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Resumo 
 

O Estágio Profissional foi, para mim, algo de extrema importância e contributo 

para a minha formação não apenas enquanto professor de Educação Física, mas 

também enquanto indivíduo. Permitiu-me viver experiências irrepetíveis e 

bastante desafiadoras, sobretudo porque o contexto escolar é extremamente rico 

e imprevisível, o que me obrigou a assumir uma atitude reflexiva e crítica em 

relação a todo o meu desempenho e interação com a comunidade escolar. 

Assim, este documento assenta sobretudo na análise da minha prática de ensino 

supervisionada do Estágio Profissional, inserido no 2º Ciclo de Estudos em 

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

Desporto da Universidade do Porto. Este Estágio profissional teve lugar na 

Escola Básica Pêro Vaz de Caminha, no Porto, sendo o núcleo de estágio 

constituído por quatro elementos acompanhados por um Professor Cooperante 

da escola e de um Professor Orientador da minha instituição de formação. No 

primeiro capítulo (Introdução) realizo uma apresentação dos objetivos assim 

como a finalidade do presente relatório; no segundo capítulo (Dimensão 

pessoal), encontra-se a minha autobiografia onde é possível conhecer um pouco 

mais acerca de quem sou e daquilo que me define; no terceiro capítulo, como o 

próprio nome indica, encontram-se as minhas expectativas em relação ao 

Estágio Profissional; no quarto capítulo (Enquadramento Profissional), é dada a 

conhecer a escola onde fiquei inserido e ainda as turmas pelas quais fiquei 

responsável. O quinto capítulo (Realização da Prática Profissional – Intervenção 

na Turma), remete para o meu modo de atuação, desde todo o planeamento 

necessário até à realização do mesmo e respetiva avaliação. No capítulo seis 

(Realização da Prática Profissional – Intervenção na Escola e Relação com a 

Comunidade), apresento diferentes atividades nas quais participei ao longo do 

ano letivo e qual o meu contributo. Já no capítulo sete (Realização da Prática – 

Intervenção no Professor), realizo o meu estudo, designado de 

“Comportamentos desviantes na aula de Educação Física: Qual a influência da 

competição?”. Aqui, apresento uma situação problema à qual procuro verificar 

qual a influência que a cooperação e a competição podem exercer. No último 

capítulo (Conclusão Geral e Perspetivas Para o Futuro), como o próprio nome 

indica, realizo uma síntese acerca daquilo que foi esta experiência para mim, e 

ainda de quais as minhas perspetivas a longo prazo.  

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; EDUCAÇÃO FÍSICA; 

INDISCIPLINA; COMPORTAMENTO DESVIANTE; COOPERAÇÃO E 

COMPETIÇÃO. 

 

  



  

XIV 
 

Abstract 
 

The professional internship was extremely valuable for my formation as a 

Physical Education teacher, but also for my growth as an individual. It gave me 

the chance to experience unique challenges, mostly because of the rich and 

unpredictable environment felt in the school context, what forced me to adopt a 

reflexive and critical posture towards my performance and interaction with the 

school community. This document is based mainly on the analysis of my 

supervised teaching practice of the Professional Internship, inserted in the 2nd 

cycle of studies in Physical Education Teaching in Primary and Secondary 

Schools of the Sports College, University of Porto. This professional Internship 

took place in the Primary School Pero Vaz de Caminha, in Porto, and the training 

group consists of four elements accompanied by a Cooperating school teacher 

and my guiding teacher of my formation institution. In the first chapter 

(Introduction) I present the objectives and the purpose of this report; in the second 

chapter (personal dimension), it is my autobiography where you can learn more 

about who I am and what defines me; in the third chapter, as its name implies, 

are my expectations for the Professional Internship; in the fourth chapter 

(Professional Environment), I describe the school where I entered and also the 

courses for which I was responsible. The fifth chapter (Professional Practice of 

Achievement - Intervention Class) refers to my way of acting. In chapter six 

(Professional Practice of Realization - Intervention in School and Community 

Relations), I present different activities in which I participated throughout the 

school year and what my contribution was. Already in the seventh chapter 

(Practice Achievement - Intervention in the Teacher), I elaborate my study, called 

the "deviant behaviors in gym class: What is the influence of the competition?” 

Here, we present a problem situation to which I try to check the influence that 

cooperation and competition can exert. In the last chapter (General Conclusions 

and Prospects for the Future), as its name indicates, I realize a summary about 

what was this experience for me, and yet of what my prospects in the long term. 

 

KEYWORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP; PHYSICAL EDUCATION; 

INDISCIPLINE; DISRUPTIVE BEHAVIOR; COOPERATION; COMPETITION.
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O presente relatório foi realizado no âmbito da unidade curricular de 

Estágio Profissional (EP), pertencente ao 2º ciclo de estudos de Ensino de 

Educação Física (EF) nos Ensinos Básico e Secundário da Universidade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP).  

Este EP surge como forma de dar continuidade à nossa formação 

enquanto estudantes, pelo que nos permite, em contexto real, enfrentar as 

dificuldades de ser professor de EF de um modo progressivo e senti-las de forma 

muito mais efetiva, o que para nós é proveitoso. De acordo com Keay (2007), é 

nos contextos de ensino reais, no contacto com professores experientes, que os 

futuros professores aprendem a maioria dos elementos que perfazem a atividade 

do docente. É, por isso, parte fundamental e indispensável ao 

estudante/professor estagiário, tendo em conta que todo este trabalho é 

acompanhado e supervisionado pelo respetivo Professor Cooperante (PC) e 

ainda pelo Professor Orientador (PO), sempre capazes de auxiliar na resolução 

dos diferentes problemas. Esta é uma oportunidade que deve ser aproveitada, 

pois é um enorme privilégio poder aprender e crescer com pessoas cuja 

experiência na área é enorme. Segundo Jones and Straker (2006), existe a 

crença de que as aprendizagens profissionais são adquiridas de forma mais 

eficaz quando se encontram situadas no ambiente profissional e de modo 

colaborativo com profissionais experientes. Por outro lado, podemos ainda 

recorrer aos colegas do núcleo de estágio (NE), pessoas com as quais vamos 

criando laços e também estas nos ajudam a construir e a refletir sobre a nossa 

intervenção. Também no grupo de EF da escola podemos encontrar o apoio de 

profissionais capazes de nos darem a sua ajuda e partilharem connosco 

informações ou conselhos proveitosos que nos facilitam a ultrapassar os 

obstáculos que surgem. 

Assim, neste documento será possível consultar o trabalho desenvolvido 

por mim enquanto professor estagiário ao longo do ano letivo, que se encontrará 

organizado e dividido pelos diferentes capítulos do mesmo. 
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 Após a introdução, surge um capítulo designado de “ - Dimensão 

Pessoal”, no qual será apresentada uma breve “autobiografia” acerca de quem 

sou, fazendo referência não apenas ao meu percurso académico, mas também 

a algumas das minhas vivências, marcos ou decisões que deram o seu 

contributo para o gosto que tenho pela prática desportiva e pelo campo da 

Educação Física. De seguida, no capítulo intitulado de “Enquadramento 

Profissional”, será possível verificar quais os contextos específicos em que estive 

inserido, nomeadamente a escola onde realizei o EP, núcleo de estágio e ainda 

a Turma pela qual fui responsável pela lecionação durante o ano letivo, assim 

como as suas caraterísticas. No que respeita à Realização da Prática 

profissional, esta encontrar-se-á dividida em três áreas distintas, sendo elas: A 

Área 1 que diz respeito à “Organização e Gestão do Ensino Aprendizagem”, 

onde são desenvolvidos os assuntos relacionados com o planeamento, 

condução e gestão das aulas, e quais as dificuldades sentidas; a Área 2, que 

nos remete para a “Participação na Escola e Relações com a Comunidade”, isto 

é, qual o envolvimento com os diferentes Órgãos de Gestão e ainda a articulação 

existente com o exterior; e ainda uma 3ª Área, sendo esta designada de 

“Desenvolvimento Profissional”, onde será apresentada a 

preocupação/problema que levou à escolha do meu estudo de investigação-

ação, e de que modo este foi desenvolvido. Como é óbvio, um dos objetivos 

deste ponto passa pelo aperfeiçoamento do nosso modo de atuação, assim 

como da melhoria de todos os processos envolvidos nos contextos de ensino 

aprendizagem. Resta, então, verificar de que forma os indicadores do estudo 

apresentam ou não dados pertinentes e com implicação direta a questão central, 

para que se possam tecer as devidas conclusões. Por último, importa ainda 

formular hipóteses ou sugerir questões de interesse a abordar num estudo futuro.
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2. ENQUADRAMENTO PESSOAL 

  

 2.1. Autobiografia 
 

Como forma de me dar a conhecer, faz todo o sentido começar por me 

apresentar, assim como de referenciar um pouco daquilo que fui e sou enquanto 

estudante ao longo do meu percurso académico. O meu nome é Sérgio Pinto 

Borges, nasci a 28 de Setembro de 1991, na cidade do Porto, mas sou natural 

de Marco de Canaveses, mais especificamente de Alpendorada, onde frequentei 

o ensino público até ao 9º ano de escolaridade. 

Durante o meu 1ºCiclo, realizado na Escola EB1 da Serrinha, houve uma 

pessoa que me marcou profundamente, e neste caso, o meu professor primário. 

Este sempre incutiu em nós alunos um forte espírito de curiosidade, de 

questionamento, e de querer saber mais e mais, como forma de desenvolvermos 

a nossa intelectualidade e cultura geral, e, mesmo assim, de não ficarmos 

satisfeitos com isso. É, por isso, ainda nos dias de hoje e certamente no futuro, 

alguém quem muito estimo não só pela personalidade mas também pelo impacto 

que teve na minha educação numa idade tão tenra e crucial. Foi também alguém 

que ajudou superar algumas dificuldades vividas nesse tempo, onde me foi 

diagnosticada uma doença (a Diabetes), sendo que esse professor apoiou-me 

bastante cuidando também de mim. É este tipo de profissional que eu um dia 

sonho vir a ser, alguém dedicado a uma causa muito além da fronteira que reside 

entre os saberes teóricos a transmitir e a personalidade ou a individualidade do 

aluno. Quais as suas necessidades enquanto ser único e irrepetível. Fui ainda 

aluno da Escola EB 2,3 de Alpendorada e apesar de ter possibilidade de 

ingressar no ensino secundário localmente, resolvi, por minha opção e não 

porque a qualidade de ensino fosse insatisfatória, alargar horizontes e quem 

sabe melhorar o meu processo de formação e educação. Para tal, concorri ao 

Colégio Internato dos Carvalhos, onde sem dúvida considero que melhorei 

bastante, não só a nível educativo, mas também pela experiência que foi viver 

pela primeira vez na ausência dos meus pais, num colégio em regime interno, 

onde obviamente me encontrava circunscrito a um conjunto de regras um tanto 

rígidas e pelas quais me tinha de reger. O meu caráter moldou-se um pouco 
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devido a isso, pois ainda hoje parte da minha personalidade deriva do facto de 

ter passado bastantes horas “fechado” e sem acesso a telemóvel, computador, 

etc., onde aprendi a ter mais controlo e a ponderar de forma mais equilibrada as 

minhas decisões, assim como a tornar-me uma pessoa bastante disciplinada e 

a valorizar as relações de diálogo sem a presença de “bengalas” virtuais. Lá, 

frequentei o curso de Ciências e Saúde, sempre com uma forte ligação ao 

desporto, com a vertente de Animação Sócio Desportiva, ainda que no ramo 

científico e não tecnológico. 

Contudo, após terminar o secundário tinha bastantes incertezas acerca 

do curso que pretendia para ingressar no Ensino Superior. Assim sendo e 

extremamente confuso, concorri à Faculdade de Psicologia da Universidade do 

Porto (FPCEUP). Lá, logo no final do 1º semestre, apesar do aproveitamento que 

tive e do certo gosto que adquiri pelas pessoas e matérias de estudo, percebi 

que realmente deveria ter concorrido ao curso de desporto. No 2º semestre e 

ainda pela FPCEUP, participei num programa intensivo sobre políticas sociais, 

em Antuérpia (Plantijn Hogeschool) integrando um núcleo restrito composto por 

estudantes de diferentes países como Lituânia, Holanda, Bélgica, entre outros. 

Esta foi sem dúvida outra grande experiência para mim, pois apesar de já ter 

viajado por diversos locais, viver numa cidade diferente com contextos sociais 

completamente contrastantes com os nossos e partilhar diariamente opiniões 

pessoais assim como "profissionais" para o trabalho que, em grupo, teria de 

desenvolver, tornou-se interessante e enriquecedor. 

Mais tarde, resolvi então realizar os pré-requisitos e concorrer à 

FADEUP, onde terminei a minha Licenciatura com especialização no ramo do 

treino desportivo e mais precisamente em futebol. Realizei o meu estágio no 

Futebol Clube de Infesta, e estive ao longo da época com a equipa dos Juniores 

B, passando mais tarde para a equipa dos Juniores A. No ano subsequente, 

concorri ao Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário, também na FADEUP. Na minha ligação ao desporto enquanto 

praticante, pratiquei natação durante vários anos e joguei futsal federado no 

Futebol Clube de Alpendorada. Atualmente pratico kajukembo como forma de 

ocupar os tempos livres, frequentando aulas apenas ao fim de semana, devido 

a falta de maior disponibilidade.  
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Retomando o tema do estágio em si, coloquei a Pêro Vaz de Caminha 

como minha 1ª opção devido à relação de proximidade da zona onde tenho 

vivido nos últimos anos na cidade do Porto e ainda pelo facto de já ter contactado 

com alunos da mesma no ano anterior, durante as aulas de didática de natação. 

Acredito que todas estas questões que me fizeram sair da minha zona 

de conforto e procurar outras realidades poderão ter um contributo fundamental 

para o meu desenvolvimento enquanto futuro professor e nomeadamente para 

a realização do estágio profissional. Por um lado creio que não devemos “cair” 

na monotonia e ficar satisfeitos com aquilo que temos, devendo sempre procurar 

inovar algo ou dinamizar/agitar o nosso modo de pensar. Por outro lado, sei 

também que o pensamento divergente nem sempre é bem entendido, devendo 

por isso ser bem fundamentado e suportado por argumentos sólidos. Pelo facto 

de já ter enfrentado vários desafios, como descrevi anteriormente, considero-me 

uma pessoa com uma boa capacidade de adaptação ao meio e contexto, e por 

isso este estágio será para mim mais um estímulo onde serei novamente 

colocado à prova. 
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3.  EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO AO ESTÁGIO PROFISSIONAL 

 

Foi antes de começar o estágio profissional que me deparei perante uma 

reta final, isto é, seria esta a última etapa que atravessaria para concluir o meu 

ciclo de estudos. Contudo, quando comecei a pensar melhor sobre o assunto, 

percebi rapidamente que este percurso não assumiria uma configuração linear. 

Assim, comecei a vê-lo como uma encruzilhada de trilhos pelos quais me poderia 

perder na busca pela direção certa, sem saber ou não se teria feito o melhor 

caminho.  

Este terreno repleto de incertezas é sem dúvida algo bastante desafiador, 

tendo em conta a quantidade de situações problemáticas e adversas que 

obrigam à tomada de decisões num terreno de grande complexidade Nóvoa 

(1991). Assim, comecei a questionar se todos os conhecimentos académicos e 

saberes que fui adquirindo ao longo do meu percurso seriam suficientes para 

que me sentisse satisfeito comigo mesmo e com a minha prestação no trabalho 

a desenvolver ao longo do ano, não querendo desiludir ninguém nem 

comprometer a qualidade de ensino dos alunos. O estágio passou a assumir-se 

para mim como algo de elevada responsabilidade, pois estaria constantemente 

a ser observado e avaliado por pessoas com muito mais competências e 

experiência no que toca à lecionação da disciplina de EF. 

Como é expectável, muitas foram as minhas inquietações relativamente 

a este novo desafio, algumas positivas, outras menos. Deste modo, sempre 

esperei encontrar a motivação necessária para poder dar mais e melhor de mim 

ao longo de todo o ano para que o fulgor não se desvanecesse, algo que 

considero extremamente importante em qualquer profissão, sabendo que nem 

sempre seria fácil. Isto Porquê? O facto de viver sozinho e por isso ter de tratar 

de mim (desde todas as tarefas domésticas até ao constrangimento de ser 

diabético insulinodependente), foi algo que sabia que me poderia causar alguns 

problemas, nomeadamente a um cansaço adicional e por isso perda de 

motivação. Aliado a este facto, surgiu ainda uma situação em que tive de recusar 

uma proposta de trabalho para a realização do estágio profissional devido a 

incompatibilidade de horários. Assim, numa fase inicial, as expectativas mais 
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positivas que apresentava em relação ao estágio profissional pareciam 

desvanecer-se por um conjunto de situações que iam surgindo. Ao longo do 

tempo procurei combater isso, sabendo que da minha parte iria procurar sempre 

que possível estar disponível para ajudar e dar o meu contributo nas diferentes 

atividades escolares, e ainda, caso necessário, dirigir-me à escola para a 

resolução de qualquer tipo de problemas que pudessem surgir.  

Esperava, como é óbvio, encontrar uma escola com alunos com 

bastantes dificuldades e um tanto problemáticos, tendo em conta as informações 

que fui recolhendo junto de alguns colegas que já lá realizaram estágio, ou ainda 

de pessoas que conhecem melhor a realidade como amigos, colegas, etc.; e 

também pelo facto de ter sabido de antemão que se trata de uma escola TEIP, 

isto é, uma escola indicada como um Território Educativo de Intervenção 

Prioritária. Contudo, este foi para mim um desafio ao qual me quis associar, pois 

não esperava nem queria ao longo deste ano letivo encontrar um “mar de rosas” 

onde as minhas capacidades de esforço, adaptação, entre outras, não fossem 

necessárias. É nas dificuldades que aprendemos, pois os momentos de 

equilíbrio não nos proporcionam desconforto e necessidade de superação. 

