responsáveis e independentes, mesmo que a família não colabore? 

 

Tal como menciona a autora a relação de escola e família é fundamental 

para o funcionamento total da escola e para o sucesso dos alunos, que ambas 

têm como principal preocupação a felicidade e sucesso académico dos alunos. 

Além disso o reconhecimento efetivo de alunos, pais e escola sobre a 

importância desta imprescindível relação é o reflexo de todo o 

sucesso/insucesso.  

É necessário desmistificar a ideia de que os pais apenas estão e são 

responsáveis pelos alunos fora do portão da escola e isso só é possível com 

uma comunicação clara e constante entre escola, família e alunos. Necessário 

que os pais deixem de culpabilizar a vida profissional ou a falta de tempo para 

não ir a uma Reunião Geral de Encarregados de Educação, a atendimentos 

individuais ou a outros meios de comunicação. Necessário que o DT não tenha 

receio em chamar os Encarregados de Educação, ligar e conversar sobre os 
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problemas que a turma ou o aluno apresentam. Necessário que o DT realize uma 

análise concreta e consciente sobre a realidade de cada aluno e da turma em 

geral. Necessário que o DT prepare e saiba como e o que dizer além de ser 

sensível ao assunto mesmo quando este está a ser tratado pela quarta ou quinta 

vez. 

Atitudes perturbadoras do ambiente de trabalho nas aulas, dificuldades na 

integração dos alunos, rendimento insatisfatório ou dificuldades na 

aprendizagem, falta de assiduidade são algumas das problemáticas que a autora 

refere e que, na realidade, foram debatidos na reunião intercalar em que estive 

presente no final do 2º período.  

Nesta reunião a noção que tinha sobre a minha turma estava muito mais 

clara. 

Naquela altura sentia alguns alunos a mudarem a sua postura e 

comportamento na aula, alunos a baixarem as notas, problemas que eram 

transparentes ao nível das relações e das interações nas diferentes atividades 

que propunha, nomeadamente ao nível da organização de equipas. Alguns 

alunos recusavam-se a realizar tarefas com outros colegas, coisa que nunca 

tinha acontecido até então. 

Esta reunião foi bastante importante para mim pois permitiu que eu tivesse 

uma melhor compreensão, um olhar diferente sobre alguns comportamentos e 

interações que foram surgindo ao longo de 2º período. Comportamentos 

decorrentes de factos validos, que envolvem a família e o contexto familiar em 

que estão inseridos. 

Infelizmente nem todas as crianças têm a oportunidade de crescer dentro 

de um ambiente familiar tranquilo e harmonioso, que oferece à criança a 

capacidade de evoluir de forma constante e enriquecedora, capaz de dar à 

criança as condições básicas para estudar ou fazer aquilo que mais gostam, 

capaz de transferir ideais ou bons exemplos a seguir. E aí sim, a escola assume 

nitidamente o exemplo a seguir, a única instituição capaz de educar ou reeducar 

a criança. 
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4.1.2 Desporto Escolar: Atividades realizadas pelos Núcleos de 

Estágio 

 

4.1.2.1 Corta Mato 

 

Esta foi uma atividade destinada a todos os alunos do agrupamento em 

que vários foram os professores responsáveis tal como os estudantes 

estagiários. 

Este evento teve como um dos grandes objetivos apurar os alunos do 

agrupamento para o Corta Mato Regional.  

A prova consistia num percurso com diferentes trajetos e distâncias, de 

forma a respeitar os diversos escalões etários, previamente estipulados. 

O primeiro contacto que tivemos com este evento foi através de um 

professor de EF numa reunião que conjugou os dois núcleos de estágio. Foram 

definidas prioridades, fomos questionados sobre quais as tarefas que 

gostaríamos de desempenhar e fundamentalmente o que era mais importante 

na organização de um evento com estas características. 

Nenhum de nós mencionou realmente o que era mais importante, todos 

nós divagamos por vários aspetos e foi notória a nossa inexperiência num evento 

desta dimensão. Após refletirmos em conjunto chegamos à conclusão que o 

fundamental era ter a certeza da viabilidade dos resultados e que estes 

chegavam o mais rápido possível aos alunos. Além disso o professor fez questão 

de nos dar a conhecer todos os trajetos bem como todo o material necessário 

para aquele dia, caso fosse necessário à última da hora repor algo em falta.  

No término desta reunião concluí, desde logo, que o professor seria uma 

mais-valia para nós, tinha bastante conhecimento sobre todo o evento e tinha 

uma organização exemplar de todo o seu funcionamento, colocando-nos 

completamente à vontade para tirar dúvidas. Denotei que são anos de trabalho 

sobre o evento, em que o aperfeiçoamento era uma constante de ano para ano 

e que a tendência era para o sucesso.  

No dia do evento senti uma enorme energia positiva, em que todo o 

agrupamento se juntou.  
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No que concerne a tarefa que me foi atribuída houve momentos de grande 

pressão e outros bastantes monótonos. Juntamente com as minhas colegas dos 

núcleos de estágio fiquei responsável pela distribuição dos dorsais aos alunos 

sendo que sempre que aparecia alguém que ainda não estava inscrito deveria 

ser feito o devido registo com todas as informações necessárias.  

Existiram momentos em que apareciam bastantes alunos ao mesmo 

tempo e outros em que não aparecia nenhum. Sempre me preocupei em apoiar 

as minhas colegas, quando necessário, obtendo a mesma resposta por parte 

delas. Resultamos muito bem enquanto equipa e correu tudo dentro da 

perfeição.  

Foi um momento que proporcionou o contacto com outros alunos que, até 

ao momento não conhecia, aumentou a relação que tinha com as minhas 

colegas e tive a oportunidade para lidar com alunos de outra escola do 

Agrupamento, a Escola EB 2/3 D. António Ferreira Gomes, que também 

participou no nosso contra mato.  

No término da distribuição dos dorsais a maior preocupação foi procurar 

postos em que seria necessário a nossa ajuda e colaboração bem como em toda 

a arrumação do material no final do evento.  

No global o feedback foi bastante positivo, todos nós nos 

responsabilizamos pelas tarefas atribuídas e tudo funcionou bastante bem. Os 

resultados foram lançados mediante o término dos diferentes trajetos, dos 

diferentes escalões etários, bem como a entrega dos prémios. 

Posso concluir que foi uma ótima experiência e que embora não tenha 

estado diretamente ligada à elaboração de todo o processo fiquei com uma clara 

noção de tudo o que era necessário fazer, de todo o trabalho que um evento 

desta dimensão implicava e fundamentalmente da grande importância do 

resultado.  

 

4.1.2.2 Mega Sprint 

 

Esta foi mais uma atividade destinada a todos os alunos do agrupamento 

em que os estudantes estagiários estiveram presentes. 
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Teve como principal objetivo apurar os alunos do agrupamento para a 

prova da Coordenação Local do Desporto Escolar (CLDE).  

