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Resumo 

Terminado este percurso que, inicialmente, percecionava como infindável, surge 

a oportunidade de expressar e comprovar todo o processo e o produto de 

aprendizagem desenvolvidos pela estudante-estagiária ao longo do Estágio 

Profissional. Com efeito, neste Relatório de Estágio pretende-se testemunhar as 

principais experiências que caracterizaram a realização deste percurso, sendo 

nele desvendados os modos de mobilização dos conhecimentos adquiridos 

anteriormente, assim como a respetiva aplicação na prática. Aqui, procede-se a 

um relato fidedigno das etapas que promoveram o crescimento da estudante-

estagiária, no qual assumiu a responsabilidade de lecionação de uma turma do 

11º ano (planeamento, realização, avaliação de ensino), refletindo acerca das 

dificuldades, dilemas, dúvidas e algumas situações que se afiguraram como 

potenciadoras da aprendizagem dos alunos. Neste contexto, permitiu-se 

também indagar um problema emergente da prática docente, nomeadamente no 

contexto do desporto escolar de dança, que justificou a pertinência da realização 

de um estudo centrado na melhoria da Aptidão Física dos alunos bailarinos com 

recurso a um programa de treino funcional. Os resultados emergentes da 

elaboração deste Relatório de Estágio evidenciam o enriquecimento implícito 

que as interações e as vivências em contexto real de ensino proporcionaram no 

desenvolvimento pessoal e profissional da estudante-estagiária. A perceção 

adquirida permitiu concluir que as funções do professor ultrapassam a mera 

condução da turma no decurso do seu processo de ensino-aprendizagem. 

Comprovou-se ainda a existência de uma relação efetiva entre o discurso teórico 

e as vivências práticas e a possibilidade de existir uma constante confrontação 

de ideias entre pares (núcleo de estágio e grupo de Educação Física). Em 

reuniões para este efeito, a reflexão e o pensamento crítico foram estimulados, 

tendo existido condições determinantes para alavancar o desenvolvimento 

profissional da estudante-estagiária. 
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Abstract 

Finished this route that, in the beginning seemed endless, throughout this 

practicum report arised the opportunity to express the teaching learning process 

developed by the pre-service teacher all over the 2014/2015 academic year. This 

document shows the main experiences that characterized the professional 

internship, in particular the ways used to mobilize the previous acquired 

knowledge and the respective application in the teaching reality. In this sense, 

the student-in-training professional growth, required to become professor, was 

held in a secondary school class (11º grade). This experience permitted the 

assumption of the responsibility of leading decisions such as planning, 

application and evaluation of the teaching learning process. The difficulties, 

dilemmas, doubts, as well as situations that with probability ensured the learning 

of the students, were reflected. Also, in this report we consider the description of 

a research developed in the dance scholar sport context, which was based in the 

students’ limitations in performing dance activity. In this sense, an intervention 

with a functional training program was used. General results obtained from the 

professional report realization evidenced the implicit enrichment that interactions 

and experiences in context of teaching practice induced in the personal and 

professional growth of the student-in-training. The perception acquired regarding 

the professional growth confirms that professor functions exceed the class 

content transmission during the teaching learning process. Also, it was proved 

the existence of an effective relation between theoretical discourse and practical 

experiences, transported to the action-investigation study, as well as to a space 

of confrontation and debate of ideas. Through the realization of meetings to 

perform this intent, the reflexive and critical thinking were stimulated, being 

determinants to induce the professional growth of the student-in-training.  