Esperava também encontrar uma escola com carências a nível de materiais e do 

ponto de vista de condições à prática desportiva, assim como com bastantes 

dificuldades económicas, algo caraterístico da maioria das escolas públicas, 

tendo em conta a situação precária em que o nosso país atravessa, e que surte 

efeitos negativos para diversos setores, incluindo o da educação. Assim que dei 

entrada na escola pela primeira vez, foi possível verificar que na realidade 

algumas das expectativas que possuía eram de facto muito próximas da 

realidade. A escola apresentava alguns problemas no que toca à falta de 

determinados materiais, e ainda devido à degradação de alguns, assim como 

dos espaços. O pavilhão apresenta problemas de circulação de ar, o que leva a 

que seja um espaço bastante húmido em dias de chuva. Associado a este 

problema, surgem ainda algumas infiltrações que se verificam em partes do 

campo quando as chuvas são ainda mais intensas. Também o ginásio 

apresentava alguns problemas, nomeadamente no solo, onde os tacos se 

encontram levantados em determinadas zonas, e ainda com o teto, onde os 

mosaicos existentes se encontram danificados, colocando-se o risco de queda. 
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Apesar de tudo, creio que as condições que encontrei foram capazes de superar 

as expectativas que tinha, pois tinha em mente que encontraria uma escola com 

condições bem piores do que as que contactei. Algo de bastante agradável no 

meu primeiro contacto com a escola foram as memórias remanescentes da 

minha infância enquanto aluno, que se avivavam no momento em que observava 

o espaço de recreio, as salas, etc. Foi para mim uma sensação de alegria e 

realização por finalmente me encontrar perante esta última etapa, em que iria 

contactar diariamente com algo que um dia sonhei fazer. 

Uma das grandes expectativas com a qual me deparava era com o 

conhecer e envolver-me com toda a comunidade docente e não docente, e mais 

especificamente o grupo de educação física, pois seriam as pessoas mais 

próximas de mim e capazes de me auxiliar nas minhas dúvidas. Contudo, este 

nervosismo deve ser considerado positivo pois nós estagiários muito temos a 

ganhar pelo facto desta etapa da nossa formação ser acompanhada por 

profissionais da área. De acordo com Nóvoa (2009) é importante a construção 

de uma formação de professores dentro da profissão, sendo o estágio 

profissional um espaço crucial e privilegiado para tal. Assim, todo este momento 

antes de conhecer o grupo de trabalho traduzia-se numa inquietação para mim, 

sendo que as relações interpessoais tendem a ser algo nem sempre fácil de 

gerir, pois todos nós temos diferentes motivações, diferentes perspetivas, mas 

sei que da minha parte o respeito, algo que muito prezo, prevaleceria para com 

os colegas e com os alunos. Considero-me uma pessoa interessada e que a todo 

o momento gosto de aprender mais e mais, de dar respostas às minhas dúvidas 

e procurar diferentes caminhos que me possam levar ao sucesso. Nesta área de 

ensino, e nomeadamente na profissão de professor de Educação Física, é 

necessário que sejamos capazes de pensar nas dificuldades dos nossos alunos 

de forma contextualizada como seres únicos, de percebermos quais os seus 

problemas. Para tal, não devemos apenas aplicar na prática tudo aquilo que 

aprendemos na teoria de uma forma “cega”. Assim é a educação através do 

corpo pelo movimento, um processo que vive na dialética entre saberes teóricos 

e currículos, e o modo como o fazemos cumprir. É urgente criar nas aulas um 

ambiente rico onde os alunos possam aprender através de valores, da cultura 

desportiva e também da atividade motora. Da minha parte existiu sempre esta 
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preocupação de buscar nos alunos não apenas os conteúdos da disciplina, mas 

a transcendência pessoal através do desporto. Por isso me identifico com o 

propósito desta disciplina e respetiva cultura profissional, e sinto gosto/prazer 

nos momentos em que me encontro dentro de uma sala de aula a dar o meu 

contributo para a aprendizagem dos meus alunos. Mais uma vez, mentiria se não 

dissesse que contava também com a ajuda dos meus colegas, dos professor do 

grupo de EF e ainda da PC, que em virtude de toda a experiência foi para nós 

estagiários uma mais-valia, pois considero que tinha e tenho ainda muito a 

aprender. 
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4. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL 

 
4.1. Enquadramento Legal 

  

No que concerne ao enquadramento das normas orientadoras para a 

realização do estágio profissional relativamente à sua estrutura e funcionamento 

importa ter por base a legislação em vigor do Decreto-Lei (DL) nº74/2006, de 24 

de março e o Decreto-Lei nº 43/2007, de 22 de fevereiro, que têm em conta o 

Regulamento Geral do 2º Ciclo da Universidade do Porto (UP) do Curso de 

Mestrado em Ensino de Educação Física no Ensino Básico e Secundário1, 

conferindo o grau de mestre assim como a obtenção de habilitações literárias 

para a docência Matos (2012/2013). 

 Este Estágio Profissional surge como um elemento de ligação entre a 

formação de futuros profissionais através da vivência de situações reais do 

contexto escolar, para que de uma forma progressiva e orientada se possa 

estabelecer uma relação próxima com a atividade do docente de Educação 

Física. Assim, no meu caso concreto, este estágio será orientado por um 

professor orientador da FADEUP e ainda por uma professora cooperante da 

escola EB 2,3 Pêro Vaz de Caminha. Relativamente ao núcleo de estágio em si, 

este é composto por mais três elementos. Assim, é fornecido aos estudantes 

estagiários todo um envolvimento positivo propício ao seu desenvolvimento de 

forma equilibrada e coerente com os pressupostos metodológicos abordados ao 

longo do seu plano de estudos. Assim, e beneficiando do facto de ser possível o 

trabalho em grupo, torna-se possível a aprendizagem crítica e reflexiva, com a 

constante discussão e partilha de ideias entre os diversos elementos que 

constituem este grupo de trabalho. Tendo em conta as diferentes partes que 

intervêm neste processo, é importantíssima a existência de normas orientadores 

e constante relação de proximidade entre a entidade de ensino superior, neste 

caso a FADEUP, e a escola onde realizamos o estágio, para que a intervenção 

                                                             
1 De acordo com o documento interno elaborado pela Doutora Zélia Matos “Regulamento da unidade curricular 
estágio profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em ensino de educação física nos ensinos 
básico e secundário da FADEUP”. 
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seja corretamente direcionada e regulada. Só assim se torna possível traçar 

objetivos coerentes sem que nos afastemos em demasia dos mesmos. 

 Quanto ao documento de avaliação prática de ensino supervisionado, 

este encontra-se associado a um ensino da Educação Física e Desporto de 

qualidade e reporta-se ao Perfil Geral de Desempenho do Educador e do 

Professor (Decreto-Lei nº 240/2001 de 17 de agosto). Este encontra-se de 

acordo com “as Normas Orientadoras2 do estágio Profissional do 2ºCiclo de 

Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário, da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto, de acordo com Matos (2011), e subdivide-se em diferentes áreas de 

desempenho, sendo elas: 

 Área I – Organização e Gestão do Ensino Aprendizagem 

 Área II – Participação na Escola e Relações com a Comunidade 

 Área III - Desenvolvimento Profissional 

 

 

 

  

                                                             
2 Normas Orientadoras da Unidade Curricular Estágio Profissional do Curso do 2ºCiclo do Mestrado em Ensino da 
Educação física nos Ensinos Básico e Secundário, documento interno não publicado do ano letivo 2013/2014. 
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4.2 Enquadramento Institucional 

 

A escola, entre muitos outros entendimentos, poderá ser vista como uma 

instituição concebida para o ensino de determinados conteúdos a educandos 

sob a direção de educadores. É um espaço pluridisciplinar de vital importância 

para toda a sociedade que, cada vez mais, se reveste de uma diversidade de 

culturas, com clara afluência em qualquer canto do mundo. A escola deve, por 

isso, procurar dar resposta aos alunos nas suas necessidades específicas, tendo 

em conta os diferentes contextos em que se encontra. Cada instituição é 

detentora de uma cultura subjacente à realidade em que esta inserida e à sua 

comunidade educativa. Esta realidade confere a cada estabelecimento de ensino 

propriedades únicas e inigualáveis a outras instituições, devendo esta servir-se 

e socorrer-se do grau de autonomia que muitas vezes lhe é conferido. Assim, 

também o aluno estagiário apresenta diferentes responsabilidades que diferem 

individualmente, e apesar se não se encontrar ainda na pele do docente em 

termos formais, deverá assumir uma identidade em tudo semelhante. O seu 

trabalho não se deve esgotar no campo do fazer por obrigação ou imposição, 

apenas por se tratar do estágio em si, pois a competência e responsabilidade 

social do professor vai muito além do fazer só por fazer. Para (Pimenta, 2008), 

ser professor é ir mais além de todas as atividades burocráticas para qual os 

técnicos são formados 

De forma a complementar a ideia do parágrafo anterior, durante este EP e 

para dar resposta premissas anteriores, o estudante estagiário deverá então ter 

em conta as diferentes áreas apresentadas de seguida. 

 Relativamente à Área I, esta encontra-se estritamente ligada com o 

desenvolvimento de todo o trabalho realizado pelo estudante estagiário no que 

toca à conceção, ao planeamento, à realização e à avaliação do processo de 

ensino. Parte de uma análise mais global, como um plano anual de atividades, e 

converge para uma visão mais molecular, ligada à aula em si, passando ainda 

por uma fase intermédia específica de cada unidade temática. Aqui inserem-se 

também as diferentes sessões de observação sistemática e respetivas reflexões, 

reflexões dos planos de aula e do modo como é feita a gestão da mesma. Estes 

momentos reflexivos são extremamente importantes para a perceção de quais 

as maiores dificuldades do ato pedagógico de ensinar, pelo que o professor 
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necessita destes momentos de introspeção onde se debruça sobre os seus 

pontos fortes, e os pontos onde tem ainda muito a melhorar. De seguida, deverá 

definir passo a passo metas exequíveis e balizadas no tempo, para que assim 

possa alterar e melhorar os seus padrões comportamentais ou de atuação. Por 

estas razões a avaliação deve assentar num processo de continuidade realizado 

de dia para dia, e não apenas ficar limitada ao produto, ou ainda ser 

negligenciada. 

Em relação à Área II, esta como a própria descrição indica, remete-nos 

para toda a atmosfera escolar onde o estudante estagiário se vê integrado e dela 

faz parte todo um conjunto de ações desenvolvidas pelo mesmo, no sentido de 

aproximar a comunidade escolar ao meio e diferentes entidades. De acordo com 

Matos (2012/2013) estas áreas englobam todas as atividades não letivas 

realizadas pelo estudante estagiário, tendo em vista a sua integração na 

comunidade escolar e que, simultaneamente, contribuam para o conhecimento 

do meio no qual a escola está inserida, tendo como propósito o conhecimento 

das condições locais e da relação da escola com a comunidade. Tem como 

objetivo principal contribuir para a promoção do sucesso educativo, reforço do 

papel do professor de Educação Física e compreensão e integração das 

componentes mais significativas da identidade da comunidade onde se insere a 

escola.  

Assim, cabe também ao estagiário a preocupação de dinamizar atividades 

que promovam esta interação a nível local e regional, algo que em muitos casos 

permite um maior interesse e acompanhamento por parte dos encarregados de 

educação no processo de aprendizagem dos seus educandos. 

Por último, a Área III, que diz respeito ao desenvolvimento de 

competências profissionais. Esta área engloba todas as atividades e vivências 

importantes na construção da competência profissional, no sentido de otimizar o 

desenvolvimento profissional, promovendo um sentido de pertença e identidade 

com a profissão docente. O seu objetivo recai sobre a necessidade de evolução 

e desenvolvimento ao nível profissional, partindo da reflexão estratégica de 

todas as condições, experiências e investigações que vão surgindo na 

construção da identidade profissional e pessoal. Aqui, e como temática central, 
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surge o problema origem da minha proposta para o estudo de investigação-ação, 

no qual procurarei encontrar respostas para algumas das minhas inquietações. 

A todo o momento deverá existir uma forte preocupação com toda a 

prática pedagógica, e esta não poderá ser entendida como um fenómeno isolado 

em que cada elemento tem um campo de ação circunscrito e limitado no seio 

escolar. Deverá, portanto, haver uma ação articulada entre todos os 

intervenientes e responsáveis pelo processo de formação e educação do aluno, 

de forma a dar resposta às suas necessidades. Como afirma Souza (2007, p. 

157) a prática pedagógica “é uma ação coletiva específica dentro do fenómeno 

social mais amplo, que é a educação, pois é uma ação organizada com 

finalidades e objetivos explícitos a serem trabalhados em conjunto pela 

instituição”. Esta é uma visão de trabalho cooperativo, através do qual toda a 

comunidade escolar muito tem a ganhar. 
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4.3. Enquadramento Funcional 

 

4.3.1. A Escola 

 

A Escola Pêro Vaz de Caminha nasceu em 1970, sendo nessa altura a 

única Escola Preparatória do Porto sem instalações próprias. Ocupava 

inicialmente duas antigas casas particulares, situadas em locais diferentes: na 

Rua do Rosário, Nº 160 (sede da Escola e secção masculina) e na Rua Nossa 

Senhora de Fátima, Nº 107 (secção feminina), estendendo-se, no ano seguinte, 

a mais um prédio, na Rua Miguel Bombarda, Nº 212. Nestes três edifícios, sem 

condições "materiais", mas com uma enorme dedicação por parte de todos que 

nela trabalhavam, funcionou durante dezassete anos. 

Em 1987, a Pêro, nessa altura já C+S, mudou para as instalações onde se 

encontra hoje, na Rua da Telheira, Amial. Edifício novo, constituído por quatro 

blocos, com muito melhores condições físicas, onde trabalham atualmente cerca 

de 90 professores e 750 alunos. O espaço exterior é constituído pelas seguintes 

zonas: recreio, campo de jogos e áreas ajardinadas. Desde Setembro de 2002, 

depois de 16 anos de espera, a escola possui finalmente um pavilhão 

gimnodesportivo. Atualmente, a Escola é designada como Escola E. B. 2,3 Pêro 

Vaz de Caminha. 

A Escola Básica 2º e 3º ciclo Pêro Vaz de Caminha, localiza-se na rua da 

Telheira (uma das  transversais  da  rua do Amial), na 

freguesia  de  Paranhos,  cidade  do Porto. A norte, confronta-se 

com  a  fábrica  de  malhas  Amial. À sua volta é visível uma grande quantidade 

de prédios de habitação. A Escola está inserida num meio em 

que  predomina  o  sector  terciário (Comércio e Serviços).  Esta zona 

caracteriza-se pela predominância de habitação social, nomeadamente, Bairro 

Novo de Paranhos, Bairro da Agra, Bairro Novo do Amial, Bairro de S. Tomé, 

Bairro do Carriçal, Bairro da Azenha, Bairro do Regado e Bairro de Santa Luzia.   

Existem, nesta área, serviços de apoio e coletividades que propiciam aos 

habitantes  da  freguesia  inúmeras  atividades  para ocupação de tempos livres. 

No que diz respeito ao grupo de educação física, este é constituído por 8 

professores, sendo que 2 são do sexo masculino e os restantes do feminino. 
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Ainda dentro deste grupo, existe o núcleo de estágio de educação física 

formado por mim e pelas minhas 3 colegas, e ainda pela professora cooperante. 

Esta escola era até bem pouco tempo antes de me candidatar à mesma 

praticamente desconhecida da minha parte e poucas informações tinha em 

relação à mesma, onde apenas conhecia o espaço envolvente por várias vezes 

passar junto à mesma, o que de qualquer modo não me impediu de a colocar 

como a minha 1ª opção visto se tratar de uma escola com relativa proximidade 

face à minha residência na cidade do porto. De seguida, comecei a recolher mais 

informações acerca da mesma, junto de elementos que já a haviam frequentado, 

outros que vivem no espaço envolvente, etc. 

“ Relativamente à mesma poucas ou nenhumas informações tinha 

acerca da mesma, apenas que era uma escola TEIP, o que por si 

só não me impediu de concorrer à mesma. Já anteriormente um ou 

outro colega me tinham dito que talvez não fosse o melhor local 

para concorrer, mas de qualquer maneira resolvi continuar e acatar 

o desafio.” (Reflexão – 4 de Setembro de 2014). 

 

4.3.2. A(s) Turma(s) 
 

4.3.2.1. O 9º 

 

Como já referido anteriormente, nos primeiros momentos procurei 

recolher um maior número de informação possível acerca da escola e 

caraterísticas específicas da mesma, sendo que mais tarde, e já após o início do 

estágio profissional, houve essa preocupação em relação à turma pela qual seria 

responsável de lecionar as aulas de educação física. Deste modo, fiquei 

responsável pela turma do 9ºC. A turma é composta por 29 alunos, sendo eles 

13 elementos do sexo feminino e 16 do sexo masculino, com uma média de 

idades de 15,0 anos. Entre estes alunos, 11 ficaram retidos no ano anterior e 2 

deles não frequentam a aula de educação física devido ao facto de terem 

Necessidades Educativas Especiais (NEE). Pelo facto de esta ser uma turma 

com alguns elementos problemáticos a nível comportamental e falta de 
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motivação para as aulas, torna-se praticamente impossível ter todos os 

elementos a realizar aula conforme pretendido. Assim, os alunos que não 

realizem aula do ponto de vista prático devem apresentar documento que 

justifique a dispensa da mesma, o que muitas vezes não acontece. Grande parte 

dos alunos apresenta constantemente faltas de material e outro tipo de 

problemas, o que sem dúvida condiciona bastante a minha previsão no que toca 

ao planeamento das aulas e ainda na atuação aquando da sua lecionação. Mais 

uma vez importa referir que, de um modo geral, a turma é bastante distraída e 

desmotivada à prática de exercício físico, e de um modo específico, existem 

elementos que são constantemente causadores de destabilização ao equilíbrio 

da aula, tendo influência no comportamento de alguns colegas que os vêm como 

exemplos a seguir. Infelizmente este é um problema central e que importa 

combater, de forma a melhorar as aprendizagens dos alunos e diminuir as taxas 

de insucesso. 

Nos primeiros contactos que tive com estes alunos foram rapidamente 

percetíveis tais problemas relacionados com o seu comportamento. Assim, 

podemos verificar as situações anteriormente referidas nos seguintes excertos 

dos diários de bordo, relativos à primeira e segunda aula com a turma: 

“Relativamente à turma, foi percetível que esta é uma turma 

bastante instável ao nível do comportamento dos seus alunos, 

sendo na sua maioria bastante conversadores e distraídos. Deu 

também para perceber que existem alguns alunos capazes de criar 

conflitos dentro da turma. Por último, creio que esta aula correu 

bem e sem incidentes relevantes a destacar.” (Reflexão – 17 de 

Setembro de 2014). 