A atividade consistiu em quatro provas: 1000 metros, velocidade (40 

metros), lançamento do peso e salto em comprimento. Todas as provas 

respeitaram os diversos escalões etários, previamente estipulados, sendo que 

houve inscrições no próprio dia. 

Nesta atividade todos os professores de EF colaboraram, os estudantes 

estagiários não tinham nenhum local nem função predefinida, sendo que 

apoiavam as provas, sempre que necessário. 

Esta atividade decorreu durante todo o dia sendo que da parte da manhã 

a função desempenhada por mim foi apoiar a prova dos 40 metros como árbitra 

da prova e ponto de ligação entre o professor que iniciava a prova e o professor 

que registava e avaliava os resultados. Relativamente à parte da tarde fiquei 

responsável pelo registo dos resultados obtidos no lançamento do peso e, mais 

tarde, por dar início às provas de salto em comprimento.  

Posso afirmar que, de forma geral, passei por todas as provas com o 

objetivo de obter uma ideia de toda a organização do evento, forma de 

funcionamento, modo de apurar vencedores, material necessário e registos 

efetuados.  

Mais uma vez senti uma enorme energia positiva, em que a adesão não 

foi tão grande relativamente ao corta mato mas que o espirito competitivo, a boa 

relação entre alunos e professores foi, mais uma vez, notória.  

No global o feedback foi bastante positivo, todos nós nos 

responsabilizamos por uma prova voluntariamente e tudo funcionou bastante 

bem. Os resultados não foram lançados de imediato embora os alunos tenham 

tomado conhecimento no final de cada prova do resultado das mesmas, da 

posição em que ficaram e dos tempos/distâncias alcançados(as). 

Concluindo posso referir que, para mim, foi mais uma grande experiência, 

uma grande vivência que irá, com toda a certeza, contribuir para o meu futuro e 

para a minha formação. No que concerne ao meu futuro como professora como 

também ao meu envolvimento numa atividade como esta, o conhecimento será 

diferente e a forma de colaborar será mais eficiente, as dúvidas serão menores 



57 
 

e a rapidez a atuar será maior. Momento marcado, mais uma vez, pelo 

fortalecimento de laços entre professores e alunos.  

 

4.1.2.3 Streetbasket 

 

Esta atividade, ao contrário das mencionadas anteriormente, foi 

inteiramente organizada pelos estudantes estagiários. Toda a conceção, todo o 

planeamento e toda a realização foram concebidas pelos dois núcleos. 

Logo desde o início do ano letivo que a organização e realização desta 

atividade estavam atribuídas aos estudantes estagiários, e lembro-me que ao 

receber a notícia reconheci de imediato que era uma atividade de grandes 

dimensões e que iria exigir muita dedicação e trabalho devido a todas as fases 

que implicava.  

Com o aproximar do momento da sua realização foram muitas as reuniões 

que organizamos para determinar o regulamento da atividade, dias de realização 

por escalões, fichas de inscrição, formas de divulgação da atividade para alunos 

e professores, entre outras coisas. 

Passada esta fase inicial do planeamento chegou o momento de recolher 

as inscrições das equipas e organizá-las pelos dois dias que elegemos para a 

sua realização.  

Relembro que esta etapa foi bastante difícil para nós pois tivemos muitas 

inscrições e tivemos de as organizar de acordo com os escalões e de acordo 

com os sexos. Existiam escalões femininos em que apenas tínhamos duas 

equipas e outras que tínhamos cerca de seis a sete equipas.  

Neste momento a nossa principal preocupação foi encontrar as soluções 

mais justas dentro do número de grupos etários que tínhamos juntamente com 

o número de jogos que atribuíamos a cada equipa bem como as oportunidades 

dadas.   

Após várias impressões trocadas, várias alternativas discutidas, 

decidimos que nos escalões que tinham duas equipas, a competição consistia 

em três jogos entre si apurando-se a equipa com mais vitórias. Nos escalões que 

tinham mais equipas optamos por realizar uma fase de grupos em que apenas 



58 
 

passavam as duas primeiras equipas de cada grupo, para as meias-finais. As 

equipas que alcançaram as meias-finais foram apuradas consoante o número de 

vitórias e só em caso de empate é que valorizávamos os pontos em cada jogo 

No primeiro dia do evento onde juntamos os escalões etários dos infantis 

e juvenis alguns aspetos estiveram em falha relativamente à realização.  

Algumas equipas não compareceram e, sobre pressão, não lidamos da 

melhor maneira com a situação, demorando algum tempo a adaptar as 

situações.  

Ao iniciarmos o torneio os alunos deslocaram-se logo para o interior do 

pavilhão algo que veio atrasar de imediato o seu começo. Mesmo com 

constantes chamadas de atenção através do megafone estes não se fizeram 

ouvir pois estavam preocupados com as horas a que iniciavam o primeiro jogo 

ou preocupados em treinar.  

Além disso, a forma como elaboramos o calendário, que indicava as 

equipas que jogavam e as respetivas horas, era difícil de interpretar, ao 

apresentar diferentes equipas dos diferentes escalões misturados. O calendário 

estava definido consoante a hora e não consoante o escalão, demasiado 

complexo para uma imediata compreensão dos alunos, sendo necessário o 

nosso auxílio.   

Logo aí dei por mim a desempenhar tarefas que foram surgindo e que não 

estávamos à espera, tarefas estas que consistiam em colocar os alunos fora do 

pavilhão, esclarecer dúvidas relativamente às horas e ordem do calendário, 

dúvidas dos pais relativamente à hora do término do torneio.  

Os aspetos mencionados em cima atrasavam inconscientemente as 

minhas funções principais que eram fotografar todos os momentos importantes 

e organizar as mesas de arbitragem. 

Contudo, e felizmente, o torneio começou a fluir e adaptamo-nos às 

questões que iam surgindo e que nós nunca pensamos que fossem existir, 

auxiliando-nos entre estagiários. 

O feedback dos nossos professores orientadores foi positivo, deram-nos 

os parabéns pela nossa primeira intervenção a este nível mas que havia coisas 
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que podíamos melhorar. Outros professores não tiveram a mesma opinião 

reforçando que o torneio estava um pouco confuso ao nível da sua organização. 

Este aspeto não nos fez desanimar e fez com que nos esforçássemos 

ainda mais para não voltarmos a cometer os mesmos erros. 

Nas seguintes reuniões foi esse o aspeto que prevaleceu, simplificamos 

o calendário das equipas, reunimos com os escalões da segunda data (iniciados 

e juniores) com o objetivo de informá-los sobre o começo e término da atividade 

e sobre o regulamento para as próximas fases algo que permitiu uma segunda 

fase muito mais organizada e dentro dos horários estipulados. 