 

KEY WORDS: PRACTICUM PROFESSIONAL, FUNCTIONAL TRAINING, 

PROFESSIONAL IDENTITY, PHYSICAL EDUCATION. 
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O Estágio Profissional (EP) constitui-se como uma parte fundamental da 

minha formação profissional, complementando a componente académica que 

até então se revelava proeminente. Este, corresponde a uma Unidade Curricular 

(UC) do 2º ano do Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico 

e Secundário, com vista ao exercício da profissão que almejo ser desde que me 

conheço – Professora de Educação Física. Portanto, tornar-me uma profissional 

na verdadeira ascensão da palavra, que seja capaz de servir com sobriedade e 

competência a nossa sociedade, a nossa educação e, sobretudo, os nossos 

alunos. No entanto, transformar um sonho em realidade exige uma enorme e 

constante dedicação, coragem, superação, capacidade de adaptação e 

mudança de convicções. Enfim, existe a necessidade de estabelecer um 

compromisso sério e apaixonado entre o que desejamos e o desafio com que 

nos confrontamos. Talvez por esta razão, o tão esperado momento, em que o 

desafio de ser professora se aproximou, foi marcado pela ansiedade, curiosidade 

e a imensa vontade de triunfar.  

O EP tem como objetivo “a integração no exercício da vida profissional de 

forma progressiva e orientada, através da prática de ensino supervisionada 

(PES) em contexto real, desenvolvendo as competências profissionais que 

promovam nos futuros docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de 

responder aos desafios e exigências da profissão” 1 . Logo, partindo deste 

esclarecimento, pretende-se idealizar as experiências de formação pessoal em 

todas as áreas que incorporem exigências e, em simultâneo, confiram 

possibilidades de exercitação da competência em diferentes âmbitos. Somente 

cumprindo todos estes requisitos, o estudante-estagiário (EE) poderá caminhar 

progressivamente no sentido de conceber a sua profissão enquanto profissional 

competente. Através do EP anseia-se formar um professor profissional que 

promova um ensino de qualidade, um professor que seja capaz de analisar, 

refletir e saber justificar o que faz1. 

Neste sentido, o meu EP decorreu numa escola secundária dos arredores 

do Porto, em conjunto com três colegas estagiária, sendo-me atribuída uma 

                                                 
1In Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em ensino 

de educação física nos ensinos básico e secundário. Matos, Z. Porto: Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto. (2013). 
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turma de 11º ano. Para além disso, usufrui de uma charneira de supervisão 

protagonizada por uma Professora Cooperante (PC) da escola e uma Professora 

Orientadora (PO) da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP), que desempenharam um papel fundamental no curso deste 

percurso.  

O presente documento apresenta-se subdividido em cinco capítulos. O 

primeiro integra a presente Introdução, com um breve enquadramento da prática 

profissional e a estrutura do Relatório. O segundo capítulo alude à Dimensão 

Pessoal, onde revelo o meu passado desportivo, as minhas vivências e o modo 

como estas influenciaram a escolha desta profissão, bem como o meu percurso 

académico e profissional. Neste capítulo são também explanadas as 

expectativas iniciais e o confronto com a realidade. Relativamente ao terceiro 

capítulo, centra-se no Enquadramento da Prática Profissional, integrando a 

contextualização do EP nos quadros legal, institucional e funcional. O quarto 

capítulo refere-se à Realização da Prática Profissional, incluindo as três áreas 

de desempenho: área 1) organização e gestão do ensino e da aprendizagem; 

área 2) participação na escola e relações com a comunidade; e área 3) 

desenvolvimento profissional. Este último, integra um estudo de investigação, no 

qual se pretende verificar os efeitos do treino funcional na aptidão física geral e 

a força explosiva dos membros inferiores dos alunos bailarinos, em contexto de 

desporto escolar (DE). O quinto capítulo, integra as Conclusões e Perspetivas 

para o Futuro, fazendo alusão às principais aprendizagens adquiridas e às 

minhas ambições. 
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2.1. Quem eu era quando ingressei no estágio: o meu ponto de partida 

Quando ingressei nos 2º e 3º ciclos de ensino básico, integrei o DE 

inscrevendo-me na modalidade de Futsal e, posteriormente, no grupo de Dança 

devido à sugestão de uma amiga de infância. Desde então, o gosto pela Dança 

foi crescendo, ultrapassando o prazer que sentia ao jogar Futsal e, por isso, a 

Dança tornou-se uma prioridade para mim.  