“Na minha opinião, e não sei se fruto da sua personalidade ou por 

hábitos que tenham na escola, os alunos entram na aula com uma 

postura demasiado descontraída, revelando-se desde início um 

pouco conversadores. Após a chamada, foi necessário intervir e 

aumentar o tom de voz para que os alunos se calassem.” (Reflexão 

– 17 de Setembro de 2014). 
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4.3.2.2. O 6º 

 

Outra das turmas pela qual fiquei responsável, esta de forma partilhada 

com as restantes colegas do núcleo de estágio, foi a turma do 6ºA. Em cada um 

dos períodos letivos cada estagiário lecionará uma unidade temática a esta 

turma, assistindo também às aulas dos restantes colegas, de forma a 

acompanhar o desenvolvimento da turma e conhecer melhor cada um dos alunos 

que a constitui. Relativamente a este ponto, esta turma possui 27 elementos, 

sendo que 13 são do sexo feminino e os restantes 14 do sexo masculino. A 

destacar nesta turma surgem também dois alunos com Necessidades 

Educativas Especiais, um do sexo masculino e outro do sexo feminino. No 

entanto, e apesar de algumas dificuldades de compreensão de caráter sobretudo 

oral e escrito, estes alunos realizam a aula de Educação Física do ponto de vista 

prático, sem que exista alguma limitação física que os impossibilite de executar 

os exercícios propostos. Assim, os ajustes a nível curricular nesta disciplina 

passam apenas pela realização do teste escrito acompanhado pelos professores 

da mesma, que auxiliam estes alunos de forma individualizada nas suas 

dificuldades de compreensão.  

“Dois destes alunos apresentam-se com necessidades educativas 

especiais, devido ao facto de possuírem um défice cognitivo. Tendo 

em conta tudo isto é sempre bom recolher todos estes indicadores 

dos alunos, pois permitem-nos reunir um maior número de 

informações. Contudo, sabemos que ainda assim teremos de estar 

alerta pois nestas idades o caráter dos alunos é bastante 

imprevisível e sofre grandes mudanças. Por outro lado, creio que o 

modo de atuar de um professor não deve ter por base crenças ou 

ideias estereotipadas acerca de um aluno, criando este um perfil 

com base em informações que foram transmitidas por outros. 

Assim, penso que todo o aluno deverá ter liberdade suficiente para 

confirmar ou refutar todas as nossas ideias pré concebidas em 

relação ao mesmo, de forma justa e coerente.” (Reflexão - 10 

Setembro de 2014). 
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Um dos aspetos adicionais que esta turma requer no núcleo de estágio 

passa por uma boa articulação entre os diferentes professores, isto devido à 

necessidade de avaliação dos alunos em pontos que não são objetivamente 

quantificáveis ou mensuráveis, como o empenho, a cooperação, a disciplina, 

entre outros. Também para perceber de que forma o processo de ensino-

aprendizagem pode ser otimizado nestes alunos, é fundamental a partilha de 

opiniões e estratégias de intervenção, através de um diálogo permanente e 

reflexivo. 

 

4.3.2.3. O 4º 

 

Por último mas não menos importante, a cada um dos estagiários deste 

núcleo foi atribuída uma turma do 1ºciclo. No meu caso a turma do 4ºA, pela qual 

serei responsável ao longo de todo o ano pela lecionação de um bloco de aula 

de 60 minutos todas as semanas. Esta turma pertence à Escola E.B. 1 dos 

Miosótis, que integra o agrupamento de escolas da Pêro Vaz de Caminha. É 

constituída por 21 alunos, sendo que dos mesmos 11 são do sexo masculino e 

os restantes 10 do sexo feminino, e todos eles realizam aula do ponto de vista 

prático. Esta para além dos alunos de 4ºano de escolaridade (na condição de já 

terem sido retidos ou não), possui ainda elementos do 3º ano de escolaridade, 

que se encontram agregados à mesma, havendo assim uma seleção por níveis 

e não por idade. Um dos pontos a destacar em relação a esta turma, e que foi 

desde início apontado pela Professora, foi o facto de alguns dos elementos 

revelarem uma falta de compromisso com a escola e que se verifica pela não 

regularidade em termos de assiduidade. Outro aspeto que me despertou a 

atenção foi o facto de um dos alunos ser hiperativo, condição esta já 

diagnosticada e para a qual o aluno se encontra medicado. Ainda que de uma 

forma empírica, através do diálogo com a Professora da turma, será para mim 

interessante verificar de que forma o exercício físico poderá exercer a sua 

influência neste aluno, e se trará vantagens ou desvantagens nomeadamente 

nos níveis de agitação e concentração do aluno. 

 Assim, mais uma vez creio ser fundamental para qualquer professor 

reunir o maior número de informações acerca dos seus alunos, para que possa 
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antecipar determinados problemas e respetivas resoluções. As relações 

interpessoais requerem grandes gastos energéticos, isto porque não existe uma 

fórmula capaz de resolver as dificuldades, sendo cada um de nós responsável 

pelo decifrar as necessidades do outro, e dar resposta às mesmas. No meu caso 

em particular, e como não tenho muitas experiências no que toca ao ensino de 

crianças em idades tão tenras, foi novamente um desafio que se colocou diante 

de mim, e que com todo o gosto me vi envolver por ele. 

Em suma, e perante o cenário acima mencionado, considero que esta 

experiência de poder contribuir no ensino de jovens em tão diferentes faixas 

etárias é extremamente enriquecedora. Para mim seu potencial é imenso, pois 

certamente que o modo de atuar com jovens do 1º, 2º ou 3º ciclo é 

completamente distinto. Perceber aquilo que os motiva, quais as suas 

aspirações, as suas debilidades, entre muitas outras coisas, trará para mim a 

necessidade de interpretação e compreensão destes fenómenos, para que 

posteriormente possa adequar o meu modo de intervenção junto de cada aluno. 

Considero-me, então, um privilegiado por poder viver um estágio tão repleto 

inquietações que certamente me farão crescer enquanto professor, e acima de 

tudo enquanto pessoa. 
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5. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL – INTERVENÇÃO NA 

TURMA 

 

Ao longo deste capítulo procurarei recorrer a diversos exemplos de 

reflexões que constam nos meus diários de bordo, para que assim possa 

transmitir ou retratar um pouco aquilo que foi o meu ano de estágio e todo o meu 

percurso ao longo do mesmo. Torna-se importante neste ponto perceber o modo 

como esta tarefa de passar de aluno a professor não é assim tão simples, e 

muitas vezes o modo de atuação e intervenção vai-se alterando ao longo do ano, 

em busca de novas estratégias para combater as dificuldades iniciais. Todas as 

nossas expectativas iniciais e assunções acerca de algo sofrem constantemente 

modificações assim que se confrontam com o contexto real daquilo que é a 

escola. Segundo García (2005), esta passagem de estudante a professor incita 

um período de tensões e incertezas, que geralmente se dá pelo choque com a 

realidade.  

Como parte fundamental de todo este estágio surgem os professores 

cooperante e orientador, que devido à sua maior experiência na área nos 

poderão sempre fornecer informações de como melhorarmos a nossa 

intervenção. Este tipo de ajuda é crucial e importantíssima, pois estes, por 

conhecerem o contexto específico, são capazes de rapidamente orientarem os 

estudantes estagiários. Como já referido anteriormente, para Nóvoa (2009) é 

importante a conceção da construção de uma formação de professores que parta 

de dentro da profissão. Deste modo, o aluno estagiário deverá estar recetivo a 

todo o tipo de críticas e comentários dos seus professores, assim como dos seus 

colegas do núcleo de estágio que poderão fornecer sugestões benéficas.  

Considero também que para o estudante estagiário, a sua atuação será 

tão mais positiva quanto mais informações consiga recolher acerca de todo o 

envolvimento, e neste caso em particular da(s) turma(s) pela(s) qual(ais) é 

responsável. Como armas para a sua “sobrevivência”, deverá recorrer a uma 

forte capacidade de observação e análise, para que rapidamente possa tomar 

decisões coerentes e adequadas ao bom funcionamento da aula e da turma. 

Digo isto, pois a cada instante o professor estagiário tem voltados sobre ele 
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dezenas de “pares de olhos” que o examinam e se apercebem das suas 

indecisões, dúvidas, etc.  

Em suma, desde cedo percebi que esta seria uma tarefa desafiadora e 

trabalhosa, pois ser professor é algo que acarreta imensa responsabilidade e 

dedicação para o ultrapassar e resolver de todos os problemas. Assim, espero 

que todas estas experiências possam ter contribuído para uma aprendizagem 

positiva da minha parte enquanto pessoa e futuro professor. Como nos indica 

Zabalza (2009), as nossas experiências e o modo como as organizamos estão 

inteiramente ligadas com as aprendizagens dos profissionais da docência. 

“Sem dúvida que ao passar “aqueles” portões recai sobre nós um 

sentimento de responsabilidade acrescido, quer pelo facto se 

sermos ainda inexperientes enquanto futuros professores, ou ainda 

por tudo aquilo que está nas nossas mãos na obrigatoriedade de 

corresponder às expectativas dos nossos alunos, dos nossos 

professores e colegas, pais, etc.”. (Reflexão – 4 de Setembro de 

2014). 

 

 

5.1. Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem  
 

De acordo com Batista e Queirós (2013), esta área engloba diferentes 

tarefas que vão desde a conceção até à avaliação de todo o processo que o 

estudante estagiário tem de dirigir, passando também pelo planeamento e 

realização, respetivamente. Esta ideia é também defendida por Bento (2003), 

que nos aponta que o ensino é criado não apenas na realidade mas também na 

sua conceção.  

 

5.1.1. Conceção 
 

Este ponto está inteiramente ligado com toda a preparação necessária 

com que o professor se depara antes do período de lecionação. Para Matos 

(2011), a conceção parte da análise minuciosa das competências gerais e 
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transversais dos planos curriculares, da análise dos programas específicos de 

EF, mais particularmente das suas finalidades ou propósitos, objetivos, 

conteúdos, orientações metodológicas, etc. Esta deve também ter em conta 

diversas variáveis tais como: os dados da investigação em educação e ensino, 

o contexto social e cultural da escola e elementos que a integram, para que 

assim se possam desenvolver aprendizagens tendo por base decisões sensatas. 

No meu ponto de vista o último ponto referenciado, e que diz respeito ao 

contexto escolar local, é de extrema importância. Aqui é necessário que todos 

os elementos docentes que fazem parte da escola tenham a sensibilidade para 

interpretar os currículos e capacidade para os ajustar às necessidades dos seus 

alunos. 

 No meu caso específico, foi importante perceber como era a escola em 

questão, isto é, qual a sua localização, origem dos alunos, tipo de instalações, 

nomeadamente de infraestruturas e materiais desportivos, para que 

posteriormente seja possível iniciar um planeamento adequado. Aqui, foi 

igualmente importante conhecer o Regulamento Interno quer do Agrupamento, 

quer da disciplina de EF. Na escola existe um regulamento da própria disciplina, 

elaborado pelos professores da mesma, onde se encontram as regras a cumprir 

nas instalações desportivas e ainda na sala de aula. Todas estas informações 

que fui reunindo e que eram novas para mim foram de extrema importância neste 

meu processo de adaptação ao meio e preparação das aulas, contribuindo 

também para que desde cedo tomasse conhecimento de quais os 

objetivos/metas a cumprir e quais as ferramentas ao meu alcance. Assim, este 

capítulo da conceção permitiu-me, em primeiro lugar, a saber para onde ir, qual 

o destino, e como me direcionar para lá. No entanto, para mim, este 1º dia em 

que dei entrada na escola foi um dia muito mais marcante por outra razão, pois 

afloraram-se à memória vivências do meu passado.  

“Como a professora disse e creio que de forma muito acertada, este 

pode ser um dia que ficará por muito tempo gravado nas nossas 

mentes. Todo o envolvimento que nos rodeia nos faz sentir muito 

mais sensíveis aos sons, cheiros, cores, tornando boa a 

experiência de conhecer algo novo”. (Reflexão – 4 de Setembro de 

2014). 
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“Como é natural, terei também que confidenciar que se sente 

sempre aquele resquício de nervosismo pela expectativa de 

conhecer e saber aquilo que nos espera”. (Reflexão – 4 de 

Setembro de 2014). 

 

“Antes disso, devo salientar o quão entusiasmante foi a diferente 

sensação de voltar a ver uma escola repleta de miúdos, que por 

momentos me trouxe recordações dos tempos em que eu era 

aluno. Toda aquela agitação e brincadeira logo pela manhã, o 

barulho existente, o tocar da campainha, etc.”. (Reflexão – 16 de 

Setembro de 2014). 

 

 Ao longo desta primeira semana na escola novas pessoas foram sendo 

conhecidas da minha parte. Aqui conheci pessoalmente as colegas do núcleo de 

estágio, a Professora Cooperante, os professores da disciplina e ainda outros 

elementos docentes e não docentes. Tivemos também a reunião geral de 

professores, onde várias informações acerca do ano letivo que iria começar 

foram transmitidas, para um maior relacionamento e proximidade nas decisões 

a tomar.  

 

5.1.2. Planeamento 

 

Para Graça (2001), este processo de planificação do ensino é algo 

complexo, pois terá de ter em consideração as indicações gerais e centrais do 

sistema educativo, sem negligenciar as caraterísticas locais de onde este se 

insere.  

Segundo Bento (2003), o planeamento trata-se de uma atividade que 

precede toda a realização e aplicação prática do ensino e que tem por base a 

elaboração do plano, realização, controlo e ainda a confirmação do mesmo. O 

mesmo autor defende que o planeamento se assume como a tomada de decisão 

da qual fazem parte os objetivos a atingir pelos alunos no processo de ensino. 
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Já Gandin (1986), refere que as três principais etapas do planeamento são a 

elaboração, a execução e ainda a avaliação. Para ele, este processo de 

planeamento pressupõe a necessidade de ações precisas e rigorosas.  

Para que se proceda ao planeamento de um modo adequado, é então 

necessário conhecer muito bem quais as circunstâncias que nos rodeiam. É 

fundamental conhecer quais os espaços disponíveis para a lecionação, de que 

forma o calendário escolar será cumprido tendo em conta as atividades 

propostas, feriados, interrupções letivas, visitas de estudo, etc. Mesmo assim 

este é um processo que não é estanque, pois a qualquer momento surgem 

condicionantes que implicam o não cumprimento rigoroso de todo o planeamento 

inicial. É também importante ter em conta os programas de EF de cada ciclo em 

causa, e no meu caso em particular, surgiu a necessidade de consultar os 

mesmos para o 2º e 3º ciclo do Ensino Básico. Após a consulta dos mesmos 

algumas dúvidas surgiram dentro do núcleo de estágio, pois por vezes os 

objetivos definidos nestes programas parecem estar um pouco desajustados 

com a realidade encontrada na escola. Na minha opinião, a grande maioria dos 

alunos não se encontra no nível pretendido ou estipulado para cada ano de 

escolaridade, sendo por vezes difícil introduzir alguns conteúdos mencionados 

nos programas. Assim, e não particularizando nenhum nem ninguém, estes 

poderão encontrar-se um pouco acima do desempenho demonstrado pelos 

alunos durante as aulas. 

Existem também alguns termos relativos à cultura desportiva que 

parecem um pouco desajustados nestes programas, tendo em conta a 

designação atribuída, que por vezes demonstra alguma falta de rigor. Termos 

como “cambalhota”, “abrir” ou “pino”, parecem não fazer parte da nomenclatura 

específica da modalidade, sendo utilizados apenas na gíria. Assim, estes 

deveriam ser substituídos pelos termos corretos como “rolamento”, “afastar” ou 

“apoio” facial.  

Também no que toca às formas jogadas ou formas básicas de jogo, por 

exemplo, estas parecem nem sempre ser consensuais e ajustadas ao 

cumprimento dos diferentes princípios de jogo. Mas esta é uma discussão mais 

de caráter pessoal, pelo que não entrarei em discussão das mesmas. 
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Em suma, creio que antes de qualquer tipo de planeamento, existe a forte 

necessidade de saber o porquê e para quê! Cabe ao professor todo este trabalho 

reflexivo para proporcionar aos seus alunos melhores e mais proveitosas 

situações de aprendizagem. Para Moretto (2007), a reflexão é fundamental para 

que o professor proceda ao ensino, pois só a partir deste ato é que as suas 

práticas evoluem. Aqui, ele é capaz de identificar aquilo que correu bem ou mal, 

e a partir daí construir soluções para o combate aos problemas identificados. 

Esta capacidade de reflexão está diretamente relacionada com a melhor ou pior 

capacidade de planeamento. 

Por último, e de acordo com a formação que tive e o modo de atuação na 

escola, o planeamento encontra-se dividido em três fases, partindo do mais geral 

para o mais específico e sendo eles: o planeamento anual, as unidades didáticas 

e ainda os planos de aula. 

 

5.1.2.1. Planeamento anual 

 

 Na elaboração deste planeamento obtivemos a ajuda da Professora 

Cooperante que nos auxiliou nas dúvidas e nos deu indicações de como o fazer. 

Mais uma vez o professor/estudante estagiário deverá recorrer a várias 

ferramentas para a sua construção, tais como o Programa Nacional de Educação 

Física (PNEF), o Projeto Educativo de Escola (PEE), o Projeto Curricular de 

Turma (PCT) e ainda ao Regulamento interno da escola ou agrupamento.  

 Para este, numa fase inicial procedemos à criação do roulement dos 

espaços, onde diferentes professores lecionavam em diferentes espaços tendo 

em conta a semana indicada. Os espaços a utilizar foram divididos em dois, 

sendo eles o Pavilhão, e ainda o Ginásio/Exterior.  

“Por último, realizamos o planeamento anual geral e o 

roulement/distribuição dos espaços por turma, o que para mim 

considero que foi uma mais-valia, tendo em conta que um dia 

poderei passar por essa responsabilidade e assim, mais uma vez, 

já terei maior facilidade em saber como o fazer.” (Reflexão – 5 de 

Setembro de 2014). 
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Como exemplo dessa planificação podemos verificar os Quadros (1 e 2) 

que a seguir se apresentam: 

Quadro 1:Rotação dos espaços 1 

 

Quadro 2:Rotação dos espaços 2 
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Posteriormente, foi tido por base o Quadro 3 onde se encontram as 

diferentes modalidades distribuídas pelos diferentes períodos, assim como a 

proposta para o número de aulas a cada uma delas, respetivamente, para cada 

ciclo de ensino. 
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 Após a realização do planeamento anual, surge a necessidade de 

planificar as diferentes atividades pelos períodos, mais especificamente nas 

diferentes unidades didáticas.  

Nesta fase foi realizada a organização/distribuição específica por turma, 

tendo em conta o roulement dos espaços, as modalidades a lecionar, o número 

de aulas, e ainda o calendário letivo com as respetivas atividades. No Quadro 4, 

apresenta-se um exemplo desse planeamento específico para o 1º Período. 

Quadro 3: Planeamento específico - 1º Período 
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 Da comparação dos Quadros 3 e 4, podemos verificar que para Aptidão 

Física se encontram destinadas seis aulas, que foram cumpridas; dez aulas para 

a modalidade de Basquetebol, que também foram cumpridas; dez aulas para a 

modalidade de Atletismo, onde acabaram por ser lecionadas onze devido às 

condições espaciais; e por último, na modalidade de Tag Rugby estavam 

previstas serem lecionadas doze aulas, acabando esse número de ser reduzido 

para apenas sete. Assim, é possível verificar que nem sempre todo o 

planeamento inicial pode ser cumprido devido a várias alterações de diversa 

ordem. Os recursos espaciais e temporais condicionam o modo de atuação de 

professor e impedem que este siga minuciosamente todas as indicações 

programáticas. 