Na minha opinião as três atividades mencionadas em cima fomentaram 

bastante o tema desenvolvido em cima – Relação com a escola, alunos e família. 

Atividades como estas visam preferencialmente promover o sucesso, a 

equidade social, aprofundar a relação entre a escola e a comunidade, consolidar 

uma cultura de escola, formar cidadãos ativos e responsáveis, promover hábitos 

de vida saudáveis fomentando o convívio, disciplina e fair-play aplicando os 

conhecimentos adquiridos nas aulas de EF. 

 

Fase local 

 

Após apurarmos as equipas que obtiveram os melhores resultados 

chegou o momento da fase local. 

Esta fase realizou-se na Escola Secundária de Rio Tinto, numa manhã de 

sábado. 

Ao chegarmos à escola os estudantes estagiários que se disponibilizaram 

para acompanhar as equipas foram distribuídos por escalões. No meu caso 

fiquei com os mais pequenos, os Infantis.  

Foi algum o tempo de espera antes de iniciar o torneio o que permitiu às 

equipas treinar e aliviar um pouco a normal ansiedade que se faz sentir em 

momentos como este. Foi um momento marcado pela interação com os mais 

pequenos onde tentei aconselhá-los, dar-lhes feedbacks sobre algumas ações 

que eles iam desenvolvendo enquanto jogavam e, no fundo, motivá-los para o 

que aí vinha. 
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Dando início ao torneio os rapazes ganharam logo o primeiro jogo o que 

os motivou imenso e foi notória a alegria que eles sentiram, já as raparigas 

perderam e demonstraram ficar desanimadas. Elas em desabafos comigo deram 

a entender que tinham receio em jogar contra as outras equipas caracterizando-

as como “agressivas” e “muito altas” algo que suscitou em mim uma enorme 

sensibilidade e companheirismo.  

 

- Afinal de contas quem nunca passou por isto?  

 

Neste momento senti que tinha de fazer alguma coisa relativamente a isso 

adotando um comportamento tranquilo e reconfortante referindo que não 

precisavam de ter receio, que havia árbitros para punir os comportamentos 

incorretos que iam surgindo e que, além disso, estava eu ali para as proteger. 

Disse-lhes ainda que para chegarem até ali já queria dizer que eram capazes e 

boas jogadoras suscitando nelas um sorriso que proporcionou em mim um 

sentimento de que estaria a conseguir com que elas se tranquilizassem e se 

preparassem, sem medo, para o próximo jogo. 

A vitória dos rapazes prolongou-se até à final e durante toda a manhã foi 

notória a satisfação e orgulho que eles sentiam de si mesmos. 

O mesmo não se verificou com as raparigas que perderam todos os jogos 

e que, no final de cada jogo, demonstravam sempre aquele desânimo por não 

estarem a conseguir ganhar.  

Durante todos os jogos delas eu falava com elas para dentro de campo, 

motivando-as e dando feedbacks. Além disso no final de cada jogo dava-lhes 

feedbacks daquilo que estava a falhar e elas precisavam corrigir.  

No final desta fase uma equipa feminina, da nossa escola, passou à 

próxima fase deixando-nos orgulhosos. 

Relativamente à organização do torneio e comparando com o realizado 

na nossa escola a organização foi bem distinta.  

Os espaços e materiais disponíveis eram bastante superiores aos nossos 

o que, por si só, já permitia uma organização menos confusa e distinta entre 

escalões. Existia ainda uma ótima comunicação entre os dois pavilhões onde 



61 
 

decorriam os diferentes jogos e vários pontos de apoio onde o diretor da escola 

permanecia sempre ativo e sempre sobre o controlo de todo o funcionamento do 

torneio.  

Foi sem dúvida mais um grande exemplo que tirei para a minha formação, 

mais uma grande experiência. Quando me expresso dizendo que foi uma grande 

experiência quero dizer que além de ter vivido uma forma de organizar diferente, 

com recursos diferentes convivi com a faixa etária que mais me suscita interesse, 

que mais desafios me coloca pela sua inocência e motivação, que vê a 

competição de forma mais saudável que os mais velhos, que carece mais da 

nossa atenção e preocupação. 

 

Fase Regional 

 

Como já mencionei em cima as Iniciadas femininas passaram à próxima 

fase, a fase Regional. 

Esta fase desenvolveu-se em São João da Madeira, no pavilhão das 

Travessas, em um sábado. 

Nesta fase aquilo que mais me suscitou interesse foi a forma como tudo 

estava organizado, ao chegar ao pavilhão já o torneio tinha iniciado e dei por 

mim a olhar em volta de tudo que me rodeava. 

Desde todos os jogos que estavam a decorrer ao mesmo tempo, todos os 

recursos humanos em volta do evento, passando pela capa que continha todo o 

regulamento do torneio e calendário de jogos que cada responsável pelas 

diferentes equipas possuía, pelo lanche que disponibilizaram para os nossos 

alunos, o almoço que proporcionaram a todas as equipas e professores 

responsáveis até à entrega de prémios.  

Todos os jogos previam uma equipa de arbitragem com uma mesa de dois 

elementos a registar a pontuação e as faltas e com um cartaz que divulgava o 

resultado durante cada jogo. Até então todas as fases que passamos se 

quiséssemos saber o resultado durante o jogo tínhamos de nos dirigir à mesa e 

perguntar, algo que não aconteceu nesta fase.  
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O calendário que nos permitia saber de imediato a equipa que íamos jogar 

de seguida bem como quantos jogos faltavam até lá, sem nos deslocarmos a um 

ponto específico para esse efeito. 

O gasto que a organização teve com o lanche e o almoço que até então 

ou partia da própria escola no caso dos lanches ou que nem chegava a existir 

no caso do almoço. O almoço dado pela organização proporcionou um convívio 

com todas as equipas e respetivos representantes, troca de impressões 

relativamente a fases anteriores e a cultura das diferentes escolas. 

O fecho do evento foi realizado com a entrega de prémios. Este a meu ver 

foi o melhor momento, o mais importante, um momento em que todas as equipas 

se juntaram nas bancadas e foram chamadas uma a uma ao pódio, um momento 

de orgulho e vaidade pelas nossas alunas. A organização uniu-se toda e 

homenageou a vitória de cada equipa referindo a escola e o lugar em que tinham 

ficado, entregando medalhas às equipas que ficaram em primeiro, segundo e 

terceiro lugar. 

Com o terminar do evento e já ao sair do pavilhão nós estudantes 

estagiários quisemos tirar uma foto com as nossas grandes alunas, momento 

que ficará recordado para sempre não só em memória mas também em 

fotografia, o grande terceiro lugar que elas alcançaram. 