A sensação despoletada no início de um jogo, ou na entrada em palco, 

era de tal forma intensa e prazerosa que se assemelhava à adrenalina 

despertada pelo risco das quedas quando brincava nos campos da minha aldeia 

(Árvore-Vila do Conde). O que sentia quando praticava desporto permitiu-me 

descobrir que era nesta área que um dia gostaria de trabalhar e rapidamente 

percebi “o que queria ser quando fosse grande” – Professora de EF. Ou seja, 

constatei que a minha vida não só teria de integrar diariamente a prática 

desportiva, como também ajudar outros a perceberem aquilo que poderiam 

sentir quando a praticassem, tal como eu descobri. Desde esse momento, que 

me tenho esforçado para alcançar sucesso na escola e, desta forma, ingressar 

nas opções que desejava, aliando sempre a este percurso a prática desportiva. 

Aos 18 anos fui considerada a melhor aluna da Escola Profissional de Vila 

do Conde e, em simultâneo, integrei numa associação internacional de circo – 

Corda Bamba – da qual faço parte há cerca de 6 anos. Entretanto, consegui 

concretizar a primeira etapa deste sonho, ao entrar na FADEUP, concluíndo em 

2012/13 a Licenciatura em Ciências do Desporto. Saliento, contudo, que a minha 

formação não se circunscreveu apenas ao âmbito académico, tendo realizado 

diversas formações, como por exemplo, workshops na área do fitness (avaliação 

e prescrição de exercício, aulas de grupo, entre outros). Durante a Licenciatura, 

fui ainda convidada para integrar a equipa de gestão de uma empresa 

desportiva, designada CityGolf. Mais tarde, criei um projeto – Mexe-te – numa 

junta de freguesia perto da zona da minha residência (Retorta), no qual fui 

instrutora de aulas de grupo a adultos, bem como de dança criativa para 

crianças. Este foi criado por mim, uma vez que sempre fui extremamente 

proactiva. Posteriormente, fui convidada para ser instrutora de Zumba num 

ginásio de Vila do Conde, onde continuo até hoje, e num ginásio na Póvoa de 
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Varzim, que já abandonei, devido a outras oportunidades que entretanto 

surgiram. Ademais, estou envolvida num projeto designado por TopFit 

direcionado para a prática da modalidade de Padel, que inclui as modalidades 

de treino funcional, prevenção de lesões, pilates e ginástica localizada. 

Todas as atividades referidas foram realizadas a par do EP, contudo, esta 

ultima foi priorizada ao longo do ano letivo que passou. 

  

2.2. O que esperava do meu estágio e ao que me propus 

Este ponto específica as minhas conceções, expectativas ou sentimentos 

iniciais relativamente ao EP, nos diferentes âmbitos em que este se 

circunscreve. 

Quando pequena, com grande simplicidade, pensava: “prefiro não ser 

rica, mas ter a possibilidade de acordar todos os dias e sentir-me a pessoa mais 

feliz do mundo, porque o meu trabalho (profissão) será aquilo que mais me 

preencherá na vida!”. Frente a esta ambição, as minhas metas foram, 

habitualmente, muito elevadas, pelo que quando me proponho a realizar algo 

pretendo fazê-lo o mais perfeito possível, sendo esta uma característica da 

minha personalidade. Embora, por vezes, o facto de estar envolvida em diversos 

projetos, exigiu bastante de mim. Apesar de este estágio, ser realizado a par de 

outros projetos e constituir-se num grande desafio, acreditava que através da 

minha resiliência, dedicação e esforço pudesse obter o sucesso que desejava. 

Por isso, a solução que procurei adotar, assentou na extrema organização, 

método e rigor inerentes à concretização de todas as tarefas, de modo a colmatar 

todas as dificuldades. 