 

5.1.2.2. Unidade Didática 

 

Para Bento (2003), toda a estrutura e conteúdo destas unidades são 

delimitadas pelas linhas orientadoras do programa e plano anual, que nos 

permitem traçar os objetivos para cada modalidade. O mesmo defende ainda 

que deverá existir uma sequência lógica específica e metodológica da matéria, 

como forma de regulação e orientação da ação do professor. 

Como forma de planificar as diferentes unidades didáticas recorri ao 

modelo preconizado por Vickers (1990), designado por Modelo de Estrutura do 

Conhecimento (MEC), o qual se encontra organizado em três fases distintas, 

sendo elas: a fase de análise, a fase de decisão e ainda a fase de aplicação.  

Na fase da análise, importa ter em conta os conteúdos a serem 

lecionados. Existe também uma preocupação com os materiais, condições de 

segurança, nível dos alunos, etc. Na fase decisional é necessário estabelecer 

qual a sequência lógica da matéria a lecionar, tendo em conta os objetivos, 

formas de avaliação e progressões adequadas ao nível dos alunos para a 

modalidade específica. Na última fase, é necessária a aplicação de todos os 

pressupostos, isto é, esta assume-se como a concretização dos ideais 

elaborados pelo professor. 
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Vickers (1990), propõe também uma divisão do Modelo de estrutura do 

Conhecimento em oito módulos distintos, todos eles extremamente importantes 

e onde podemos encontrar as seguintes diferenças: 

O módulo 1 trata as diferentes categorias transdisciplinares do 

conhecimento (habilidades motoras, fisiologia do treino e condição física, cultura 

desportiva e conceitos psicossociais). O módulo 2 está inteiramente relacionado 

com o conhecimento do contextual, através dos recursos materiais, espaciais, 

temporais e humanos. No módulo 3 importa conhecer o público-alvo, isto é, a 

turma a lecionar e qual o nível dos respetivos alunos. No módulo 4 é necessário 

determinar qual a extensão e sequência dos conteúdos a lecionar. Para mim este 

módulo assumiu um principal relevo como elemento norteador e mapeador da 

minha organização didático-metodológica, e vários foram os momentos em que 

recorri ao mesmo. No Quadro 5 apresenta-se o exemplo de uma unidade 

didática. 

Quadro 4:Unidade Didática de Basquetebol 
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Legenda: AS: Avaliação Sumativa  Pav: Pavilhão E: Exercitação AP: Avaliação 

Prognóstica C: Consolidação  I: Introdução    

 

Nesta unidade didática encontram-se presentes os conteúdos 

selecionados e respetivas funções didáticas. À semelhança de Vickers (1990), 

também Mesquita e Graça (2011) defendem que o tratamento destes conteúdos 

deve ser realizado tendo por base um sentido de progressão não apenas vertical, 

isto é, entre conteúdos, mas também uma progressão horizontal, ou seja, dentro 

de cada conteúdo explorar diferentes situações para o cumprimento dos 

objetivos estabelecidos para os mesmos. Posteriormente, o módulo 5 surge 

então como espaço de definição de objetivos face às situações que serão 

apresentadas. No módulo 6, e com vista a dar continuidade aos módulos 

anteriores, deverá proceder-se à configuração da avaliação, pois será esta 

última que nos permitirá conferir se os alunos atingiram as metas propostas no 

módulo anterior (definição de objetivos).  
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Para mim este módulo foi um tanto desafiador, pois nunca tive perante 

este tipo de situação, onde existe a necessidade de avaliar os alunos de forma 

mensurável. Em todo caso, sempre tive em conta dois tipos de avaliação: a 

formativa e a sumativa, pois considero tão importante o processo quanto o 

produto pelo qual os alunos passam ao longo do ano letivo. Já no módulo 7, 

podemos encontrar diferentes situações de aprendizagem e ainda progressões 

de ensino para os diferentes conteúdos. O último módulo (8), enão menos 

importante, faz referência aos diferentes meios e modos de preparação das 

matérias a abordar. 

As unidades didáticas são de extrema importância no processo de ensino-

aprendizagem, sobretudo pelo modo como os diferentes conteúdos se 

encontram organizados e introduzidos num conceito de progressão. Uma maior 

eficácia neste processo exige, no meu entendimento, esta necessidade de 

desconstruir as modalidades e selecionar os conteúdos mais adequados a 

transmitir, e de como o fazer ao longo do tempo. Mas não basta apenas pensar 

acerca disso, pois na minha opinião existe a necessidade de se planear com 

detalhe, e para isso é também importante materializar os objetivos, “desenhar” a 

unidade temática. Este documento físico de suporte em tudo é uma mais-valia, 

e sendo de rápida consulta, a todo o momento o professor consegue verificar em 

que ponto da situação se encontra, não ficando as suas intenções meramente 

idealizadas na sua mente. 

Assim, o professor consegue operacionalizar de forma mais eficiente o 

ensino destes conteúdos, o que se traduz num benefício para o processo de 

ensino-aprendizagem.  

 

5.1.2.3. Plano de Aula 

  

Após os pontos anteriores, o plano de aula surge como a próxima etapa 

neste processo de planeamento. Este assume-se como algo indispensável para 

que a cada sessão o professor consiga organizar e manter as dinâmicas da 

mesma. Durante todo este ano verifiquei o pressuposto anterior, de que o 
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simples facto de ter presente um “guião” a seguir permite ao professor 

enquadrar-se de uma forma mais eficaz e responsável com as tarefas da aula. 

Acredito que devido a toda a experiência adquirida ao longo do tempo pela 

lecionação possa surgir a tendência para que professores da disciplina remetam 

a importância do plano de aula para segundo plano, devido ao facto de este nem 

sempre, ou até na maioria dos casos, ser possível de se cumprir na íntegra. No 

entanto, creio que este aspeto não deve fazer com que os professores caiam no 

facilitismo e deixem de planificar as suas aulas devidamente, pois só assim o 

processo de ensino-aprendizagem poderá evoluir. 

 Inicialmente, foi proposto pelo professor cooperante da escola uma 

divisão do plano de aula em três momentos (parte inicial, na parte fundamental 

e ainda na parte final) onde naturalmente existe uma progressão nos diferentes 

exercícios e respetivos objetivos. Paralelamente, encontram-se ainda 

contemplados para cada exercício os respetivos tempos de exercitação, 

objetivos comportamentais, situações de aprendizagem, componentes críticas e 

ainda a organização dos mesmos. De seguida (Quadro 6), apresenta-se um 

exemplar do plano de aula utilizado. 

Quadro 5:Plano de aula padrão 
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Independentemente de poderem existir diferentes tipos de organização 

para uma aula, parece ser importantíssimo que o professor seja criativo e 

consciente na escolha dos exercícios para a mesma, para que seja possível 

cumprir com as progressões metodológicas definidas na unidade didática. 

Durante este ano esta foi uma preocupação que com a qual frequentemente me 

deparei.  

Inicialmente senti algumas dificuldades na elaboração dos planos de aula, 

pois por vezes existia alguma hesitação em distinguir aquilo que poderia ser 

essencial ou assessório para selecionar para a aula. Tendo em conta o reduzido 

número de aulas em cada unidade didática, parece importante filtrar as situações 

de exercitação e estabelecer prioridades quanto aos conteúdos a trabalhar com 

maior ênfase.  

Outra das dificuldades com que me deparei a certa altura foi com a 

escolha de exercícios motivantes para a turma, pois desde cedo verifiquei que 

esta apresentava alguns problemas comportamentais e de respeito pela conduta 

da sala de aula. Por vezes os alunos envolviam-se em discussão e eram 

frequentes as situações de conflito. 

“O exercício começou bem, mas com o avançar do mesmo 

começou a gerar-se alguma distração por parte de um ou outro 

aluno, seguida de um conflito entre dois alunos que tive de tentar 

resolver.” (Reflexão – 3 de Outubro de 2014). 

 Assim, começou a fazer parte do meu dia-a-dia a preocupação em 

escolher exercícios menos propícios à ocorrência de situações indisciplinares ou 

causadoras de agitação. Também a organização dos materiais se revelou 

indispensável para as minhas aulas. Não apenas o modo como estes se 

encontram dispostos pela sala, mas também a transição entre exercícios, a 

colocação dos alunos em diferentes espaços, entre outros, são variáveis que 

concorrem para que se cumpra ou não o plano de aula. Por vezes é utilizado 

demasiado tempo a resolver problemas desta natureza, ficando o tempo de 

exercitação ou atividade motora mais reduzido, e na impossibilidade de 

condensar mais e diferentes conteúdos no mesmo exercício, os objetivos da aula 

podem não ser cumpridos por falta de tempo. 
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 “Assim, o último exercício ficou um pouco mais reduzido a nível de 

tempo, conseguindo apenas fazer dois jogos de seis minutos e não 

três como tinha previsto.” (Reflexão – 3 de Outubro de 2014). 

Em suma, o plano de aula foi para mim enquanto professor estagiário uma 

mais-valia, pois ao longo das unidades didáticas permitiu-me suportar-me e 

orientar-me rapidamente sempre que surgiram dúvidas. Este será tão mais 

proveitoso quanto melhor seja a sua rápida leitura e fácil entendimento, não se 

devendo afastar dos objetivos propostos. 

 
5.1.3. Realização 

 

A parte da realização surge como o elemento principal de todo este 

Estágio Profissional. A realização assume-se como uma etapa onde os ideais de 

toda a conceção e planeamento se reúnem para que o estagiário possa conduzir 

com eficácia a aula, tendo em conta as diferentes dimensões da intervenção 

pedagógica e ainda o seu modo de atuação perante as tarefas, segundo Matos 

(2011). No meu caso em particular, muitas foram as dificuldades que enfrentei 

na realização do meu Estágio Profissional devido a fatores de diversa ordem, 

que posteriormente darei a conhecer. 

Siedentop (1998) sugere quatro dimensões da intervenção pedagógica, 

sendo elas a instrução, a gestão, o clima e a disciplina e que posteriormente 

passarei a detalhar. 

 

5.1.3.1. Instrução 

 

Para Pacheco e Flores (2000), a instrução engloba várias ações de ensino 

e respetivas formas de observação, que convergem na prestação observável do 

professor. Assim, todas as ações desenvolvidas pelo professor durante a aula 

com o intuito de ajudar os alunos nas suas aprendizagens fazem parte da 

instrução. Para os autores Mesquita e Graça (2011), os processos de instrução 

a que os professores recorrem assim como o aproveitamento de recursos a seu 
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dispor podem estar diretamente relacionados com todo nível de aproveitamento 

dos alunos.  

Segundo o entendimento dos anteriores autores, a instrução surge como 

um pilar fundamental e basilar de todo este processo de ensino, pelo que 

devemos prestar desde início bastante atenção a esta temática. 

Em primeiro lugar, e independentemente do estilo ou modelo de ensino 

adotado pelo professor, este deve ter uma boa capacidade de comunicar e de 

transmitir aos alunos os comportamentos pretendidos e os objetivos específicos 

de cada aula e exercício. Esta é uma situação que pode tornar-se um pouco 

complicada quando o professor não tem a capacidade de recorrer às estratégias 

adequadas, isto porque as turmas diferem de umas para as outras, e nem 

sempre aquilo que apresenta resultados numa tem o mesmo efeito noutra. No 

meu caso concreto verifiquei precisamente isso, ou seja, as ideias pré 

concebidas que apresentava e todo o envolvimento positivo e agradável que 

imaginava existir na escola nem sempre existem. Com o avançar do tempo, senti 

também a necessidade de recorrer a diferentes formas de organização da 

instrução, como por exemplo, passar a fazê-la em grupos mais pequenos de 

forma a ter maior controlo sobre os alunos.  

“Ainda neste exercício, resolvi novamente introduzi-lo e dar a 

instrução junto de cada grupo para não quebrar o ritmo que o 

anterior estava a seguir, e também porque achei que a estratégia 

de ter menos alunos em inatividade reduz os potenciais 

comportamentos de indisciplina ou distração.” (Reflexão – 31 de 

Outubro de 2014). 

Como forma de otimizar a instrução o professor deve recorrer a várias 

estratégias, como por exemplo a demonstração, algo que poderá ser bastante 

proveitoso como forma de exemplificar o pretendido durante as instruções 

verbais. Para mim é fundamental que o professor recorra a este tipo de 

ferramenta, pois por vezes a quantidade de informação verbal transmitida é 

demasiada, o que poderá causar no aluno menores níveis de concentração e 

compreensão. Na mesma linha de pensamento, e porque por vezes “uma 

imagem vale mais que mil palavras”, a demonstração parece facilitar imenso o 
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processo de transmissão e aquisição do pretendido por parte dos alunos. Assim, 

o professor poderá servir de modelo ou recorrer ainda a um aluno para tal. No 

segundo caso, é necessário ser cauteloso no aluno que escolhe para modelo, 

pois nem todos os alunos conseguem exemplificar corretamente o pretendido e 

muitos deles podem não lidar bem com situações de insucesso ou erro durante 

a execução. 

Durante as aulas, procurei sempre que possível realizar a instrução 

recorrendo simultaneamente à demonstração como forma de complementar as 

indicações verbais das componentes críticas, objetivos comportamentais e 

mesmo da própria dinâmica do exercício. A demonstração sempre me auxiliou 

bastante no momento da instrução, pois nestes momentos os alunos nem 

sempre se encontravam concentrados nas minhas indicações, o que me causou 

bastantes dificuldades em vários casos, sobretudo nas modalidades que os 

alunos demonstravam menor interesse. Alguns alunos procuravam distrair os 

colegas constantemente, e mesmo quando tal não acontecia, os seus níveis de 

atenção iam-se perdendo, mesmo que a instrução fosse curta. Assim, a dada 

altura passou a não fazer mais sentido para mim recorrer à instrução apenas de 

forma verbal, utilizando paralelamente o estímulo visual (demonstração). 

Posteriormente, o professor poderá recorrer ainda ao questionamento 

como elemento potenciador da atividade reflexiva do aluno. Este ao ser 

questionado, deve procurar encontrar soluções para a resolução de conflitos 

dentro do exercício. Este tipo de atitude poderá também promover um maior 

envolvimento dos alunos com as atividades e tão importante quanto isso 

saberem o propósito ou intenção das suas ações. Os alunos não devem ser 

apenas máquinas que reproduzem aquilo que os professores pretendem, mas 

antes construtores das suas próprias aprendizagens, pelo que deverão ser 

estimulados nos momentos oportunos. Outra possibilidade poderá ser o recurso 

a palavras-chave, onde para Landin (1994), estas surgem como conceitos de 

uma ou duas palavras cuja finalidade passa por evidenciar determinados pontos 

críticos da tarefa. 

Do mesmo modo, o professor deve acompanhar todo o desenvolvimento 

do aluno e fornecer-lhe indicações precisas, não apenas relacionadas com a 

correta execução e desempenho, mas também ser capaz de o motivar para as 
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tarefas propostas. Assim, o feedback poderá ser outro aspeto a ter em conta. 

Para Piéron (1996), o feedback assume-se como toda a informação transmitida 

ao aluno, com o propósito de o ajudar a repetir os comportamentos motores 

corretos e a eliminar aqueles que são incorretos. Num entendimento mais 

minucioso, o feedback pedagógico poderá ser entendido como “um 

comportamento do professor de reação à resposta motora de um aluno ou atleta, 

tendo por objetivo modificar essa resposta no sentido da aquisição ou realização 

de uma habilidade” (Fishman & Tobey cit. por Rosado & Mesquita, 2011, p.82). 

Para uma melhor qualidade na correção é também necessário que, em primeiro 

lugar, o professor possua uma boa capacidade de diagnóstico, segundo Rosado 

e Mesquita (2011).  

 Na minha opinião, o professor devera ser o tutor de todo este processo e 

deverá estar atento, pois só assim será capaz de detetar atempadamente o erro 

e de corrigi-lo de forma mais adequada. O professor pode recorrer a indicações 

verbais ou questionamento, por exemplo, para corrigir as ações dos alunos, sem 

que se esqueça da importância de fechar o ciclo do mesmo, isto é, após a 

emissão do feedback deve verificar se o aluno foi capaz de ultrapassar as suas 

dificuldades e se corrigiu a execução de determinada habilidade. Esta tarefa 

serve de orientação ao aluno, para que este perceba se está ou não a ser 

conduzido corretamente com os objetivos comportamentais. O feedback não 

deve ser encarado como algo pontual a que raramente se recorre, pois sendo 

norteador das aprendizagens é necessário que o professor se recorra dele. No 

entanto, creio que por vezes poderá ser contraproducente o professor insistir em 

demasia nos feedbacks que emite, sobretudo naqueles de caráter motivacional 

ou de reprovação, que devido à sua elevada frequência podem causar 

desinteresse nos alunos ou tornarem-se inócuos. Por outro lado, se o professor 

estiver a interromper a ação ou atividade motora diversas vezes talvez seja 

necessário reformular a instrução, pois em vários casos os alunos não entendem 

corretamente as dinâmicas dos exercícios, o que influencia o seu desempenho. 

Assim, na minha opinião e através das experiências deste ano transato, creio 

que o feedback deve ser algo a ponderar muito bem tendo em conta a sua 

intensidade e duração, pelo que deve ser emitido/cessado no momento oportuno 

e de forma clara e objetiva. 
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 Inicialmente a minha intervenção era um pouco reduzida neste sentido, 

isto é, tentava emitir poucos feedbacks para que sempre que o fizesse os alunos 

o pudessem valorizar de uma forma especial. No entanto, com o passar do 

tempo, verifiquei que são muitas as necessidades de correção que decorrem 

numa aula, e é ao professor que cabe este papel. Aqui se impõe a sua presença 

como alguém capaz de observar, identificar e determinar de forma específica as 

dificuldades e correções a prescrever nos alunos. Se assim não fosse, não seria 

necessário alguém qualificado para controlar os alunos durante a prática. Como 

se trata do ensino e educação de crianças e jovens, é necessário que este 

fenómeno não seja aleatório e descontextualizado. À medida que fui emitindo 

mais feedbacks, verifiquei também que nem todos os alunos reagem do mesmo 

modo quando confrontados com o erro, sendo por isso necessário experimentar 

diferentes abordagens, para que os alunos não desistam das tarefas e ao mesmo 

tempo sejam capazes de ultrapassarem as suas dificuldades. Verifiquei também 

que, nalguns casos, emitir o feedback individualmente junto ao aluno pretendido 

(sem que os restantes ouçam) poderá ser uma solução para que elementos com 

dificuldades de reconhecerem o erro possam apresentar-se mais recetivos. 