Felicitei-as, dei-lhes os parabéns por tudo aquilo que conquistaram ao 

longo destas etapas, da disponibilidade e amor pelo desporto que demonstravam 

ter. Dei por mim a vir embora e a pensar o quanto é gratificante para elas mas 

não só, para nós também. Poder acompanhar e ver a evolução e dedicação que 

alguns dos nossos alunos têm, da felicidade e orgulho que temos deles, do 

quanto preenche o nosso coração e do quanto valeu apena todos os erros e 

supostas perdas de tempo do nosso fim-de-semana.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Estudo: Forma como alunos de diferentes ciclos 

despendem o tempo de aula 
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5.1 Resumo 

 

O presente estudo teve como objetivo fundamental quantificar a forma 

como os alunos, em diferentes ciclos, despendem o tempo de aula.  

Para tal, foram observados quatro alunos, dois do 6º ano e dois do 11º 

ano, em aulas de EF. Todos eles apresentam padrões comportamentais e físicos 

idênticos, com um gosto enorme pela prática de atividade física além de que 

praticam atividades extra curriculares. 

Para a recolha dos dados foram realizadas gravações visuais a uma aula 

de cada ciclo, com uma duração de 150 minutos cada, em que apenas 30 

minutos foram observados. 

A análise dos dados foi realizada através do método de registo por 

duração e o instrumento usado foi o Student Time Expenditure. Este instrumento 

respeita cinco categorias: gestão/organização, espera, atividade, instrução e fora 

da tarefa. 

A realização deste estudo permitiu chegar às seguintes conclusões: 

 No 2º Ciclo a categoria que mais se destacou foi a de espera e aquela 

que menos se destacou foi a de instrução; 

 No Ensino Secundário a categoria que se distingue é a de atividade e 

a que menos se distingue é a de instrução; 

 Ambos os ciclos têm a categoria instrução como aquela que menos 

se evidência mesmo ainda que o 6º ano apresente uma percentagem 

superior ao 11º ano; 

 Os dois alunos observados do 2º Ciclo despendem mais o seu tempo 

nas categorias de espera, instrução e fora da tarefa; 

 Os dois alunos do Ensino Secundário despendem em mais o seu 

tempo em gestão/organização e atividade. 

 

5.2 Introdução 

 

No decorrer do 1º ano de formação de Mestrado muitos foram os alertas 

relativamente ao relatório de estágio.  
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No decorrer das diferentes cadeiras, a de Didática Geral sempre foi aquela 

que despertou em mim mais curiosidade.  

Pois, tal como refere Faria Jr. (1972), a Didática é o conjunto sistemático 

de princípios, normas, recursos e procedimentos específicos que todo professor 

deve conhecer e saber aplicar para orientar seus alunos na aprendizagem das 

matérias, tendo em vista os seus objetivos educativos. 

 

“O professor, atuando como elemento incentivador, orientador e avaliador da 

aprendizagem dos alunos, tem a função verdadeira de educador da aprendizagem dos alunos, 

tem a função verdadeira de educador e não apenas de mero expositor ou instrutor.” 

 (Faria Jr., 1972) 

 

Todo o conjunto sistemático, anteriormente mencionado, que um 

professor tem de conhecer e saber aplicar, é fundamental para desempenhar a 

verdadeira função de educador da aprendizagem dos nossos alunos.  

No decorrer do Estágio Profissional ao lecionar aulas ao Ensino 

Secundário e em simultâneo ao 2º Ciclo muitas foram as dificuldades sentidas, 

entre elas o número de alunos por turma pois a turma de 6º ano apresentava o 

dobro dos alunos relativamente à de 10º ano.  

Outra das dificuldades relacionava-se com o tempo que despendia em 

instrução, sendo aquela que mais tentei combater.  

Tal como refere Siedentop (1991) a instrução refere-se a comportamentos 

de ensino que fazem parte do reportório do professor para transmitir informação 

diretamente relacionada com os objetivos e conteúdos.  

Silverman (1994) refere a instrução como a “chave” da estruturação e da 

modificação das situações de aprendizagem. 

Para criar um bom ambiente para a aprendizagem dos meus alunos 

tentava estabelecer a coordenação entre os sistemas operantes na ecologia da 

aula – sistema de instrução, sistema de gestão e sistema de socialização dos 

alunos (Hastie & Siedentop, 1999) – e isso nem sempre foi possível. Os alunos 

do 6º ano exigiam mais tempo de instrução pois questionavam-me e faziam-me 

repetir a instrução que anteriormente tinha dado. Comparando ainda com o 10º 

ano a gestão dos materiais e dos próprios alunos pelas diferentes situações de 
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aprendizagem eram também algumas das dificuldades, pois além do número de 

alunos ser bem maior, estes também se distraiam com maior facilidade e por 

isso eram mais difíceis de controlar.  

A qualidade da informação ministrada antes da prática concorre para a 

sua retenção durante a prática e consequentemente interfere no desempenho 

motor do praticante (Lee & Solmon, 1992). 

Mas não se sabe – exatamente - que informação é mais facilmente retida 

e compreendida, mais facilmente esquecida, ou não adequadamente 

interpretada, e quais os fatores que determinam essa retenção (Mesquita et al., 

2008).  

De facto a realidade é mesmo essa. Os alunos tanto entendiam tudo e de 

imediato iniciavam a tarefa como me questionavam de tudo aquilo que tinha dito. 

(porventura na altura estavam desatentos ou simplesmente não tinha sido 

esclarecedora); como iniciavam a tarefa e passado algum tempo se esqueciam 

em que consistia o exercício; como por vezes era entendida por todos e outras 

vezes só metade da turma me tinha compreendido. Esta realidade piorava 

quando eu e os meus colegas de estágio comparávamos a turma do 6º ano às 

nossas turmas de secundário.   

Todos partilhávamos da mesma opinião quando era referida a dificuldade 

em controlar uma turma do 6º ano com as suas dimensões e, ao mesmo tempo, 

esclarecer o aluno acerca do significado e da importância do que ia ser 

apreendido, traçar objetivos a alcançar e organizar a própria prática 

nomeadamente em formação de grupos e na determinação de espaços, 

equipamentos e o tempo de prática concebida (Rink, 1985).  

A forma como a instrução é realizada interfere na interpretação que os 

alunos fazem das tarefas e, por sua vez, influencia a sua própria realização 

(Rosado & Mesquita, 2011). 

Além disso, as decisões ao nível da gestão têm implicações na qualidade 

de trabalho do aluno e nas respetivas oportunidades para a aprendizagem 

(Graça & Mesquita, 2006).  

Para criar um elo de ligação entre o mencionado anteriormente e o 

objetivo do presente estudo, relembro Freire (1975) quando afirma que as 
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atividades de EF influenciam o comportamento do aluno, nas atitudes e na 

personalidade.  

Posto isto todo o estudo visa desenvolver uma análise centrada na forma 

como o aluno despende o tempo de uma aula de EF considerando dois casos: 

uma aula de 6º ano e uma aula de 11º ano. 