Como EE, mesmo sem o aumento da experiência, assumi que um dos 

meus objetivos principais a atingir no final do ano letivo seria conseguir incutir 

nos alunos a vontade, o prazer e motivação que me movem na prática desportiva 

e no ensino destas mesmas práticas. Para isso, foi fundamental atingir um outro 

fim: ter a consciência das principais lacunas, limitações e dificuldades que me 

envolviam (para poder corrigi-las e evoluir) e consciência das qualidades e 

potencialidades que me constituíam, no sentido de potenciá-las e desenvolvê-

las. Embora não tivesse alcançado estes objetivos na sua plenitude, considero 
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que cumpri a meta essencial nesta caminhada imbuída de expectativas – infundir 

os valores que a prática desportiva exalta. O prazer da superação advindo da 

execução de uma habilidade, o prazer do jogo e a vontade de fazer mais e 

melhor verificou-se na maioria dos alunos com quem tive a oportunidade de 

lecionar (alunos da turma que lecionei, do DE, da turma da PC e todos aqueles 

que tive oportunidade de interagir enquanto professora).  

Assim, após 4 anos de formação académica (Licenciatura e 1º ano de 

Mestrado), iniciei esta viagem possuindo um vasto leque de conhecimentos 

científicos, pedagógicos e éticos. No entanto, cada um revelava potencialidades 

e lacunas divergentes devido a vivências e gostos por diferentes atividades, pelo 

que a abordagem de determinados conteúdos implicou um estudo aprofundado. 

A minha principal limitação assentou na procura de estratégias adequadas à 

turma em questão, na qual aspirava aumentar o seu empenho e potenciar a sua 

aprendizagem, bem como fazer uma gestão do tempo adequado a todas as 

tarefas. Apenas com o recurso ao conhecimento da PC e respetivas sugestões 

referidas pela mesma e pela realização de constantes reflexões e pesquisa na 

literatura para a procura de possíveis soluções, considero que foi possível obter 

êxito.  

As minhas potencialidades incidiam fundamentalmente em áreas como a 

Dança ou o Futsal e a Ginástica, devido ao meu percurso nestas modalidades. 

E, por isso, sentia-me menos preparada no ensino de algumas, tal como o 

Voleibol, visto que possuía uma qualidade técnica apenas satisfatória. Por esta 

razão, necessitava de me socorrer de outras estratégias, como por exemplo, a 

colaboração dos alunos jogadores da modalidade para efetuarem a 

demonstração.  

Pelo contrário, no que diz respeito à Dança, devido à experiência que 

venho conquistando no âmbito profissional e dos diversos contactos e formações 

que tenho vindo a realizar, pensava que esta era uma potencialidade a aproveitar 

em benefício dos alunos. Esta crença confirmou-se na sua totalidade, pois foi 

possível desenvolver um trabalho magnífico no Desporto Escolar (dança), no 

qual vencemos o campeonato nacional de dança, assim como ensinar diversos 

estilos aos alunos da PC, realizar workshops na escola, entre outros. Logo, não 
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poderia estar mais satisfeita no modo como rentabilizei e aproveitei ao limite a 

minha experiência. O facto de já ter enfrentado alguns constrangimentos (alunos 

que assumiam posicionamentos que acarretavam riscos referentes à sua 

segurança, disposição inadequada dos materiais da aula, entre outros), impostos 

pela prática, permitiu-me atentar a aspetos cruciais na lecionação desta 

modalidade, que se assumiram como potencialidades neste percurso que incluiu 

outras aprendizagens. Esta súmula de experiências nas quais pude exponenciar 

o meu conhecimento foram meticulosamente aproveitadas. Através delas, foi 

possível reunir um conjunto de aprendizagens advenientes do contacto com 

distintas situações, características dos alunos, constrangimentos de diversas 

ordens, que possibilitaram a melhoria drástica referente ao modo de lecionar. A 

elevada panóplia de soluções que fui adquirindo, proporcionou um crescimento 

profissional e pessoal incrível, que confesso, jamais ter imaginado possuir num 

período tão breve como este.   