 Por último, creio que os feedbacks devem ser emitidos de forma gradual 

e progressiva, sem misturar demasiada informação nos mesmos. Caso contrário, 

existe o risco de os alunos não serem capazes de revelarem o foco pretendido 

em determinada habilidade ou gesto, perdendo-se assim o objetivo principal do 

mesmo. 

 

5.1.3.2. Gestão 

 

 Segundo Siedentop (1983), esta dimensão assume-se como sendo um 

comportamento do professor através do qual se traduz o envolvimento dos 

alunos nas suas atividades da aula, relacionando-se ainda com o uso do tempo 

da aula de uma forma eficaz. Para Rink (1993), os professores eficazes são 

capazes de criar um ambiente propício para a aprendizagem e que a 

compreensão desse ambiente implica a coordenação entre o sistema de 

instrução, o sistema de gestão e ainda o sistema de socialização dos alunos. A 
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mesma autora defende a necessidade da criação de ambientes positivos de 

aprendizagem, onde as regras se devem encontrar presentes. De acordo com 

Siedentop e Tannehill (1999), para que se possa melhorar a gestão da aula, 

nomeadamente em rentabilizar o tempo da mesma, é necessário ter em conta 

fatores como o começo a horas da aula, redução dos tempos de transição, 

organização de materiais, métodos ou rotinas para reunir os alunos de forma 

rápida, entre outros. 

Ao longo do ano procurei perceber quais os problemas que me impediam 

de gerir e controlar o ambiente na sala de aula. Como tal, ao pensar os exercícios 

procurava que na transição entre os mesmos não tivesse de movimentar grandes 

materiais ou alterar significativamente a organização dos grupos/turma. Esta foi 

uma das questões que fui conseguindo melhorar ao longo do ano de forma 

gradual. Também durante a instrução, percebi que em determinados momentos 

seria vantajoso colocar os alunos sentados no chão por exemplo, para que estes 

devido às suas caraterísticas comportamentais não se dispersassem pelo 

espaço ou pontapeassem os colegas. No caso de alunos desta natureza parece 

também ser importante não os colocar junto a materiais perigosos ou passíveis 

de distração. Por vezes pequenos detalhes podem significar bastante quando 

nos debruçamos sobre esta temática, algo que fui percebendo com o passar do 

tempo. A título de exemplo, o simples facto de manter um trampolim voltado para 

baixo até que todas as questões de segurança estejam asseguradas pode fazer 

a diferença entre ter um aluno no hospital ou não. 

 

5.1.3.3 Clima/Disciplina 

 

Esta dimensão disciplinar foi algo que durante todo o ano letivo me causou 

bastantes preocupações, onde uma das turmas pela qual era responsável me 

causou bastantes problemas. Segundo Siedentop (1998), para que se 

estabeleça uma atmosfera positiva às aprendizagens dos alunos são 

necessários um sistema de organização eficaz e boas estratégias disciplinares. 

Assim, procurei constantemente evoluir o meu modo de atuação, ciente dos 
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erros que por vezes cometi, e de que poderia, em determinadas ocasiões, ter 

realizado ou aplicado estratégias de forma diferente.  

O estabelecimento de regras e/ou rotinas parece ser fundamental, e 

aqueles alunos que transgridam tais indicações devem ser repreendidos. Algo 

que verifiquei ser de extrema importância passa pela atitude do professor nos 

momento de advertência, em que não deve ignorar os problemas mas sim 

enfrentá-los. Este deve assumir uma atitude justa nas suas intervenções para 

com todos os alunos, não discriminando ninguém nem fazendo nenhum aluno 

sentir-se o “predileto” ou o “patinho feio”. Tão importante quanto isto é a 

consistência com que o professor deve impor e estabelecer os limites na sala de 

aula, para que não perca autoridade dentro da sala de aula. Por outro lado, o 

professor deverá ser um mediador de todas estas tensões, e perceber até que 

ponto o bom clima da sala de aula possa estar comprometido. A todo o momento 

deve existir esta preocupação, pois como nos indica Metzler (2011), um clima 

positivo faz com que o aluno se sinta mais apoiado e centrado na aprendizagem. 

Os alunos são bastante desafiadores em vários sentidos, e durante este 

Estágio Profissional senti várias vezes que estava a ser como que testado, numa 

espécie de experimentação de até onde se encontram os “limites” do professor 

e das regras, daquilo que é ou não aceitável numa sala de aula. Aqui considero 

mais uma vez que o professor deve ser firme nas suas ações para que estas 

sirvam de exemplo a toda a turma. A todo o momento o professor encontra-se 

sobre os olhares de dezenas de alunos, e estes são também capazes de se 

aperceberem dos nossos pontos fracos ou debilidades de liderança, por 

exemplo, quando hesitamos a tomar determinada decisão. 

“Assim, procurei estabelecer regras “castigo” onde os alunos que 

estejam a conversar em simultâneo com a minha explicação ficarão 

sentados de castigo durante algum tempo, não podendo realizar o 

exercício na sua totalidade. Este é para os alunos um dos maiores 

“castigos” que se lhes pode aplicar, visto que todos eles querem 

estar a realizar o exercício.” (Reflexão – 28 de Outubro de 2014). 

 A estratégia descrita no parágrafo anterior remete-se para uma turma do 

1º ciclo do Ensino Básico, onde obtive resultados positivos à semelhança da 
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turma do 2º ciclo. No entanto, na turma de 3º ciclo pela qual estava responsável, 

este tipo de estratégia já não surtiu o efeito desejado e muito pelo contrário, os 

alunos sobretudo do sexo feminino preferiam passar as aulas sentados do que 

em exercitação. Várias eram as suas desculpas, ou porque estava frio, ou por 

dores de cabeça, febre, etc. Aqui, o professor deve procurar novos meios de 

motivar os alunos e ao mesmo tempo mantê-los em atividade e em 

aprendizagem. 

Estas questões que envolvem o clima da sala de aula ou até mesmo os 

aspetos disciplinares são, por vezes, problemas não muito fáceis de gerir, isto 

porque considero que apesar de a maioria dos alunos não revelar problemas do 

forro indisciplinar, apresentam comportamentos ou atitudes negativas ao clima 

positivo duma sala de aula. Alunos que constantemente pontapeiem bolas, que 

distraiam ou condicionem as ações dos colegas, ou que simplesmente estejam 

em atividades fora da tarefa, podem em muito influenciar o bom funcionamento 

da aula. Outra questão que verifiquei foi que existe uma maior tendência entre 

pares para replicar comportamentos negativos e não para os reprimir. 

 Tendo em conta o referido anteriormente, este foi um ano muito trabalhoso 

para mim e um pouco desgastante, isto porque a determinado momento estava 

tão ou mais preocupado em conseguir manter o controlo da turma do que nos 

próprios conteúdos a ensinar. Estes alunos procuravam constantemente 

destabilizar as dinâmicas da aula, quer com conversas, quer em 

comportamentos fora da tarefa, e várias foram as situações em que tive de 

expulsar alunos da sala de aula por comportamento inadequado. A título de 

exemplo, podemos encontrar uma participação disciplinar (Anexo I). 

Em suma, e apesar de algumas estratégias de que falei anteriormente, 

parece não existir uma fórmula capaz de resolver estes problemas relacionados 

com o clima que se vive numa sala de aula. Assim, creio que deverá ser o 

professor (como elemento que conhece o contexto específico) o responsável por 

toda esta gestão e articulação das dinâmicas numa sala de aula de Educação 

Física. 
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5.1.4. Avaliação 
 

Para Bento (2003), este processo de análise e avaliação são tarefas 

centrais para o professor, à semelhança do planeamento e realização do ensino. 

Só assim se torna possível verificar em que medida os objetivos traçados 

inicialmente estão a ser cumpridos. É também através desta avaliação que os 

processos de ensino-aprendizagem são analisados, com vista a melhorar 

possíveis fragilidades. 

De acordo com Carrasco (1989) este processo de avaliação deverá ser 

algo sistemático, contínuo e integral. Durante a minha intervenção procurei fazer 

valer tais premissas, recorrendo a diversos tipos de avaliação.  

Apesar dos pressupostos anteriores, ao longo do ano verifiquei que esta 

é uma tarefa difícil e um pouco delicada, sobretudo pela utilização a nível 

nacional de uma escala quantitativa de 1 a 5, onde diferentes alunos com níveis 

distintos de desempenho podem apresentar a mesma nota/classificação. 

Na escola onde realizei o Estágio Profissional o grupo de Educação Física 

utiliza uma divisão da classificação pelos diferentes domínios, onde podemos 

encontrar a seguinte ponderação: 

 Domínio Motor – 60% 

 Domínio Cognitivo – 10% 

 Domínio Psicossocial – 30% 

Posteriormente, cada um destes domínios encontra-se dividido em 

diferentes critérios com diferentes valores percentuais atribuídos. (Anexo II) 

Uma das dificuldades da avaliação que senti foi o facto de nem todos os 

critérios serem objetivamente mensuráveis, sobretudo aqueles ligados com os 

conceitos psicossociais e presentes na avaliação contínua.  

Quanto ao domínio cognitivo, os alunos eram avaliados nestes 

parâmetros através da realização de um teste escrito em cada um dos períodos. 

Os testes eram construídos tendo por base as matérias lecionadas durante as 

aulas práticas, onde fui transmitindo informações relacionadas com a cultura 
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desportiva. Antes dos testes, forneci também aos alunos um suporte teórico das 

matérias abordadas, para que se pudessem preparar melhor para os mesmos.  

Já no que toca ao domínio motor, era atribuída uma percentagem de 20% 

para a Aptidão Física, e os restantes 40% para as habilidades motoras das 

diferentes modalidades a lecionar. Posteriormente, dentro de cada uma das 

modalidades e respetivas unidades didáticas os alunos eram confrontados com 

dois momentos de avaliação.  

A avaliação diagnóstica, que me permitia verificar qual o nível de 

desempenho revelado pelos alunos, para que de seguida pudesse selecionar e 

distribuir os conteúdos mais ajustados a lecionar. E no final de cada unidade 

didática realizava também uma avaliação sumativa, onde verificava (tendo em 

conta os critérios estabelecidos) se os alunos apresentavam ou não uma 

evolução satisfatória no que toca ao seu desempenho. Outra das dificuldades 

que encontrei foi o facto de ter de observar vários alunos em simultâneo neste 

momento de observação, pelo que, por vezes, se torna uma tarefa difícil 

identificar se os alunos cumprem determinado tipo de ações ou comportamentos, 

ou quais os critérios de êxito que se verificaram. Com o tempo percebi que 

deveria definir um menor número de critérios de êxito para cada conteúdo, para 

que assim não me sentisse meio que perdido no momento da avaliação. 

Todas as grelhas a que recorri nestes dois momentos de avaliação foram 

idênticas, e verifiquei também em ambos os casos que nas modalidades 

coletivas tive uma maior dificuldade em avaliar os alunos comparativamente com 

as modalidades individuais. Tal acontecimento poderá advir do facto das 

modalidades coletivas apresentarem contextos muito mais ricos no que respeita 

à variabilidade de acontecimentos. 

Por outro lado, durante a avaliação formativa procurava registar 

constantemente nos meus diários de bordo aspetos relevantes e que pudessem 

influenciar não apenas a avaliação dos alunos, mas também se todo processo 

estava a surtir ou não efeitos. 

 “Contudo, no que respeita ao seu envolvimento com o jogo e 

diferentes momentos do mesmo, estes apresentam ainda 

bastantes dificuldades em cumprir com os princípios específicos, 
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sobretudo com as coberturas defensivas, concentração, equilíbrio, 

mobilidade e espaço. Quanto à contenção, penetração e 

coberturas ofensivas, a maioria dos alunos já apresenta alguma 

facilidade em cumprir com estes princípios.” (Reflexão – 28 de Abril 

de 2015). 

Este tipo de reflexão foi-me também permitindo perceber se o nível de 

exigência se encontrava ou não ajustado, e se os alunos aula após aula iam 

revelando algum tipo de progresso. Os diários de bordo foram uma ferramenta 

importante à qual recorria bastante, isto porque também lá colocava as minhas 

reflexões acerca do funcionamento das aulas, quer do desempenho dos alunos, 

quer da minha prestação enquanto professor. 

Noutros casos, colocava também algumas indicações positivas ou 

negativas na folha de registo de presenças. Se determinado aluno se destacasse 

na aula pela positiva, colocava um sinal (+), e caso o aluno tivesse um 

comportamento negativo, assinalava-o com um sinal (-). 

Este tipo de estratégias ajudavam-me a que no momento da atribuição de 

notas, caso existissem algumas dúvidas, tivesse em conta todos estes pequenos 

detalhes que aula após aula se sucediam. Assim, os alunos eram avaliados de 

forma contínua, não apenas no que toca ao seu desempenho, mas também a 

nível comportamental. 
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6. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL – INTERVENÇÃO NA 

ESCOLA E RELAÇÃO COM A COMUNIDADE   

 

Este capítulo faz referência a diversas atividades não letivas realizadas 

ao longo do ano escolar nas quais participei enquanto estudante estagiário, e 

que têm como propósito uma melhor integração e participação com a 

comunidade, de forma a estabelecer laços com a mesma. O seu propósito 

passou não apenas pelo desenvolvimento do elo de ligação professor-aluno 

(com atividades motivadoras para os mesmos e onde puderam participar de livre 

vontade), mas também pelo maior relacionamento entre o grupo de Educação 

Física da escola, que conseguiu manter uma boa articulação nos diferentes 

momentos de intervenção. 

 

6.1. Área 2 – Participação na Escola e Relação com a Comunidade 
 

A ideia apresentada no parágrafo anterior encontra-se de acordo com 

Batista e Queirós (2013, p. 38), que consideram que esta área “engloba 

atividades não letivas, assumindo como objetivo a integração do estudante-

estagiário na comunidade educativa e na comunidade envolvente. Materializa-

se no conhecimento da escola e do contexto do envolvimento, tendo como 

objetivo que o estudante-estagiário seja capaz de envolver-se nas atividades que 

ultrapassam o âmbito da lecionação da turma que acompanha, tornando-se uma 

pessoa promotora de sinergias entre a escola e o meio, possibilitando 

oportunidades educativas dotadas de significado para os alunos. Para além 

disso, esta área de desempenho apela a uma intervenção responsável do 

estudante-estagiário, em cooperação com os restantes membros da comunidade 

educativa”.  

Assim, e face aos pressupostos anteriores, este capítulo espelhará ainda 

que de forma bastante redutora os diferentes momentos e áreas da minha 

intervenção. 
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6.1.1. A Direção de Turma 

 

 Este foi um dos cargos que tive de desempenhar ao longo do ano letivo, 

em que acompanhei todo o processo de direção de uma das turmas que me foi 

atribuída. Este cargo era da responsabilidade de uma professora, neste caso de 

outra disciplina, mas que prontamente me permitiu ir assistindo e dando o meu 

contributo nas funções de diretor de turma. Esta professora foi-me indicando 

algumas matérias importantes como a questão dos prazos para a entrega das 

participações disciplinares, dos ARI’s (Atividades de Recuperação e/ou 

Integração (Anexo III)), como tratar das justificações de faltas dos alunos. 

Também as questões de visitas de estudo onde os alunos deveriam entregar 

dinheiro para as mesmas eram tratadas nestas sessões. De seguida 

apresentarei alguns excertos dos diários de bordo, para que se possa ter uma 

melhor perceção destes assuntos que referenciei acima. 

“Neste dia tive também a minha aula de educação para a cidadania 

com a turma do 9º, onde conjuntamente com a professora X 

tratamos de assuntos relacionados com as faltas da turma. Neste 

campo surge um exemplo grave de um aluno, o Y, que neste 

momento se encontra retido por faltas, continuando ainda a faltar 

às aulas do 2º período. Este é um caso preocupante, pois ver um 

aluno com muitas capacidades como o caso do Y desistir de si 

próprio é uma situação desconfortável. A diretora já tentou entrar 

em contacto com o encarregado de educação, algo difícil visto que 

este se encontra fora do país, sendo assim a informação 

transmitida à sua avó. Apesar de tudo e dos constantes avisos, 

estes parecem não surtir efeito, pois a situação do José não 

melhorou e continua a piorar. Nesta aula entreguei também os 

papéis das autorizações para a visita ao estádio do dragão, 

indicando aos alunos o prazo limite de entrega dos mesmos, e que 

será até ao próximo dia dezasseis de Janeiro. Os alunos pediram 

ainda para anotar as datas dos testes previstos que já se 

encontravam assinaladas na agenda. (Reflexão – 8 de Janeiro de 

2015). 
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“Mais tarde, tive a minha aula de educação para a cidadania com a 

turma do 9ºC, onde estive com a professora diretora de turma a 

tratar de assuntos relacionados com a informação aos alunos 

acerca das faltas que possuem às diferentes disciplinas e, caso os 

alunos apresentassem a devida justificação, a falta seria revista e 

justificada.” (Reflexão – 22 de Janeiro de 2015). 

“Mais tarde tive a minha aula de educação para a cidadania com a 

turma do 9º e com a professora X, onde aproveitei a fase inicial 

para mais uma vez relembrar os alunos que teriam de entregar as 

autorizações para a ida ao aquaparque de Amarante, e ainda que 

no dia seguinte, quem não realizar natação terá de ficar comigo na 

sala, onde se realizarão pesquisas e fichas de trabalho relativas à 

disciplina de educação física. No que restou desta sessão, os 

alunos tiveram uma sessão de aconselhamento profissional 

lecionado por uma professora do gabinete de psicologia.” (Reflexão 

– 23 de Abril de 2015). 

 Durante estas aulas foram também abordados alguns temas que a 

professora me foi pedindo para trazer para a turma, de forma a tentar sensibilizar 

alguns alunos para adotarem posturas ou comportamentos mais positivos. 

“De seguida e face ao desafio que propus aos alunos tivemos a 

discutir o tema do Fair-play no desporto, onde os alunos mostraram 

a sua opinião e trocaram impressões comigo e com os colegas, de 

forma bastante calma e organizada. Este aspeto para mim foi 

positivo pois consegui cativar a atenção dos alunos para algo e ao 

mesmo tempo manter a turma controlada. ” (Reflexão – 17 de 

Outubro de 2014). 