O objetivo do presente estudo é o de descrever e comparar como os 

alunos, em diferentes ciclos de ensino (2º Ciclo e Ensino Secundário), 

despendem o tempo de aula. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Identificar qual é a categoria que se destaca nos diferentes casos; 

 Determinar se há diferenças significativas nas respetivas categorias, dentro 

do mesmo ciclo; 

 Determinar se há diferenças significativas nas respetivas categorias, nos 

diferentes ciclos; 

 

5.3 Metodologia 

 

Fazem parte da amostra duas aulas de EF, uma aula do 6º ano e outra do 

11º ano, com uma duração de 150 minutos cada. Contudo, apenas 30 desses 

150 minutos de cada aula é que foram alvo de observação e recolha de dados. 

Foram realizados registos vídeo das aulas com prévio consentimento informado 

dos seus participantes. 

Ambas as aulas são lecionadas pelo mesmo professor, no exterior do 

pavilhão, em que a modalidade foi o Basquetebol. 

 O estudo realizado é um estudo de natureza quantitativa que tem por 

base dois casos:  

 Caso 1: Duas discentes do 2º Ciclo – 6º ano 

 Caso 2: Duas discentes do Ensino Secundário – 11º ano 
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O caso 1 é composto por 28 discentes, 13 dos quais são do sexo feminino 

e 15 do sexo masculino. A média de idades é de 11,1 anos, sendo que as idades 

variam entre os 10 e os 14 anos.  

O caso 2 é composto por 22 discentes, 12 dos quais são do sexo feminino 

e 10 do sexo masculino. A média de idades é de 15,8 anos, em que as idades 

variam entre os 15 e os 17 anos.  

Com base na avaliação da disciplina de EF, ambas as turmas, apresentam 

um caracter heterogéneo.   

Foram observadas duas alunas de cada turma sendo que, no total, o 

estudo é composto por quatro participantes. 

 Os critérios de seleção das participantes foram: (1) padrões 

comportamentais e físicos idênticos, (2) um gosto enorme pela prática de 

atividade física e (3) praticam atividades extra curriculares.  

As filmagens foram realizadas no 3º período salientando que ambas as 

turmas já tinham as rotinas organizacionais estabelecidas. 

O instrumento usado para a recolha de dados foi o Student Time 

Expenditure (Anexo 1) cujo método usado foi por registo de duração. Este 

instrumento tem como objetivo quantificar a forma como os alunos despendem 

o tempo de aula, respeitando cinco categorias (Siedentop, 1998):  

 

 Gestão/Organização – os alunos estão empenhados na atividade ou ouvir 

com objetivo de organização de pessoas, materiais, equipamentos, espaços, 

tendo em vista o conteúdo da aula; 

 Espera - os alunos estão empenhados na atividade ou ouvir com funções que 

dirigem ou mantêm as expectativas no conteúdo; 

 Atividade - os alunos estão empenhados a nível motor no conteúdo da aula; 

 Instrução - os alunos recebem informação respeitante ao conteúdo da aula; 

 Fora da tarefa - os alunos não estão empenhados nas atividades dirigidas 

pelo professor. 
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Os dados obtidos foram transformados de segundos para percentagem 

com a ajuda de um documento Excel. O tempo total observado foi de 30 minutos 

e os valores percentuais correspondem só ao tempo de aula observado. 

Importante se torna ainda referir que o índice de fiabilidade intra 

observador, com um espaço de três semanas entre as duas observações, foi de 

98%. 

 

5.4 Apresentação e discussão dos resultados 

 

Para iniciar a análise dos dados, começamos por apresentar os valores 

percentuais resultantes da observação das respetivas categorias e 

posteriormente a sua discussão. 

 

Quadro 1 - Tabela dos valores percentuais referentes à forma como os alunos do 6º ano 

despendem o tempo de aula 

6º Ano Aluno 1 Aluno 2 

Categorias Tempo de aula (%) Tempo de aula (%) 

Gestão/Organização 11,1 14 

Espera 45,8 45,2 

Atividade 24,4 29,6 

Instrução 5,6 4,1 

Fora da tarefa 13,1 7,1 

Total 100 100 

 

Como é visível na tabela 1 os valores em questão são referentes à 

observação dos alunos de 6º ano. 

Constatando-se que a categoria que se destaca é a dedicada ao tempo 

de espera e aquela que menos se destaca é a dedicada à instrução. 

Iniciando uma revisão sobre as categorias por ordem decrescente, o aluno 

1 despende o seu tempo em espera, atividade, fora da tarefa, 

gestão/organização e instrução. Já o aluno 2 despende o seu tempo em espera, 

atividade, gestão, fora da tarefa e instrução. 
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Mais especificamente e comparando os dois alunos, dentro das mesmas 

categorias, verifica-se que existem valores bastante idênticos.  

Os valores referentes à categoria espera, em ambos os alunos, rondam 

os 45% do tempo observado, à de instrução que ronda os 4% e 6% e à de 

gestão/organização que ronda entre os 11% e 14%. 

O contrário se verifica com a categoria atividade (24,4 a 29,6%) e fora da 

tarefa (7,1 e 13,1). Estes valores apresentam divergências superiores a 4% o 

que já faz com que a atenção sobre as mesmas seja importante.   

Relativamente à disparidade encontrada na categoria fora da tarefa, 

embora com padrões comportamentais bastante idênticos ao aluno 2, o aluno 1 

apresenta ter mais comportamentos desviantes. Demonstra distrair-se com mais 

facilidade, principalmente quando é influenciado por fatores externos.  

Além disso, pelo facto da categoria que se destaca ser a de Espera, 

enquanto os alunos estão em tempo de espera têm mais tendência para 

comportamentos alheios à aula (Siedentop, 1998). 

Rink (1985) refere ainda que a maior parte dos alunos não está atento 

porque a atenção deles é afetada por outras pessoas ou pelo ambiente. 

Criando um elo de ligação com o que foi referido relativamente à categoria 

espera, o aluno 2 apresenta um valor superior na categoria de atividade 

relativamente ao aluno 1.  

Está claro que o facto de o aluno não estar dentro daquilo que acontece 

na aula influencia nitidamente a sua atividade a todos os níveis.  

Além disso, com base na observação realizada, este valor justifica-se não 

só pela falta de entendimento sobre o que é pretendido no exercício como 

também pelo facto do aluno 2 se demonstrar um pouco mais autónomo que o 

aluno 1, procurando e responsabilizando-se pela sua ação com maior 

frequência. 

A sociedade exige aos jovens uma atitude mais autónoma, responsável e 

comprometida com aquilo em que se envolvem (Mesquita, 2004 cit por Rosado 

& Ferreira, 2011). 

Por outro lado, também é importante referir que cabe ao professor a 

gestão de tarefas que tem por objetivo a gestão do tempo, dos espaços, dos 
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materiais e dos alunos com o propósito de obter elevados índices de 

envolvimento, através da redução da indisciplina e fazendo uso eficaz do tempo 

(Rosado & Ferreira, 2011). 