 

2.3. A construção de um percurso  

Todas estas vivências concediam-me alguma confiança no que concernia 

à intervenção e/ou interação com toda a comunidade escolar. Todo o estágio foi 

marcado por dificuldades e sucessos e, uma vez que não negava desafios, 

desde sempre tentei aproveitá-los de modo a enriquecer o meu desenvolvimento 

pessoal e profissional. Com efeito, foi a partir desta idealização pessoal para o 

desempenho, que parti para esta aventura sem medos, mas com apreensão e 

cuidado, com uma enorme motivação e coragem, com espírito conquistador e, 

sobretudo, convicta que iria beneficiar deste processo e conduzir os alunos a 

alcançar a aprendizagem.    

Portanto, ao longo desta jornada, esperava conseguir compreender todas 

as experiências consignadas à mesma. Que esta se apresentasse recheada de 

desafios, dilemas (rica em situações heterogéneas), que implicassem uma 

incessante procura no sentido de alcançar progressos, almejando reunir assim 

o máximo de aprendizagens que possibilitariam tornar-me uma profissional mais 

capaz, mais competente.  
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2.3.1. Os atores da aprendizagem: os meus alunos 

Os alunos representam o principal desígnio do processo ensino – 

aprendizagem (E/A), podendo ser mais ou menos beneficiados com a atuação 

do docente. No entanto, esta influência é recíproca, porque este processo é 

também condicionado pelos alunos quanto à dinâmica, interesse pela disciplina 

e motivação para a aula.  

Desta forma, as minhas ambições e expectativas passaram, desde logo, 

por promover um relacionamento saudável com os alunos, por desenvolver uma 

relação de afeto, de respeito, empenho e dedicação, onde os alunos teriam 

direitos mas também deveres. Na realidade, além da transmissão e aquisição da 

nossa matéria de ensino (Desporto), tornou-se fundamental conseguir transmitir-

lhes a necessidade da prática física na promoção da qualidade de vida, no 

desenvolvimento da condição física e de conhecimentos, no prazer e 

divertimento, no convívio, entre outros benefícios.  

No entanto, estava consciente que poderia ter também uma turma que 

colaborasse de forma exemplar, como uma em que existiriam problemas das 

mais diversas ordens. Logo, o que desejava não era ter “a turma ideal”, mas 

contribuir para o crescimento desses alunos, dar-lhes algo, e tornar-me numa 

pequena parte responsável pelo seu crescimento, pela construção da sua 

identidade, pela sua formação e aprendizagem.  

No entanto, os alunos que constituíam a turma que me foi atribuída 

apresentavam um comportamento particularmente difícil. Eram detentores de um 

potencial incrível no que concernia ao desempenho motor, mas que esvanecia-

se na frequência de atitudes totalmente desadequadas que limitavam o seu 

sucesso, desenvolvimento e aprendizagem. Por isso, após aceder a estas 

informações, apesar das minhas ambições terem permanecido inalteráveis, o 

desafio havia assumido uma dimensão colossal. 
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2.3.2. Os atores do ensino: o grupo de Educação Física, o grupo de estágio 

e a comunidade educativa 

O corpo docente era constituído por um conjunto de professores de EF 

que compõem o “Grupo de EF”. Dentro deste, estava incluído um outro com 

características particulares ao qual eu pertencia, mas que funcionava 

sinergicamente com o anterior – o Núcleo de estágio de EF. Relativamente ao 

primeiro, tentei aproveitar todos os ensinamentos que os colegas me 

acrescentaram, ouvindo e refletindo sobre as críticas e conselhos, observando 

como trabalhavam nas suas turmas e fora delas. Recorrendo às suas 

experiências para poder evoluir, esperava ainda que este grupo fosse ativo, 

organizando atividades e projetos que dinamizassem a escola, e que 

originassem a nossa aprendizagem e a dos alunos. 