“Nesta aula não foi possível a presença da professora diretora de 

turma, pelo que tive de assumir a aula. Esta foi uma boa 

experiência para mim, pois apesar da professora X me dar 

liberdade para atuar nas aulas de educação para a cidadania (algo 

que tenho aproveitado), estar sozinho com a turma num contexto 

diferente do da sala de aula de Educação Física foi interessante. 
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Aproveitei nesta aula, durante a fase inicial, para voltar a questionar 

os alunos acerca de quem pretendia participar nas atividades 

Ecobike e Corta-mato. De seguida aproveitei a aula para questionar 

os alunos acerca da temática das claques, qual o seu propósito, 

etc. Aqui foram discutidos as perspetivas de desporto espetáculo e 

hooliganismo. A aula decorreu sem problemas e os alunos 

mostraram-se empenhados e participativos. Mais uma vez utilizei a 

ferramenta youtube para mostrar aos alunos alguns vídeos como 

exemplo de situações a combater, e outras a seguir, o que mais 

uma vez poderá ter contribuído para cativar a atenção dos alunos.” 

(Reflexão – 6 de Novembro de 2014) 

 

Este cargo permitiu-me um mais rápido envolvimento com esta turma e 

respetivos alunos, nomeadamente pelo facto de conhecer melhor algumas das 

suas condições, da sua situação escolar, do seu envolvimento familiar e com os 

colegas, e ainda pelo conhecer de alguns encarregados de educação. Aqui, 

neste campo dos encarregados de educação, surgiram algumas questões 

menos positivas, e que se prendem sobretudo com a falta de interesse de alguns 

perante a situação escolar do seu educando. 

“Neste caso é também para mim frustrante perceber que os 

encarregados de educação destes alunos compactuam com este 

facilitismo e apoiam os seus educandos nestas decisões.” 

(Reflexão – 6 de Março de 2015) 

Todas estas questões referidas anteriormente possibilitaram-me adquirir 

um maior conhecimento acerca de algumas questões burocráticas do sistema 

de ensino, de como justificar faltas, procedimentos, quais as funções do diretor 

de turma. Para mim o contacto com esta realidade foi extremamente importante, 

pois conheci um outro lado do sistema educativo diferente da lecionação, mais 

ligado com a gestão e organização da turma. Por outro lado, verifiquei também 

que existe uma forte necessidade de articulação entre os professores das 

diferentes disciplinas, para que as estratégias utilizadas sejam adequadas e se 

acompanhe o desenvolvimento destes alunos de forma apropriada. 
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6.1.2. As Reuniões 

 

 Ao longo deste ano tive a oportunidade de presenciar diferentes tipos de 

reuniões, todas elas diferentes mas na maioria dos casos com propósitos e 

interesses comuns. 

 Relativamente às reuniões do Conselho de Turma, nesta encontravam-se 

presentes os professores das diferentes disciplinas e eram realizadas no final de 

cada período. Aqui, os professores reunidos discutiam assuntos relacionados 

com a turma, nomeadamente qual o nível de aproveitamento escolar, atitudes e 

comportamento, e de seguida passava-se à atribuição de classificações aos 

alunos, com referências individualizadas para cada um dos mesmos. Verificava-

se também se existia a necessidade de planos de acompanhamento ou 

recuperação para determinados alunos cujo aproveitamento era negativo, e 

discutiam-se ainda possíveis estratégias ou soluções para determinados 

problemas. Para mim estas reuniões serviam, acima de tudo, para melhor 

conhecer os meus alunos e perceber qual a sua condição, não apenas na minha 

disciplina, mas também perante aquilo que se passava nas restantes. 

 Quanto às reuniões de Departamento, nestas estavam presentes os 

professores das áreas de expressões, e lá eram discutidas temáticas como as 

atividades a propor em pedagógico, quer fossem de natureza desportiva, 

desenho, pintura, leitura, etc.  

“Tivemos também uma reunião do departamento de expressões 

onde forma transmitidas informações acerca das férias dos 

professores, dos exames de frequência a realizar pelos alunos e as 

datas. Uma questão pertinente discutida foi o peso das avaliações, 

nomeadamente das atitudes e dos conhecimentos, onde 

atualmente se assiste a uma percentagem de 30 – 70. Assim, foi 

proposta a passagem para 20 – 80, o que na minha opinião não faz 

muito sentido, pois devido aos problemas que a nossa sociedade 

enfrenta na atualidade, devemos valorizar as atitudes e 

comportamentos dos alunos, de forma a incentivá-los a adotarem 
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uma postura correta durante as aulas.” (Reflexão – 15 de Outubro 

de 2014) 

    Nas reuniões de Grupo de EF, estavam presentes os professores desta 

disciplina e aqui eram discutidos geralmente assuntos relacionados com as 

atividades realizadas pelo mesmo, onde se fazia um balanço daquilo que tinha 

corrido bem ou mal. 

 Quanto às reuniões do Núcleo de Estágio, estas eram realizadas 

semanalmente e estavam presentes os alunos/professores estagiários e ainda a 

Professora Cooperante. Nestas reuniões eram discutidos diversos assuntos, 

desde o nosso modo de atuação nas aulas lecionadas, construção do plano de 

aula, gestão da aula, planeamento de atividades, etc. Nestas reuniões 

entregávamos também o trabalho realizado durante a semana, nomeadamente 

os diários de bordo e respetivas reflexões, observações, MEC’s, entre outros, 

para que estes fossem corrigidos e novamente entregues. 

 Por último, mas não menos importante, presenciei ainda reuniões com os 

encarregados de educação de alguns alunos, devido ao facto de estar a 

acompanhar o processo de direção de turma. Nestas reuniões eram transmitidas 

informações relativas aos educandos e à turma no geral. 

“…tive a reunião com os encarregados de educação da turma do 

9º, onde conjuntamente com a professora X estivemos a tratar de 

alguns assuntos, nomeadamente: do esclarecimento relativamente 

à realização de ARI´s, para os alunos que atinjam o limite de faltas, 

que se calcula multiplicando o número de aulas da disciplina da 

semana por dois. Foi ainda indicado que os alunos com negativas 

a Língua Portuguesa e Matemática, caso tenham outra negativa a 

outra disciplina, serão automaticamente excluídos à realização de 

exames nacionais.” (Reflexão – 14 de Janeiro de 2015) 
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6.1.3. Os Torneios 

 

Os torneios foram atividades que preencheram o calendário escolar ao 

longo dos três períodos onde, regra geral, os alunos demonstravam um forte 

compromisso com estes, adotando uma atitude competitiva positiva. Quanto à 

sua organização, estes sempre exigiram bastante esforço do grupo de Educação 

física, mais particularmente do Núcleo de Estágio e Professora Cooperante, que 

sempre foi incansável na criação destes eventos. Durante o ano letivo 

decorreram os seguintes torneios: 

 Torneio de Basquetebol; 

 Corta mato escolar; 

 Torneio de Andebol; 

 Torneio de Badminton; 

 Torneio de Tag rugby; 

 Mega sprint e mega salto; 

 Torneio de Futebol. 

 

Para a realização destes eventos, os professores de Educação Física 

recolhiam os nomes dos alunos que queriam participar, e posteriormente era 

realizada uma lista com a inscrição destes alunos já dividida por equipas 

(modalidades coletivas), escalões e por sexo. (Anexo IV) 

 Mais tarde e após todos os alunos inscritos, eram então construídos os 

quadros competitivos. (Anexo V) 

 Inicialmente foram sentidas algumas dificuldades no que toca à 

organização destas atividades, mas com o avançar do tempo, com o aumento 

da experiência, este processo começou a ser muito mais rápido e eficaz. 

 Estes eram dias de grande festividade. O prazer ou satisfação sentido 

pelos alunos nestes dias era percetível nos seus rostos. Também os 

encarregados de educação dos alunos eram convidados a assistir aos jogos, 

com vista a atraí-los para o envolvimento escolar e apoiarem os seus educandos 

mesmo nestas atividades. 
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No final de cada torneio, eram atribuídos prémios aos alunos ou equipas 

vencedoras, prémios estes construídos pelo Núcleo de Estágio e geralmente 

com materiais reutilizados ou sem utilidade. Como a escola em questão não 

possui grandes recursos financeiros, tornou-se fundamental improvisar prémios, 

algo que consideramos importante atribuir para que os alunos se sentissem 

compensados pelo seu esforço. 

Até à data nunca tinha criado qualquer tipo de evento semelhante, pelo 

que todo este processo de conceção e organização dos torneios foi, para mim, 

uma mais-valia no meu processo de formação, permitindo-me perceber quais as 

etapas a seguir, dinâmicas, etc. Sei que, no futuro, quando for confrontado com 

este tipo de situações, terei uma maior facilidade em executar tais tarefas. 

 

6.1.4. O dia da Pêro 
 

  

 Este é um evento que faz parte da tradição da escola e que é organizado 

pelos professores das diferentes disciplinas, sendo que o grupo de Educação 

Física dá o seu forte contributo na dinamização do mesmo. Este ano foram 

colocadas várias diversões como insufláveis, matraquilhos humanos, tiro ao alvo 

com pressão de ar e com arco, etc. Este evento apresenta como objetivo a 

angariação de fundos, em primeiro lugar para cobrir as despesas de aluguer e, 

também, para angariar verbas para o núcleo de Educação Física. Outro dos 

objetivos passa pela angariação de fundos pelos alunos finalistas, que colocam 

várias tendas distribuídas pela escola onde vendem produtos de artesanato, 

quadros, alimentos, etc.   

Para mim este foi o maior evento realizado na escola e destaco-o devido 

ao grande envolvimento da comunidade com o mesmo, onde os encarregados 

de educação e a população em geral se deslocam à escola para visitar esta feira. 

Creio que esta é uma atividade importantíssima e penso que a escola deveria 

acrescentar um outro tipo de evento semelhante, mas com uma temática 

diferente.  
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Neste dia foi possível um forte convívio entre alunos, professores, 

funcionários e comunidade local. Sou da opinião de que esta é, também, uma 

função da escola perante a sua comunidade. Esta deve suavizar as barreiras 

muitas vezes existentes entre os elementos da comunidade educativa e do meio 

envolvente. Aqui foi possível assistir à interação entre diferentes gerações num 

ambiente positivo, algo que nem sempre se verifica.    

 

6.1.5. Ecobike 
 

 Este foi um evento que se deu pelas escolas pertencentes ao 

agrupamento. Contou com a participação dos alunos, professores e ainda de 

alguns encarregados de educação. Nesta atividade realizamos um percurso 

onde passamos pelas escolas de São Tomé, Agra e Miosótis. De seguida, os 

alunos tiveram o hastear de bandeira e a participação numa prova de gincana, 

onde teriam de realizar um percurso mais complicado ao contornar objetos 

dentro do campo exterior da escola.  

Para mim esta foi uma atividade muito enriquecedora para os alunos, não 

só pelo facto de circularem na estrada e tomarem algumas noções acerca de 

como se deve fazer, mas também pela troca de experiências entre jovens de 

diferentes idades. Também para nós professores (estagiários ou não), é sempre 

uma ótima experiência o contacto com os alunos fora do contexto sala, e o facto 

de participarmos nas atividades serve como incentivo para que os alunos 

também participem, assim como outros elementos dentro da comunidade 

escolar e fora desta. 

 

   

6.1.6. Jogo professores vs. alunos 
 

 Esta foi uma atividade que gostei bastante e que passou pela realização 

de um jogo de futsal entre alunos da escola, contra professores e ainda 

funcionários. Esta atividade foi aberta a toda a comunidade e teve a adesão de 

bastantes participantes, assim como bastantes espectadores. 
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“Este foi um momento de interação e divertimento, proporcionando 

quer aos alunos e também aos professores o prazer de conviverem 

num ambiente extra-aula. Este tipo de atividades promove o 

relacionamento entre os membros da comunidade escolar, 

havendo também a participação de funcionários na mesma. 

Fazendo um balanço geral da mesma, esta correu bem e sem 

incidentes, havendo respeito mútuo entre os participantes.” 

(Reflexão – 15 de Outubro de 2014) 

 Uma das sugestões a ter em conta passa pela criação deste tipo de 

atividades de forma mais regular, visto que apenas se verificou no primeiro 

período e, na minha opinião, creio que deveria ser estendida a outras 

modalidades. 

 

 

6.1.7. Visita de estudo ao museu Futebol Clube do Porto 
 

 

 Esta foi uma atividade desenvolvida pelo Núcleo de Estágio e apesar de 

se saber que nem todos os elementos têm afinidade com o clube, o objetivo 

passou por dar a conhecer aos alunos um museu que conta a história de um 

clube que é um ícone da cidade invicta. 

Os alunos tiveram também a possibilidade de entrar no Estádio do Dragão 

e conhecer o seu interior, pisar o relvado, algo que a grande maioria nunca tinha 

experienciado. Através do apoio do clube que cobrou um preço simbólico aos 

visitantes da escola, esta visita procurou também sensibilizar os alunos para a 

importância de visitarem este tipo de espaços culturais.   

 

6.1.8. Visita de estudo ao aquaparque de Amarante 

 

Outra das atividades organizadas pelo grupo de Educação Física foi a 

visita de estudo ao aquaparque de Amarante, assunto do qual os alunos passam 

todo o ano a falar. Contudo, esta visita não é para todos os alunos, pois no caso 
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daqueles que ao longo do ano letivo tenham revelado uma postura inadequada, 

os seus professores encontram-se no direito de não permitirem que estes 

participem na mesma. 

O dia da sua realização ocorre geralmente na última semana de aulas, 

para que não interfira com as matérias a lecionar e devido às condições 

climatéricas. Este foi um dia de diversão para todos os participantes e onde, 

felizmente, não ocorreram qualquer tipo de acidentes. 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA – INTERVENÇÃO NO PROFESSOR 
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7. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA – INTERVENÇÃO NO PROFESSOR 

 

7.1. Área 3 – Desenvolvimento Profissional 
 

 Segundo Batista e Queirós (2013, pp. 38-39) nesta área “…pretende-se 

que o estudante-estagiário desenvolve a sua competência profissional, numa 

lógica de procura permanente do saber, através da reflexão, investigação e 

ação.”  

 No que respeita aos processos de reflexão, sempre procurei verificar 

quais os erros que estava a cometer e quais as soluções/sugestões que se 

apresentavam. Para Alcarão (1996) a solução passa pela reflexão, pela 

formulação de hipóteses e pela aprendizagem através dos próprios erros. Aqui, 

estava ciente que iria errar e que continuarei a errar, mas creio que vale a pena 

arriscar quando queremos algo ou quando queremos modificar alguma coisa. De 

forma a registar este desenvolvimento foi sugerida a criação de diários de bordo, 

onde constantemente refletia acerca do meu desempenho enquanto professor. 

Outra das propostas passou pela criação de um dossier para manter na escola 

com todo o nosso trabalho, e ainda de um portefólio digital, no qual os planos de 

aula, avaliações, planeamento, modelos, reflexões, etc, se encontram 

disponíveis para que a cada momento também o Professor Orientador possa 

acompanhar de uma forma mais próxima o nosso dia-a-dia. 

Algo que contribuiu imenso no meu desenvolvimento profissional foi a 

troca de impressões, quer com colegas do Núcleo de Estágio, quer com 

professores da disciplina, que fruto da sua experiência sempre conseguem dar 

indicações proveitosas para lidar com determinados problemas. Algo longo do 

ano foi possível assistir a algumas das aulas desses professores, e considero 

que esta troca de saberes é fundamental para ambas as partes. Nesta escola 

senti que a minha opinião era valorizada, e do mesmo modo que eu o fazia, 

também outros professores aproveitavam os meus conselhos. O acompanhar as 

minhas colegas serviu também para recolher um maior número de informações, 

adotar estratégias idênticas, etc. 

Durante o ano algo que também contribui imenso não apenas para mim, 

mas para todos os meus colegas foram as unidades curriculares de Tópicos I e 
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Tópicos II, onde ao longo das diversas aulas, formações ou seminários, 

aprendemos bastante não apenas acerca dos conteúdos, ainda de como nos 

tornarmos melhores professores e melhores cidadãos. Situações que foram 

abordadas como a organização de eventos desportivos ou suporte básico de 

vida poderão fazer parte das nossas experiências, não apenas enquanto 

professores, mas também enquanto treinadores, pais, etc. 

Assim, e tendo em conta os princípios anteriores faz todo o sentido não 

apenas passar pelos problemas, mas procurar intervir na resolução dos 

mesmos, não os ignorando. Só assim o ato de ensinar pode tornar-se 

pedagogicamente interessante. 
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7.2. Comportamentos desviantes na aula de Educação Física: Qual a 
influência da competição? 

 

Sérgio Borges 

 

7.2.1. Resumo 
 

Todos os comportamentos desviantes ou indisciplinares têm ao longo do tempo 

vindo a atormentar quer encarregados de educação, quer professores. Estes 

limitam as aprendizagens dos alunos na escola assim como o bom 

funcionamento da mesma e respetivas disciplinas, currículos, entre outros. Deste 

modo, parece ser pertinente encontrar soluções ou alternativas que possam 

conduzir a um processo de ensino-aprendizagem mais eficaz para as diferentes 

partes. Assim, a temática deste estudo assentará nos comportamentos 

desviantes na aula de Educação Física e qual a influência que a competição 

poderá exercer.  

Para tal, será realizada a comparação do número de comportamentos 

desviantes dos alunos no contexto de uma sala de aula de Educação Física em 

dois momentos distintos, um relativo à exercitação perante situações de 

cooperação, e o outro relativo a situações de competição. Este estudo foi 

realizado numa turma pertencente ao 9º ano e composta no momento da sua 

realização por 22 elementos. Entre esses alunos 10 pertencem ao sexo feminino 

e os restantes 12 ao sexo masculino, com idades compreendidas entre os 14 e 

os 17 anos. Durante as aulas da Unidade Didática de Voleibol, foram registados 

através de filmagens momentos de exercitação distintos com ou sem a inclusão 

da competição nos respetivos exercícios. Os dados recolhidos apresentam um 

menor número de ocorrências absolutas em contextos competitivos face àqueles 

apenas cooperativos, representando os valores de 39,68 % e 60,32%, 

respetivamente. Assim, de um modo transversal em todas as categorias 

mencionadas no estudo, conclui-se que os exercícios em que a competição está 

inserida favorecem a diminuição de comportamentos desviantes. 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA; INDISCIPLINA; 

COMPORTAMENTO DESVIANTE; COOPERAÇÃO E COMPETIÇÃO. 
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7.2.2. Abstract 
 

All of the disruptive or indisciplinary behaviors has been tormenting the caregivers 

and teachers for the past years. It limits students’ learning skills and interferes 

with the school management, including classes and curriculums. Therefore, it is 

important to find solutions or alternatives that can provide a more effective 

teaching-learning process both for the students and for the teachers. The theme 

of this study is focused on disruptive behaviors during the classes of Physical 

Education and what influence might the competition bring to this subject. For the 

effect, it will be conducted a comparison between the number of disruptive 

behaviors verified in the context of Physical Education classes in two distinct 

moments: one related with the exercising facing cooperation situations, and the 

other one, regarding situations of competition. The present study was conducted 

in a 9th grade class, with 22 students. 10 students are females and the remaining 

12 are males, with ages between 14 and 17. During the Volleyball classes, 

exercising moments were filmed, with some of them including competition 

exercises and others consisting only of cooperative activities. The collected data 

suggest a lower number of occurrences in competitive contexts in comparison 

with the cooperation contexts, representing a value of 39,68% and 60,32%, 

respectively.. Considering all the categories mentioned in this study, we reckon 

that the exercises in which competition is present favor the decrease of disruptive 

behavior.  