 

Quadro 2 - Tabela dos valores percentuais referentes à forma como os alunos do 11º 

ano despendem o tempo de aula 

11º Ano Aluno 1 Aluno 2 

Categorias Tempo de aula (%) Tempo de aula (%) 

Gestão/Organização 14,7 12,4 

Espera 37,6 34,9 

Atividade 41,4 45,1 

Instrução 3 1,3 

Fora da tarefa 3,3 6,2 

Total 100 100 

 

Como é visível na tabela 2 os valores em questão são referentes apenas 

ao 11º ano. 

Fazendo uma leitura da tabela é possível constatar que a categoria 

atividade é a que mais se destaca sendo que a instrução é a que menos se 

destaca. 

Realizando uma revisão sobre as categorias por ordem decrescente, 

ambos os alunos, despende o seu tempo em atividade, espera, 

gestão/organização, fora da tarefa e instrução. 

Observando a tabela 2 pode-se concluir que não existem valores muito 

díspares. A diferença do aluno 1 para o aluno 2, em todas as categorias, não 

excede os 4%.  

Mesmo assim, a categoria que está mais díspar do aluno 1 para o aluno 

2 é a referente ao tempo de atividade. Este valor mais díspar é resultante da 

atitude que as diferentes alunas apresentam no decorrer da aula.  

Além disso é importante referir o tempo percentual referente à instrução 

(1,3%) do aluno 2 comparativamente com a do aluno 1 (3%). Este valor está 
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interligado com o valor elevado na categoria fora da tarefa (6,2%) quando 

comparado com o aluno 1 (3,3%).  

Isto querendo dizer que durante a instrução total da aula o aluno 2 esteve 

grande parte desse tempo em comportamento fora da tarefa.  

 

 

Figura 3 - Valores referentes à forma como os alunos dos diferentes ciclos despendem o tempo de aula 

  

É evidente que as categorias que mais se destacam nos dois ciclos é a 

de espera e a de atividade.  

Os valores referentes à categoria espera devem-se ao facto das turmas 

serem numerosas e os exercícios observados serem organizados por vagas. 

Siedentop (1998) realça que durante as aulas de EF os alunos dedicam a maior 

parte do tempo à espera que a atividade comece.  

Considerando a categoria atividade, as rotinas permitem aos alunos 

conhecer os procedimentos a adotar nas diversas situações de ensino, 

aumentando desta forma o dinamismo da sessão e reduzindo os tempos de 

gestão (Rosado & Ferreira, 2011).  

A investigação revela que os índices de empenho motor dos participantes 

podem ser baixos, oscilando entre 15% ou 20% e 70% ou 80%. Além disso, o 

tempo médio de empenho motor é de 25% a 30% (Siedentop, 1998).  
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Visto que os valores do presente estudo referentes à categoria atividade 

excedem os 25%, com base no parágrafo anterior, confirmam a tendência 

apresentada, sobressaindo os valores referentes ao 11º ano que superam esta 

média. 

Estes valores vêm contrapor o que é referido pelo mesmo autor quando 

refere, no seu livro, as conclusões de uma investigação ao Academic Learning 

Time in Physical Education (ALT-PE) que os alunos do ensino básico obtêm mais 

tempo do que os do Ensino Secundário. 

As categorias gestão/organização e fora da tarefa apresentam ainda um 

valor significante pois tal como refere Siedentop (1998) não é fácil organizar as 

aulas de EF porque os grupos são numerosos e a natureza das atividades 

precisam de inúmeros deslocamentos. Além disso refere ainda que a maioria 

dos estudos indica que os comportamentos inadequados são pouco frequentes 

durante uma aula de EF, contudo há mais comportamentos desviantes. 

A categoria que menos se destaca é a instrução que Siedentop (1998) 

assinala como uma parte importante do tempo de aula que os professores 

utilizam para dar informação aos alunos.  

Além disso, o autor ainda refere que os alunos dedicam uma grande parte 

do seu tempo a receber informação e isso faz com que os alunos percam tempo 

de atividade motora, algo que não se verifica neste caso em específico. 

Comparando de forma específica os dois ciclos, existem três categorias 

que se destacam pela disparidade existente.  

O 6º ano apresenta uma maior percentagem na categoria de espera e na 

de fora da tarefa, ambas com uma diferença aproximada de 10% quando 

comparando às do 11º ano. 

Estes valores são derivados à turma ser mais numerosa, os alunos mais 

novos não são tão autónomos e, além disso, distraem-se com mais facilidade 

com o ambiente ou com outros colegas de turma.  

O 11º ano apresenta uma maior percentagem na categoria atividade pois, 

neste caso em específico, estão mais concentrados na tarefa e na aula, não se 

distraindo com tanta facilidade. Além disso, o espaço disponível para a aula era 
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maior, comparando com a aula do 6º ano, o que possibilitava ao professor criar 

situações de aprendizagem de forma a dividir melhor os alunos pelas mesmas. 

 

5.5 Conclusões 

 

O presente estudo permitiu chegar às seguintes conclusões: 

 

Durante os 30 minutos de observação realizados à aula do 2º Ciclo foi 

possível constatar que a categoria que mais se destacou foi a de espera e aquela 

que menos se destacou foi a de instrução.  

Relativamente ao Ensino Secundário, com o mesmo tempo de 

observação, a categoria que se distingue é a de atividade e a que menos se 

distingue é a de instrução. 

Podemos concluir com isto que ambos os ciclos têm a categoria instrução 

como aquela que menos se evidencia mesmo ainda que o 6º ano apresente uma 

percentagem superior ao 11º ano.  

Comparando os dois ciclos, os dois alunos observados do 2º Ciclo 

despendem mais o seu tempo nas categorias de espera, instrução e fora da 

tarefa. Sendo que os do Ensino Secundário despendem em gestão/organização 

e atividade. 

A categoria que apresenta maior disparidade entre ciclos é a de atividade 

com 20,7% de diferença. Sendo que a que menos se distingue é a de 

gestão/organização com apenas 3,6% de diferença. 

 

5.6 Na esperança de um futuro próximo 

 

Mais importante que os resultados que obtive com este estudo são as 

conclusões e ilações que retirei dele. No fundo, algumas já tinha dado como 

certas e adquiridas (ridícula, penso eu agora) outras deixei permanecer na 

incerteza e na dúvida.  

Aguardei até aqui, ao longo de todo o meu discurso, para desabafar e 

refletir o que para mim foi dar aulas ao 6º ano.  
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Sem recorrer a palavras caras nem a estrangeirismo, tal como eles 

exigiam de mim, vou descrever brevemente os momentos mais marcantes desde 

o primeiro dia em que assumi o “comando” dos pequenos traquinas.  

A aula de apresentação foi aquela em que eu e os meus CE tivemos o 

primeiro contacto com eles.  

Os olhares atentos de cada um enquanto o PC fazia as devidas 

apresentações, as perguntas e curiosidades imediatas, os primeiros 

comportamentos menos bons característicos da idade, aquela vontade enorme 

de me rir das brincadeiras que eles iam tendo, das palavras inocentes que iam 

deixando escapar.  

Um impacto enorme deste momento, um momento doce, de ternura. Foi 

um dos momentos que mais me coloquei na pele deles, que me fez lembrar 

quando também tinha apenas 10 anos, que por momentos me fez sonhar e 

reviver uma boa parte da minha infância. 

Foi com uma alteração de voz por parte do meu PC, ao repreender um 

dos traquinas, que eu “desci dos céus”.  

Coloquei uma postura séria e pensei: tenho de passar a ver estes 

comportamentos menos bons como comportamentos inadequados, 

possivelmente tenho de deixar um pouco de parte a altura em que era da mesma 

idade e não posso cair na tentação de achar piada a um comportamento 

incorreto mas sim tentar compreender o porquê e repreender sempre que 

necessário.  

Obviamente o encanto com o iniciar das aulas foi aumentando, a postura 

dentro da aula é que mudaria.  

Relembro episódios de intrigas entre as raparigas que me fizeram lembrar 

comportamentos que já eu na infância tinha tido, dei por mim no meio de várias 

aulas a tentar chegar ao coração delas fazendo com que se dessem bem, que 

se compreendessem, que se ajudassem. O traquina que tinha um cabelo enorme 

e que, em todas as aulas, lutava para que ele permanecesse com ele amarrado. 

Todas as perguntas inocentes que eles me faziam, todos os momentos de 

brincadeiras para chamar a atenção da professora… 
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Várias foram as vezes que dei por mim a partilhar com os meus CE e PC 

os momentos que aconteciam na aula, rindo à gargalhada, mas também todas 

as dificuldades e dilemas que iam surgindo. 

Foi no 6º ano que vivi o único momento de indisciplina do ano, que me 

impus frente aos alunos com toda a força que tenho, que exigi respeito como 

nunca antes tinha feito.  

Muitas vezes receei não estar a fazer-me entender, não conseguir 

controlar uma turma tão grande visto que a minha turma do 10º ano apenas tinha 

16 alunos.  

Lembro ainda uma aula que a minha cabeça só pedia ‘socorro professor, 

ajude-me’, porque os exercícios não estavam a fluir, talvez por não estarem 

adequados ou serem complexos demais, o comportamento deles naquele dia 

em específico estava insuportável. 

A turma do 6º ano sempre exigiu mais de mim ao nível do controlo da 

turma, da organização de materiais, do tempo e qualidade de instrução pelas 

inúmeras perguntas que me iam fazendo, sempre achei que estavam demasiado 

tempo em espera relativamente ao que ocorria nas aulas de 10º ano e foi isso 

que suscitou o tema deste estudo. 

Foi por todos estes pensamentos preencherem os meus dilemas que de 

imediato considerei que existiam respostas a este estudo como certas. 

Este estudo fez-me ver que, de modo geral, os alunos que estão em 

tempo de espera têm mais tendência para comportamentos alheios à aula, que 

a maior parte dos alunos não está atento porque a atenção deles é afetada por 

outras pessoas ou pelo ambiente.  

Uma turma mais numerosa, por vezes, implica que o tempo de espera 

seja maior, a ocorrência de comportamentos desviantes ou inadequados seja 

superior e, por isso mesmo, o controlo sobre a turma seja mais exigente. 

Fez-me ver ainda que é imprescindível criar rotinas para colmatar outras 

dificuldades, ter regras claramente definidas.  

Aceitar que as condições que temos influenciam nitidamente uma aula, 

tanto a nível de espaço como número de alunos e materiais disponíveis.  



78 
 

Claro que durante o ano letivo esta ideia sempre esteve presente mas, 

neste momento, tornou-se mais realista. 

Refleti que independentemente do ciclo, do ano ou da idade o mais 

importante é criar estratégias e condições para que nos sintamos bem e 

confortáveis a dar uma aula. 

Sendo o 6º ano a turma partilhada do meu núcleo de estágio ficou 

delineado que em cada semana do mês, um de nós, assumia o comando das 

aulas. 

Recordo-me que na primeira reunião sobre a turma partilhada o 

planeamento anual já estava delineado pelo PC e que, a partir daí, lecionávamos 

as modalidades que já estavam estabelecidas. Posto isto, todas as semanas 

tínhamos uma reunião com o PC para determinar quais os conteúdos que seriam 

lecionados na aula consoante a evolução dos alunos nas diferentes 

modalidades.   

Face a todos estes constrangimentos, o planeamento, assume um papel 

importantíssimo no processo de ensino e aprendizagem.  

Mesquita (1997) refere que o planeamento deve ser realizado com base 

na análise da situação, efetuando-se um diagnóstico.  

Os estudantes de diferentes idades têm diferentes características de 

aprendizagem que devem ser consideradas na seleção e na organização das 

sugestões de aprendizagem (Rink, 1985).  

Bento et al. (1999) referem que os gestores eficazes estabelecem um 

sistema de trabalho adequado ao contexto, comunicam as regras de 

funcionamento de forma clara e precisa.  

Para um planeamento eficaz, a definição dos objetivos não pode ser 

realizada em abstrato nem de uma forma generalista devendo ter em conta 

diversas preocupações (Mesquita, 1997): (1) considerar as capacidades dos 

alunos de forma que as situações de aprendizagem sejam adequadas à 

capacidade de resposta; (2) efetuar uma análise das condições do contexto; (3) 

estabelecer objetivos exequíveis; (4) selecionar a matéria a ensinar aos alunos 

consoante as metas a atingir, de forma estruturada e progressiva; (5) estabelecer 

meios de controlo para os objetivos estabelecidos.  
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Na minha perspetiva, no que concerne à turma do 6º ano, ocorreram 

alguns problemas no processo de planeamento que depois tiveram uma nítida 

influência na realização.  

 

Uma tarefa nova que se apresente ambígua ou arriscada para os alunos pode gerar da 

parte destes diversas formas de resistência: erros grosseiros, confusões, incompreensões, 

distrações, interrupções, lentidão, desinteresse. 

 (Bento et al., 1999, p. 201) 

 

Relembro uma aula que a modalidade lecionada era o Andebol, após 

refletir com o PC, decidi arriscar nas situações de aprendizagem e a aula 

transformou-se num caos. Os alunos não respondiam aos meus estímulos, foi 

necessário eu adaptar os exercícios planeados, os alunos entravam em várias 

conversas paralelas, não prestavam atenção ao que ia dizendo e isso gerou 

vários momentos de espera.   

Tal como refere Mesquita (1997) após elaborar o plano, neste caso, o 

professor tem de se confrontar com a sua aplicação.  