 

KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION; INDISCIPLINE; DISRUPTIVE 

BEHAVIOR; COOPERATION; COMPETITION. 
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7.2.3. Introdução 
 

A aula de Educação Física, à semelhança de todas as outras, é um 

espaço onde todos os alunos se encontram em aprendizagem, com a vantagem 

de a poderem realizar através de um modo particularmente especial. Para Tani, 

Kokubun, Manoel, e Proença (1988), a Educação Física deverá ter como fonte 

da sua fundamentação teórica a busca dos processos de crescimento, 

desenvolvimento e de aprendizagem motora do ser humano. Aqui, os alunos têm 

a possibilidade de recorrerem ao seu corpo como ferramenta das próprias 

aprendizagens, onde através do movimento podem expressar todas as suas 

intenções, sem a necessidade da aplicação de fórmulas únicas para alcançarem 

o sucesso. Para Lacerda, Graça, e Pereira (2012, p. 245), “Na Educação Física 

não se trata pois apenas de educar para o cuidado do corpo, como modelação 

do corpo, mas para a radicalidade do ser(es) em corpo”. Também os mesmos 

autores referem que “muito para além das possibilidades de dar forma e esculpir 

o corpo, favorece a sua (re)descoberta por meio de uma gestualidade que lhe é 

própria e que se realiza no corpo” (Lacerda et al., 2012, p. 245). A “simples” 

carga estética que o corpo carrega ao executar determinadas ações permite a 

todo o aluno o encontro com belo, o aprender a ver e a sentir a Educação Física. 

Como nos indica Manso (2006), esta educação estética é para todos. Também 

nesta aula se torna possível para qualquer aluno poder desempenhar e adquirir 

diferentes modos de execução de uma determinada habilidade motora, face a 

toda a riqueza de contextos imprevisíveis e irrepetíveis, que estimulam a 

criatividade e tomada de decisão. Na mesma linha de pensamento, Freire (1991) 

atribui à Educação Física um papel de ensino de movimentos respeitando as 

individualidades da criança, o estímulo à liberdade e à criatividade individual. 

Apesar do elevado grau de autonomia emancipatório que a disciplina de 

Educação Física possa conferir ao aluno no seu processo de aprendizagem, 

importa não esquecer que como em todas as outras disciplinas, também aqui 

existem regras a cumprir no que toca a todo o envolvimento da sala de aula, que 

incluem o professor, colegas, materiais escolares, instalações, etc. Esta temática 

surge devido a uma das inquietações que desde muito cedo começaram, para 

mim, a levantar-se neste estágio durante a lecionação numa das turmas que me 

foi atribuída este ano letivo. 
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De acordo com as informações que já me haviam sido transmitidas 

anteriormente, a turma do 3º ciclo pela qual fiquei responsável era suscetível a 

apresentar comportamentos considerados negativos na sala de aula. Os alunos 

que a integram, na sua maioria, apresentam dificuldades na aceitação de regras 

e cumprimento das normas de conduta da sala de aula. À medida que comecei 

a lecionação das aulas de Educação Física nesta turma, e desde a introdução 

da primeira Unidade Temática que percebi que estes alunos assumiam uma 

atitude desafiadora de testar o professor, adotando comportamentos fora da 

tarefa constantemente. Assim, surgia a necessidade de aplicar reforços 

negativos a estes alunos que se encontravam nesta situação. Contudo, nem 

sempre pareciam ser suficientes tais “castigos”, pois estes alunos voltavam a 

incorrer no mesmo tipo de comportamentos. Uma das consequências mais direta 

deste tipo de atitudes passa pelo comprometimento das aprendizagens quer 

para quem as comete, quer para os restantes alunos, que acabam por ser 

influenciados por este clima de agitação. Esta constante destabilização do 

envolvimento gera também alguns problemas que podem passar para o lado do 

professor, criando situações de desconforto e havendo o risco de também a 

qualidade de ensino se dissuadir perante a necessidade de impor ordem na sala 

de aula. Para Garcia (1999), estas situações são causadoras de stress nas 

relações interpessoais, sobretudo quando se encontram associadas a conflitos 

na sala de aula. Também Borg e Riding (1991) defendem uma linha de 

pensamento muito similar, onde apontam como fontes de stress e insatisfação 

do professor os comportamentos de indisciplina dos alunos.  

Neste tipo de conflitos vividos pelo professor, este ao invés de estar 100% 

concentrado nas tarefas realizadas pelos alunos e na transmissão dos 

conteúdos, emissão de feedbacks, etc., isto é, privilegiar o ato pedagógico, 

passa a assumir uma postura onde tem de se impor enquanto figura de 

autoridade na sala de aula. Estas questões da disciplina ou falta da mesma são 

problemas com os quais, infelizmente, nos dias de hoje ainda muitos professores 

se deparam, não apenas da área da Educação Física, mas também das outras 

disciplinas que integram o currículo escolar. 

Infelizmente, vários destes alunos apresentam uma postura de indiferença 

face a todas as advertências do professor, e por vezes são ainda estimulados 
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pelos próprios colegas que os “aplaudem” como sendo exemplos a seguir. Para 

Berndt e Keefe (1996), as atitudes dos pares são extremamente importantes no 

que toca à influência que exercem, apesar de muitas vezes os alunos não se 

encontrarem conscientes de que isto acontece.  

  Este alimentar do ego que surge dia após dia faz com que alguns alunos 

emirjam como líderes, e que outros ainda os sigam cegamente como se de um 

rebanho se tratasse. Todo este cenário com o qual os alunos compactuam 

parece muitas vezes transparecer a ideia de que ser insolente é sinónimo de ser 

um ídolo, e que ser respeitador é algo de negativo, atitude de quem tem caráter 

frágil. Na minha perspetiva estas questões podem dever-se a uma necessidade 

com a qual os alunos se deparam frequentemente: a inclusão em determinados 

grupos. Será este comportamento de replicar os comportamentos negativos um 

mecanismo através do qual os alunos procuram a sua inserção e aceitação 

perante os pares? Esta é uma questão de difícil análise, mas que parece 

pertinente. Num dos seus estudos, Bru (2006, pp. 35-36) afirma que “…school 

may lead pupils to seek inclusion in subcultures that espouse anti-school norms 

and, for example, reward oppositional behavior to teachers. For pupils included 

in such subcultures or trying to be included, opposition to teachers may then be 

a means of achieving inclusion in the subculture or attaining a higher standing in 

the group”. Também alguns dos seus Encarregados de Educação, quando 

confrontados com estas questões, parecem assumir uma postura de laxismo e 

indiferença, o que poderá conduzir a um sentimento de conforto nos seus 

educandos, que se vêm apoiados pela não contestação ou repreensão parental. 

Veiga (2001) parece estar de acordo com a ideia de que esta ausência ou 

negligência de valores no ambiente familiar poderá contribuir para a existência 

de comportamentos de indisciplina. 

A partir do momento em que os alunos dão entrada numa determinada 

escola, estes fenómenos culturais da própria instituição e meio envolvente 

parecem exercer a sua influência, manifestando-se uma transmissão cultural 

também nos contextos da indisciplina escolar, como afirma Golba (2009). De 

acordo com este autor, os alunos atribuem aos professores responsabilidades 

no surgimento destes problemas. Estes podem resultar de fragilidades práticas 

do professor, tais como dificuldades de organização e planeamento das aulas, 
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entre outras. Esta situação é descrita através de expressões dos alunos, como 

por exemplo: “os professores entram na sala e ficam procurando o que dar 

naquela aula”; “perguntam onde foi que pararam na última aula”; “às vezes 

esquecem que tinham marcado prova” (Golba, 2009, p. 9838). Assim, este 

parece ser um problema que os alunos descartam de si mesmos, apontando o 

dedo aos docentes, o que poderá também exercer a sua influência. Por esta e 

outras razões, também os profissionais de Educação Física devem repensar os 

seus métodos e propósitos. Para Medina (1993), é necessário que seus 

profissionais distingam o educativo do alienante, e se questionem pela 

divergência de pensamento na busca de ideias construtivas e edificantes. Para 

este autor, a Educação Física necessita de se questionar acerca dos seus 

valores, para que se justifique a si e encontre a sua identidade. É perante um 

entendimento diversificado das inúmeras possibilidades da Educação Física que 

o processo e produto evoluirão, e não apenas com ideias fixas que se esgotam 

na reprodução dos saberes. Esta é uma questão que deve partir de dentro da 

própria profissão, e por isso a formação de professores deve ser algo a ter em 

conta a todo o momento pela classe de profissionais. Também para Lovisolo 

(1996) parece importante revalorizar a imagem do profissional a partir do seu 

trabalho, mostrando que a Educação Física é capaz de contribuir com a dinâmica 

escolar, o que poderá tornar a escola mais atraente. 

Apesar de a escola cumprir outros fins, nomeadamente da educação dos 

alunos através de valores edificantes perante aquilo que deve ser um bom 

cidadão, por vezes parece existir uma resistência por parte dos alunos. Para 

Amado (2001), a escola assume-se como um local onde os alunos resistem a 

valores que se opõem aos seus, e na qual este conflito permanente de 

resistência pode despoletar situações de indisciplina. Neste estudo, importa 

perceber e estudar esses fenómenos não só de indisciplina, mas também de 

comportamentos desviantes associados à aula de Educação Física. Segundo 

Castro (1983), o desviante é alguém a quem foi aplicado o rótulo de transgressor, 

isto é, alguém que infringiu a regra. O comportamento desviante é a conduta 

comportamental praticada por esse infrator. Para Bolsoni-Silva e Del Prette 

(2003), este é um tipo de comportamento repetitivo e persistente que prejudica 

outras pessoas e viola as regras sociais.  
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O presente estudo tem como objetivo a comparação do número de 

comportamentos desviantes dos alunos no contexto de uma sala de aula de 

Educação Física em dois momentos distintos, um relativo à exercitação perante 

situações de cooperação e o outro relativo a situações de competição. A partir 

daí, importa então perceber qual o tipo de influência que a competição poderá 

exercer. No estudo, serão então tidos em conta os comportamentos desviantes 

apresentados pelos alunos ao longo da Unidade Temática de Voleibol. 

 

 

7.2.4 Amostra 
 

 Este estudo foi realizado numa das minhas turmas, turma esta 

pertencente ao 9º ano e composta no momento da sua realização por 22 

elementos com uma média de idades de 14,86 ± 0,99. Entre esses alunos 10 

pertencem ao sexo feminino e os restantes 12 ao sexo masculino, onde 7 se 

encontram na situação de repetentes. Todos estes elementos participaram no 

estudo sem nenhuma restrição e de forma consentida e informada. 

 

 

7.2.5 Desenho do estudo 
 

O presente estudo encontra-se dividido em diferentes momentos, sendo 

que: num primeiro momento foi realizada a recolha dos dados através das 

gravações de aulas da unidade temática de voleibol; num segundo momento 

passou-se ao registo dos dados resultantes das observações; num terceiro 

momento deu-se a análise desses mesmos dados através dos resultados 

obtidos; e por último encontram-se as conclusões perante tais indicadores. 

 

 

7.2.6 Instrumento 

 

A recolha de toda a informação respeitante aos comportamentos dos 

alunos na sala de aula teve por base o Sistema de Observação dos 

Comportamentos de Indisciplina dos Alunos (SCOI), desenvolvido por Piéron e 
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colaboradores (Piéron & Brito, 1990;Piéron & Emonts, 1988), e contempla 4 

categorias, sendo elas: 1 – comportamentos dirigidos à atividade; 2 – 

comportamentos dirigidos ao professor; 3 – comportamentos dirigidos aos 

colegas; e 4 - comportamentos dos alunos dispensados. Estas categorias 

encontram-se ainda subdivididas em 16 subcategorias (Anexo VI). 

Posteriormente, os comportamentos revelados pelos alunos serão 

distribuídos pelas categorias e subcategorias definidas pelo SCOI tendo em 

conta a sua ocorrência, isto é, se se verificam numa situação de cooperação ou 

ainda de competição. (Anexo VII). 

 
 

7.2.7 Procedimentos 
 

Procedimentos de recolha de dados 

 

A recolha de dados neste estudo foi realizada com recurso a uma câmara 

de vídeo, que realizava a gravação do mesmo e ainda de áudio. Contudo, neste 

estudo apenas serão tidos em conta os comportamentos resultantes da análise 

de vídeo, devido ao facto da qualidade de áudio não permitir que se proceda a 

uma correta interpretação das ocorrências. Apesar da lente da câmara possuir 

um amplo campo de gravação, não permite cobrir todo o espaço de aula, neste 

caso, o pavilhão. No entanto, é possível a gravação de todas as situações de 

exercitação devido à organização dos exercícios, que ficam dentro do seu campo 

de alcance. Importa referir também que esta câmara foi sempre colocada no 

mesmo local em todas as gravações. Relativamente a estas, foram realizadas 

ao longo de uma Unidade Temática de Voleibol, em aulas quer de 45 minutos, 

quer de 90 minutos durante o 3º período. 

Tanto o anonimato como a confidencialidade dos dados recolhidos 

encontram-se salvaguardados, não sendo estes utilizados para outros fins que 

não este estudo, replicados ou transmitidos para outros meios. Em momento 

algum será mencionada qualquer informação que possa comprometer a 

individualidade e integridade dos alunos. 
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Procedimentos de análise de dados 

 

Após a realização das gravações será efetuada a observação das 

mesmas, com posterior registo das incidentes de relevo, isto é, todos aqueles 

capazes de integrar as diferentes categorias e subcategorias do instrumento. 

Mais uma vez, importa referir que esta observação comporta dois momentos 

contrastantes, em que num deles os alunos apenas se encontram em situação 

de cooperação, e no outro é incorporada a competição na exercitação. 

 Posteriormente será realizada uma comparação entre esses dois 

momentos, tendo em conta os valores totais ou obtidos pelo somatório das 

ocorrências, para que se perceba qual a influência da competição nos 

comportamentos desviantes. Poderá ser também interessante perceber em qual 

das diferentes categorias os alunos apresentam um maior número de 

comportamentos desviantes. 

 Em primeiro lugar, é necessário ressalvar que os tempos de observação 

das diferentes situações de exercitação não coincidiram totalmente como seria 

esperado, isto porque com o decorrer da aula por vezes existem exercícios que 

necessitam de sofrer um ligeiro ajuste temporal em virtude de fatores quer 

internos, quer externos, que não são possíveis de prever à priori.  

Assim, como tempos totais de observação apresentam-se os seguintes 

valores (Tabela 1): 

 

Tabela 1: Tempos totais de observação 

Situação Cooperação Situação Competição 

69’ 20’’ 70’ 17’’ 

 

 

7.2.8 Resultados 
 

Na seguinte Tabela 2 encontram-se os registos das ocorrências 

recolhidas através da análise das gravações. 
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Tabela 2: Número de ocorrências por categoria e subcategoria 

 Número de ocorrências 

Cooperação Competição 

 

Comportamentos dirigidos à atividade 

Conversas intempestivas 51 40 

Pára a ação 87 82 

Deixa a sala de aula 0 0 

Desrespeita o material 160 77 

Faz barulho com bolas 170 156 

Modifica a atividade 177 80 

 Ʃ = 645   Ʃ = 435 

 

Comportamentos dirigidos ao professor 

Recusa de obediência 0 0 

Grosseria 0 0 

Outros 0 0 

 Ʃ = 0 Ʃ = 0 

 

Comportamentos dirigidos aos colegas 

Grosseria 11 13 

Golpe ou Pancada 22 3 

Conduta perigosa 36 10 

Outros 8 14 

 Ʃ = 77 Ʃ = 40 

 

Comportamentos dos alunos dispensados 

Conversas intempestivas 0 0 

Deixa a sala de aula 0 0 

Perturbações diversas 0 0 

 Ʃ = 0 Ʃ = 0 
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7.2.8.1 Situação de Cooperação vs. Situação de Competição 

 

Quando procedemos à comparação dos valores obtidos nestas duas 

variáveis, é notória a diferença relativamente ao número de ocorrências 

verificadas, como nos indica a seguinte Tabela 3: 

Tabela 3: Valor absoluto de ocorrências 

  

Da comparação entre estes dois valores, é possível verificar que nos 

contextos de exercitação onde se incluiu a competição se registaram menos 247 

ocorrências de comportamentos desviantes dos alunos, em comparação com 

exercícios que apenas se encontravam circunscritos à cooperação. 

De um modo geral, ao olharmos para a distribuição percentual do número 

de ocorrências nas aulas incluídas neste estudo, verificamos o seguinte no 

Gráfico 1: 

 

Gráfico 1:Distribuição percentual dos comportamentos desviantes 

 

Assim, é possível verificar que aproximadamente 60,32% dos 

comportamentos desviantes ocorreram em situações de cooperação, e os 

restantes 39,68% em situações de competição. 

 

 

60,32%

39,68%

Cooperação Competição

 Situação de 
Cooperação 

Situação de 
Competição 

Total 

Valor absoluto de 
ocorrências 

722 475 1197 
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7.2.8.2 Análise das Categorias e Subcategorias 

 

Importa, de seguida, verificar qual a relevância dos dados nas diferentes 

categorias e respetivas subcategorias, perceber se existem diferenças ou 

semelhanças e discutir acerca dos mesmos. Para tal, atentemos no seguinte 

Gráfico 2: 

Gráfico 2: Distribuição percentual por categoria 

 

Numa primeira instância, sobressaem-se rapidamente os 

“Comportamentos dirigidos à atividade” devido à sua elevada percentagem 

de incidência (90,22%). Mas duma outra perspetiva, verificam-se dois 

acontecimentos bastante curiosos, e que se prendem com o facto de as 

categorias de “Comportamentos dirigidos ao professor” e ainda de 

“Comportamentos dos alunos dispensados” não apresentarem quaisquer 

ocorrências (0%). 

53,88%

0%

6,43%

0%

36,34%

0%
3,34%

0%

Comportamentos
dirigidos à atividade

(90,22%)

Comportamentos
dirigidos ao

professor (0%)

Comportamentos
dirigidos aos

colegas (9,77%)

Comportamento dos
alunos dispensados

(0%)

Cooperação Competição
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7.2.8.2.1 Categoria 1 - Comportamentos dirigidos à atividade 

 

Na seguinte Tabela 4 encontram-se os valores obtidos relativos à 

categoria dos "comportamentos dirigidos à atividade". 

Tabela 4: Número de ocorrências na categoria "comportamentos dirigidos à 
atividade" 

 
Número de ocorrências 

Cooperação Competição 

Conversas intempestivas 51 40 

Pára a ação 87 82 

Deixa a sala de aula 0 0 

Desrespeita o material 160 77 

Faz barulho com bolas 170 156 

Modifica a atividade 177 80 

 Ʃ = 645  Ʃ = 435 

 

Esta categoria foi a que apresentou um maior número de ocorrências de 

comportamentos desviantes em comparação com as restantes, com um valor de 

1080 (90,22%). Deste valor, 645 (53,88%) ocorreram em situações de 

cooperação, e as restantes 435 (36,34%) em situações de competição. 

Posteriormente, ao analisar o Gráfico 3, poderá ser importante perceber de um 

modo mais detalhado quais as diferenças existentes dentro de cada categoria 

específica, isto é, analisar as suas diferentes subcategorias e compará-las tendo 

em conta o número de ocorrências dos dois momentos (cooperação e 

competição).  
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Gráfico 3: Distribuição percentual na categoria "comportamentos dirigidos à 
atividade" 

 

 

Apenas na subcategoria Deixa a sala de aula não se registaram qualquer 

tipo de acontecimentos em ambas as situações. Paralelamente, podemos 

verificar também um facto curioso, onde em todas estas subcategorias (à 

exceção de Deixa a sala de aula) se registaram menores valores num contexto 

competitivo face ao cooperativo. 

Aqui, a subcategoria Conversas intempestivas foi a que registou um 

menor número de ocorrências com um valor total de 91 (7,60%), em que 51 

(4,26%) se verificaram em contextos de cooperação, e as restantes 40 (3,34%) 

em competição. Já a subcategoria Faz barulho com bolas surge como a que 

registou um maior número de ocorrências, 326 (27,23%), em que 170 (14,20%) 

se deram em cooperação e as restantes 156 (13,03%) já em competição.  
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7.2.8.2.2 Categoria 2 - Comportamentos dirigidos ao professor  

 

Na seguinte Tabela 5 encontram-se os valores obtidos relativos à 

categoria dos "comportamentos dirigidos ao professor". 

Tabela 5: Número de ocorrências na categoria "comportamentos dirigidos ao 
professor" 

 
Número de ocorrências 

Cooperação Competição 

Recusa de obediência 0 0 

Pára a ação 0 0 

Deixa a sala de aula 0 0 

 Ʃ = 0 Ʃ = 0 

 

As evidências da Tabela 5 poderão ter uma explicação plausível, pois 

encontram-se em conformidade com o comportamento revelado pelos alunos ao 

longo do ano. Apesar de estes alunos demonstrarem comportamentos e atitudes 

não adequados ao contexto de uma sala de aula, nunca apresentaram qualquer 

tipo de falta de respeito diretamente para com o professor, em que tenham 

recorrido a agressões físicas ou verbais, por exemplo. Contudo, e como nunca 

se pode descartar esta possibilidade como elemento de indisciplina, esta 

categoria foi incluída no estudo, pois contempla comportamentos de recusa de 

obediência e grosseria, onde gestos e palavras inadequadas são dirigidos ao 

professor.  

Assim, apesar de não haver diferenças entre as duas situações para uma 

possível discussão, cooperação e competição, torna-se positivo verificar que 

não existiram qualquer tipo de ocorrências nesta categoria. 
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7.2.8.2.3 Categoria 3 - Comportamentos dirigidos aos colegas 

 

Na seguinte Tabela 6 encontram-se os valores obtidos relativos à 

categoria dos "comportamentos dirigidos aos colegas". 

Tabela 6:Número de ocorrências na categoria "comportamentos dirigidos aos 
colegas " 

 
Número de ocorrências 

Cooperação Competição 

Grosseria 11 13 

Golpe ou Pancada 22 3 

Conduta perigosa 36 10 

Outros 8 14 

 Ʃ = 77 Ʃ = 40 

 

Esta categoria foi a segunda a apresentar um maior número de 

ocorrências de comportamentos desviantes em comparação com as restantes, 

com um valor de 117 (9,77%). Deste valor, 77 (6,43%) ocorreram em situações 

de cooperação e as restantes 40 (3,34%) em situações de competição.  

Posteriormente, é novamente importante perceber de um modo mais 

detalhado quais as diferenças existentes dentro de cada categoria específica. 

Para tal, atentemos no Gráfico 4. 
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Gráfico 4:Distribuição percentual na categoria "comportamentos dirigidos aos 
colegas" 

  

De acordo com o Gráfico 4 a subcategoria Outros foi a que registou um 

menor número de ocorrências com um valor total de 22 (1,84%), em que 8 

(0,67%) se verificaram em contextos de cooperação, e as restantes 14 (1,17%) 

em competição. Já a subcategoria Conduta perigosa surge como a que registou 

um maior número de ocorrências, 46 (3,85%), em que 36 (3,01%) se deram em 

cooperação e as restantes 10 (0,84%) já em competição.  

Posteriormente, é também possível verificar que contrariamente aos 

resultados obtidos na primeira categoria (Comportamentos dirigidos à atividade), 

nesta não se regista a diminuição de comportamentos desviantes em todas as 

subcategorias quando passamos do momento de cooperação para o momento 

em que a competição é inserida. Aqui, as subcategorias de Golpe ou pancada e 

de Conduta perigosa apresentam menores valores em contexto competitivo face 

às situações de cooperação. Uma das explicações para tal facto poderá estar, 

novamente, associada com maiores índices de concentração na 

atividade/tarefas para querer vencer o seu oponente.  

Por outro lado, nas subcategorias Outros e Grosseria, quando 

comparamos os dados obtidos, constatamos que o momento de competição 

levou ao aparecimento de um maior número de comportamentos desviantes face 

às situações de cooperação. Estes indicadores podem estar ligados a uma maior 
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responsabilização existente entre pares na realização dos exercícios 

competitivos. Esta natureza dos mesmos leva a que o erro do parceiro possa ser 

reforçado negativamente e, consequentemente, os de comportamentos 

grosseiros de culpabilização terem tendência a aumentar. 

 

7.2.8.2.4 Categoria 4 - Comportamentos dos alunos dispensados  

 

Na seguinte Tabela 7 encontram-se os valores obtidos relativos à 

categoria dos "comportamentos dos alunos dispensados". 

Tabela 7:Número de ocorrências na categoria "comportamentos dos alunos 
dispensados" 

 
Número de ocorrências 

Cooperação Competição 

Conversas intempestivas 0 0 

Deixa a sala de aula 0 0 

Perturbações diversas 0 0 

 Ʃ = 0 Ʃ = 0 

 

Como não se verificaram nestas aulas alunos dispensados à mesma, não 

foi possível recolher qualquer tipo de dados durante a análise, e passar à 

respetiva comparação entre cooperação e competição. 

Inicialmente, esta era uma turma em que bastantes alunos não realizavam 

aula, quer por falta de material, indisposição, etc., ficando assim na condição de 

dispensados.  

Curiosamente, nenhum aluno se encontrou na condição de aluno 

dispensado, isto porque com o avançar do ano grande parte deles atingiu o limite 

de faltas permitidas por dispensa. Todas as faltas subsequentes a este limite 

implicam a atribuição de uma falta de presença injustificada, que poderão levar 

a que o aluno fique retido de ano escolar por falta de assiduidade à disciplina, 

neste caso de Educação Física. Assim, algo que se verificou durante bastante 

tempo foi o facto de os alunos aquando de uma falta de material, por exemplo, 
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preferiam faltar à aula de Educação Física para que, posteriormente, pudessem 

justificar essa falta de presença. Como tal, este foi um dos grandes motivos para 

a não existência de alunos dispensados nestas aulas. Torna-se importante incluir 

esta categoria no estudo, independentemente da justificação/especulação 

apresentada anteriormente, pois todos os alunos do contexto da sala de aula 

devem ser contemplados. 

Outro dos motivos plausíveis está diretamente ligado com o facto de 

muitos alunos, por se tratar do 3º Período letivo, demonstrarem um maior 

empenho nas aulas, nomeadamente na assiduidade às aulas da disciplina. 

 

7.2.7 Discussão 
 

Inicialmente, e ainda que de um modo bastante superficial, foi possível 

concluir que exercícios em que a competição está inserida favorecem a 

diminuição de comportamentos desviantes. 

Nos comportamentos dos alunos dispensados e de toda a turma para com 

o professor, como não se obtiveram dados para análise não é possível a 

distinção entre os dois momentos. Talvez as variáveis cooperação e competição 

não exerçam qualquer influência para o aparecimento deste tipo de 

comportamentos. 

Relativamente ao comportamento dos alunos face às atividades, parece 

existir uma maior entrega e envolvimento dos alunos com as mesmas num 

contexto competitivo, o que se traduz num menor número de comportamentos 

desviantes, como por exemplo o pontapear de bolas, quebra das ações, etc. 

No comportamento dos alunos para com os colegas, estes apresentam 

menos comportamentos negativos no que toca à sua conduta perigosa em 

situações de competição, onde devido à maior concentração e empenho no 

exercício não recorrem a “brincadeiras” que colocam os seus colegas 

(adversários ou não) em perigo. 
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Por outro lado, e de acordo com os resultados deste estudo, as situações 

de competição poderão favorecer o aparecimento de palavras ou gestos 

grosseiros para com os pares, como forma de atribuição de responsabilidades. 

Futuros estudos poderão ter em conta as seguintes situações: 

Realizar a comparação entre estes fenómenos comportamentais em 

diferentes Unidades Temáticas, percebendo quais delas poderão ser mais 

propícias à incidência de comportamentos desviantes. 

Aumentar o tempo de observação para uma maior consistência dos dados 

assim como alargar a amostra, recorrendo a várias turmas, por exemplo. 

Perceber se existem diferenças relevantes entre sexos. 

Verificar se existem diferenças em diferentes faixas/grupos etários. 

Explorar de forma individualizada o modo como determinado aluno 

apresenta evolução ou retrocesso no tipo de comportamentos que evidencia. 
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8. CONCLUSÃO GERAL E PERSPETIVAS PARA O FUTURO  

 

 Este Estágio Profissional foi, para mim, uma árdua e desafiadora etapa da 

minha formação. No entanto, foi também uma excelente experiência de vida, 

onde pela primeira vez me deparei com as virtudes e dificuldades da missão de 

ser professor. Apesar de ter estado apenas um ano letivo no papel de professor, 

considero que recolhi e vivi um misto de informações e sensações que muito me 

deram a aprender, e que sem dúvida apresentam influência na pessoa que sou 

hoje e serei amanhã. 

 Desde muito cedo que enfrentei as dificuldades do contexto da sala de 

aula, e percebi que a tarefa de ensinar não é uma intenção exclusivamente 

unidirecional. É também necessário que do “lado de lá” existam alunos dispostos 

a aprender, levados pela curiosidade e dedicação. Assim, apercebi-me da 

extrema importância de criar não aulas divertidas, mas sim aprendizagens 

motivantes e significativas. 

Mesmo ciente desta necessidade, verifiquei que na passagem para a 

prática, em situações-problema reais, nem sempre consegui encontrar a 

motivação máxima para enfrentar algumas das dificuldades. Aqui, os 

Professores Cooperante e Orientador revelaram um papel muito positivo, 

servindo-me de ajuda e suporte perante as minhas adversidades e decisões 

tomadas. Para mim, foi muito bom ter a opinião de professores mais experientes, 

que fruto de todo o seu conhecimento e experiência, me conduziram a boas 

aprendizagens. 

Outro privilégio que tive ao longo deste ano foi o facto de, para além das 

turmas do 6º e 9º ano, poder também lecionar a uma turma do 4º ano. Esta 

experiência em particular foi muito enriquecedora para mim, sobretudo a nível 

pessoal, pois senti um prazer enorme na minha interação com crianças/jovens 

tão espontâneos, tão naturais no modo como se expressam e transparecem os 

sentimentos. Aqui, senti-me também como uma espécie de ídolo para aqueles 

miúdos, alguém com quem partilhavam as suas emoções e pelo qual ansiavam 

a sua chegada. 
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Agora que me encontro na eminência de ser oficialmente considerado 

professor, mais uma vez me deparo com barreiras que me impedem de avançar 

com esta vontade de exercer a profissão. Isto porque, infelizmente, devido a toda 

uma conjuntura desfavorável que envolve os profissionais desta área, é 

praticamente impossível que jovens recém-formados possam dar continuidade 

ao seu sonho. 

Em termos de conclusão, e independentemente daquilo que o futuro me 

reserva, há uma certeza que estará sempre latente. A certeza de que continuarei 

a trabalhar dia após dia na construção da minha identidade profissional.  
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ANEXO I 

PARTICIPAÇÃO DA OCORRÊNCIA 

 

EXM.º SENHOR DIRETOR DO AE(?) / DIRETOR(A) DE TURMA DO ?º Ano Turma ? 

Dando cumprimento ao estabelecido em matéria de procedimento disciplinar, nos termos da Lei 

n.º 51/2012, de 5 de setembro, o professor Sérgio Pinto Borges da disciplina de Educação Física 

vem participar a seguinte ocorrência em que esteve envolvido o aluno X número 17, no dia 17 

do mês de Abril, às 10:50 horas. 

 

 

---------  Descrição da Ocorrência:-------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O acontecimento teve origem na data indicada acima e durante a aula de educação 

física, tendo este sido presenciado pelo professor da disciplina e restantes colegas da respetiva 

turma.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Poucos minutos após entrada na sala de aula, o aluno X assim como outros elementos 

foram de imediato advertidos relativamente ao seu comportamento e atitudes, pois começaram 

a brincar com os materiais que se encontravam no ginásio. Para além de desrespeitarem a 

autoridade do professor, colocam também a sua integridade em perigo podendo magoar-se com 

a incorreta utilização dos mesmos. Assim, e depois de vários avisos, o aluno X resolveu trepar 

os espaldares e colocar-se em cima dos colchões de queda, que se encontram a uma altura 

considerável do solo, enquanto o professor distribuía as fichas de trabalho. Para além de poder 

danificar os materiais, o aluno colocou seriamente em risco a sua segurança, não acatando 

também a ordem do professor no respeito pelas normas de conduta da sala de aula.--------------- 

--------Esta atitude é reveladora da imaturidade e ausência de respeito que o aluno por vezes 

demonstra, tendo ultrapassado os limites do aceitável. Assim, esta situação deverá ser analisada 

para que se proceda a uma justa penalização do aluno em questão.------------------------------------- 

 

Com esta atitude incumpriu as seguintes alíneas do artigo 10.º do Estatuto do Aluno e 

Ética Escolar (Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro) 

x c) – Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de ensino 

x d) – Tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade educativa 

CONTEXTO: SALA DE 

AULA 

x    FORA DA SALA DE 

AULA 

         EXTERIOR À 

ESCOLA 
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x f) – Respeitar a autoridade e as instruções dos professores e do pessoal não docente 

x 
k) – Zelar pela preservação e asseio das instalações, material didático, mobiliário e 

espaços verdes da escola 

 

Testemunhas da ocorrência: Os colegas da turma. 

 

Comunicado em 20/04/2015 

Assinatura 

Sérgio Pinto Borges 

_________________________ 

 

Recebido em ____/____/____ 

Assinatura 

_____________________________ 
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ANEXO II 
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ANEXO III 
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ANEXO IV 
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ANEXO V 
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ANEXO VI 

 
Sistema de observação do comportamento de indisciplina na aula de Educação 
Física 
 

 
Comportamentos dirigidos à atividade 
 

Conversas 
intempestivas 

O aluno conversa ou discute em voz alta, perturbando 
seriamente as atividades do grupo ou da classe, com um ou 
vários colegas. 

Pára a ação O aluno, perante uma tarefa proposta pelo professor, não a 
executa ou deixa de executá-la por tempo indeterminado, 
não interferindo, porém, na atividade dos colegas; 

Deixa a sala de 
aula 

O aluno sai da aula sem autorização formal do professor; 
 

Desrespeita o 
material 

O aluno exibe pouco cuidado na manipulação do material, 
verbalizando ou não o seu desagrado ou o seu desprezo pelo 
mesmo; 

Faz barulho 
com bolas 

O aluno faz barulho com as bolas, antes do professor ter 
dado início à atividade prática, ou depois de esta ter sido 
dada por terminada; 
 

Modifica a 
atividade 

O aluno modifica a atividade proposta pelo professor, embora 
tenha capacidade de a executar, encontrando-se fora da 
tarefa proposta. 

 
Comportamentos dirigidos ao professor 
 

Recusa de 
obediência 

O aluno, após a ordem ou um pedido do professor recusa 
obediência ou contesta as suas ordens de forma verbal e ou 
gestual. 

Grosseria O aluno dirige ao professor gestos ou palavras consideradas 
inadequadas. 

Outros Todos os comportamentos dirigidos ao professor não 
abrangidos na grelha. 

 
Comportamentos dirigidos aos colegas 
 

Grosseria: O aluno dirige ao colega gestos ou palavras consideradas 
inadequadas; 

Golpe ou 
Pancada 

O aluno ameaça fisicamente ou bate nos colegas; 

Conduta 
perigosa 

O aluno executa ações, recorrendo ou não a objetos que 
podem pôr em perigo a integridade física dos colegas; 
 

Outros Todos os comportamentos não abrangidos. 
 
Comportamentos dos alunos dispensados 
 



  

ix 
 

Conversas 
intempestivas: 

O aluno conversa ou discute, perturbando o normal 
desenvolvimento da aula e prejudicando as atividades do 
grupo ou da classe. 

Deixa a sala de 
aula: 

O aluno sai da aula sem autorização explícita ou tácita do 
professor. 

Perturbações 
Diversas 

Os alunos perturbam a aula com ações variadas, como 
conversas com os colegas que estão em aula. Invadem 
também o espaço da aula, utilizam o material indevidamente 
da aula, riem e troçam do que os colegas fazem na aula. 
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ANEXO VII 

Observação dos comportamentos de indisciplina. Cooperação vs. Competição 

 
Número de Ocorrências 

Cooperação Competição 

Comportamentos dirigidos à atividade 

Conversas intempestivas   

Pára a ação   

Deixa a sala de aula   

Desrespeita o material   

Faz barulho com bolas   

Modifica a atividade   

Comportamentos dirigidos ao professor 

Recusa de obediência   

Grosseria   

Outros   

Comportamentos dirigidos aos colegas 

Grosseria   

Golpe ou Pancada   

Conduta perigosa   

Outros   

Comportamentos dos alunos dispensados 

Conversas intempestivas   

Deixa a sala de aula   

Perturbações Diversas   

 

 