Uma aula é um trabalho duro para o professor que requer força de vontade 

para levar por diante o conceito planeado mas também mobilidade, flexibilidade 

de reação, adaptação rápida a novas situações (Jorge Olímpo Bento, 2003).  

Na turma de 6º ano acontecia tudo ao mesmo tempo, os alunos tinham 

comportamentos inapropriados, várias vezes vinham até mim com dúvidas ou a 

queixar-se de comportamentos de outros colegas. E, ao mesmo tempo, tentar 

dar feedbacks a todos, realizar a transição de exercícios, manipular os materiais 

necessários e dar instrução daquilo que pretendia das diferentes situações de 

aprendizagem não era fácil.  

No 10º ano não ocorriam metade dos comportamentos inadequados, não 

vinham alunos ter comigo a meio da aula a fazer queixa do comportamento dos 

colegas e parecendo que não, desta forma, todo o processo é facilitado. 

Consegui chegar até todos os alunos e ter um controlo geral da turma e da aula 

mais eficaz.  

Deste modo, querendo ainda enfatizar que embora tenhamos um 

conhecimento exato da turma, por vezes, o comportamento e atitude dos alunos 
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na aula podem influenciar todo o planeamento realizado e consequentemente 

toda a sua realização.  

Contudo sempre tentei criar situações de aprendizagem atrativas, que os 

mantivessem ao máximo motivados e em atividade motora, sempre me 

desdobrei para aproveitar o espaço disponível da melhor maneira. Muitas vezes 

planeei a aula para um determinado espaço e tive de realizar adaptações porque 

tinha mais ou menos espaço que o planeado. A minha turma do 10º ano era tão 

pequena que raramente tinha alunos em espera e, para mim, ter metade da 

turma do 6º ano em espera várias vezes foi um choque. 

 Sempre me preocupei em resolver os comportamentos inapropriados que 

iam surgindo ou aquelas pequenas intrigas que falei anteriormente no meu 

discurso, intrigas estas que influenciavam muitas vezes o tempo de exercitação 

das restantes colegas e a aula em si. 

Além disso, sempre fui cautelosa quando comunicava com eles, para que 

me fizesse entender da melhor maneira. 

Em suma, sempre tentei encadear em cada aula um clima de atividade 

empenhada dos alunos, influenciando a totalidade das suas relações, 

experiências e vivências sociais (Jorge Olímpo Bento, 2003).  

É fundamental encarar de forma positiva e enriquecedora as turmas ou os 

alunos que nos sejam atribuídos, as dificuldades e dilemas que vão surgindo. 

Afinal de contas, é assim que um individuo evolui, ultrapassando barreiras e 

obstáculos, superando-se a cada dia que passa, não receando um futuro 

próximo. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Considerações finais e perspetivas futuras
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“Fim de um caminho!” 

 

É desta forma que me despeço desta etapa de formação e abro portas 

para que outras etapas possam emergir. Portas essas que se adivinham ser 

difíceis mas que em momento algum me farão desistir.   

Neste momento sinto-me capaz de ultrapassar qualquer desafio, de lutar 

por todos os sonhos que ambiciono, lutar contra todos os ventos e marés. Sinto-

me uma pessoa diferente capaz de defender tudo aquilo em que acredito e sem 

dúvida que esta etapa de formação foi determinante na minha forma de ser e de 

estar. 

Foram muitos os ingredientes que colhi, muitas as receitas que 

experimentei e muitos outros momentos que saboreei.  

Foi neste ano de EP que vivenciei o que é estar no lugar de professora e 

o diferenciei do que é ser aluna. Ano em que muitas vezes me coloquei dentro 

do coração e do corpo dos meus alunos, em que reconheci o quão importante 

são os valores que lhes transmitimos.  

Sempre adorei lidar com crianças e jovens, sempre senti que nasci para 

isso e esta etapa veio fortalecer ainda mais esta convicção. 

 

“O momento em que me despedi dos meus alunos foi emocionante. Nunca pensei que 

eles se emocionassem tanto ou mais que eu. Nunca imaginei que eles reconhecessem de tal 

forma a professora e amiga que fui para eles. Adorei os abraços, as palavras sinceras, as 

lágrimas que alguns deixaram fugir. Encheram-me o coração.” (Reflexão da última aula, aula 

nº101, 09/06) 

 

O trajeto que tracei até aqui não foi fácil e algumas foram as vezes que 

pensei em desistir, admito. Acho que este pensamento é partilhado por todos 

nós, neste ano de formação.  

Passamos por muitos desafios, somos constantemente postos à prova, 

foram muitas as expetativas depositadas em cima dos nossos ombros, muitas 

adversidades, muito trabalho prático e reflexivo. Contudo tudo se consegue 

quando realmente queremos e ambicionamos, com empenho, dedicação e 

determinação tudo é possível.  
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Tal como disse aos meus alunos no último dia “Nunca considerem que 

são incapazes de realizar seja aquilo que for, para o conseguir basta quererem.”. 

Muitas vezes caí e desanimei, cheguei mesmo a achar que não seria 

capaz mas, por outro lado, muitas foram as outras vezes que reconheci o quanto 

este ultimo ano, principalmente, estava carregado de experiências fantásticas e 

únicas. Experiências que me marcaram enquanto pessoa e profissional, que me 

enchem o coração de eternas e boas recordações. 

Sei que ainda tenho muito para aprender, muito para evoluir mas tenho 

segurança em tudo aquilo em que trabalhei até hoje e sinto-me preparada para 

desempenhar a função que sempre sonhei, ser Professora de EF. 

 

 

“Realmente a minha profissão não é um emprego; é uma maneira de realização 

gratificadora e de criação da memória. A minha profissão é a minha vida. E esta uma eterna 

peregrinação, porque a vida não está escrita e a sabedoria não se sabe. Sou um nómada com 

um pedido nos lábios e um desejo no coração: que o mundo seja belo e nós sejamos atingidos 

pelos raios de beleza!” (Bento, 2008, p. 85) 
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Anexo 1 - Instrumento para recolha de dados 

Student Time Expenditure 

 

Prof.: _____________ Aluno: ____________ Data: ____________ Ano: ______ 

 

Definição das categorias 

Gestão / organização (G) - os alunos estão empenhados na atividade ou ouvir 

com objetivo de organização de pessoas, materiais, equipamentos, espaços, tendo em 

vista o conteúdo da aula. 

Espera (E) - os alunos estão empenhados na atividade ou ouvir com funções 

que dirigem ou mantêm as expectativas no conteúdo. 

Atividade (A) - os alunos estão empenhados a nível motor no conteúdo da aula. 

Instrução (I) - os alunos recebem informação respeitante ao conteúdo da aula. 

 Fora da tarefa - os alunos não estão empenhados nas atividades dirigidas pelo 

professor. 
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