O núcleo de estágio constituía-se como uma componente fundamental 

para o meu sucesso neste ano, sendo crucial existirem boas sinergias entre os 

seus elementos. Assim, esperava incluir-me num grupo de trabalho dinâmico, 

ativo, cooperante, organizado em todas as tarefas e, sobretudo, que fosse 

crítico. O facto de sentir que o grupo com quem trabalhei não se coibia de indicar 

alguns conselhos, referir alguns erros cometidos por mim, isto é, estabelecer-se 

uma relação de confiança que, consequentemente, transmitiu alguma 

segurança, facilitou e incrementou a evolução neste processo de aprendizagem.  

Logo, estive totalmente recetiva na aquisição de todas as aprendizagens 

inerentes à convivência com ambos os grupos referidos, que se afiguraram 

fulcrais para o meu desenvolvimento enquanto professora.  

 

2.3.3. Os meus mentores: professora cooperante e professora orientadora  

Na esfera da orientação da PO, expectava encontrar ferramentas para a 

procura de soluções do meu processo, obter críticas construtivas, compreensão, 

apoio e incentivo e ainda a solicitação para a realização de tarefas e indicações 

que conduzissem à solução das lacunas e desenvolvimento das potencialidades 

que apresentei. Manter a supervisão da PC foi também um processo 

fundamental, uma vez que as críticas e conselhos proferidos revelaram-se 

imprescindíveis e permitiram a minha evolução como professora.  
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Preconizava que ambas as dimensões me transmitissem ensinamentos, 

que me alertassem, me corrigissem e me encorajassem nos momentos em que 

tudo parecia inalcançável. Esperava que me desafiassem, que me mostrassem 

que era capaz de ultrapassar as minhas limitações que me facultassem as 

ferramentas para que pudesse crescer, construir, mas que me negassem as 

soluções, incentivando-me à procura autónoma das mesmas. De ambas as 

partes, esperava que se estabelecesse um ambiente de trabalho agradável, de 

afeto, amizade e ajuda. 

Queria sentir interesse e empenho na transmissão de inúmeros 

conhecimentos e, essencialmente, que acreditassem em mim, que me 

propusessem metas que à partida pudessem parecer inalcançáveis, mas que 

conseguiria compreender o contrário através da minha dedicação, resiliência e 

paixão. E, sem qualquer dúvida, o trilho deste percurso foi marcado pela inclusão 

de todos estes aspetos. 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Enquadramento da prática profissional
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3.1 Enquadramento legal e institucional do estágio profissional  

O EP corresponde a uma UC, que integra o plano de estudos do Mestrado 

em Ensino de EF nos ensinos Básico e Secundário, decorrendo no segundo ano 

do mesmo (3º e 4º semestres). 

A realização do EP inclui um enquadramento constituído por delimitações 

de âmbito legal, institucional e funcional. Neste sentido, a estrutura e 

funcionamento do EP na FADEUP, tem em consideração um conjunto de 

determinações legais presentes nos Decretos-lei nº 74/2006 de 24 de março e o 

Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro, tendo também em conta o 

Regulamento Geral dos segundos Ciclos da UP, o Regulamento geral dos 

segundos ciclos da FADEUP e o Regulamento do Curso de Mestrado em Ensino 

de Educação Física.  

O EP inclui duas componentes de formação (PES e RE), no qual uma 

delas reporta-se à iniciação à prática profissional. Este evidencia-se pela 

componente da “Prática de ensino supervisionada”, sendo este um “momento 

privilegiado, e insubstituível, de aprendizagem da mobilização dos 

conhecimentos, capacidades, competências e atitudes, adquiridas nas outras 

áreas, na produção, em contexto real, de práticas profissionais adequadas a 

situações concretas na sala de aula, na escola e na articulação desta com a 

comunidade (Decreto-lei  nº 43/20072). Deste modo, devido à sua importância, a 

“avaliação da unidade curricular referente à prática de ensino supervisionada 

assume um lugar especial na verificação da aptidão do futuro professor” 

(Decreto-lei nº 43/2007). Atendendo ao artigo 21º deste Decreto-lei, esta é 

“realizada pelo docente do estabelecimento de ensino superior responsável pela 

unidade curricular que a concretiza” (p. 1321), descendendo a uma ponderação 

obrigatória da informação concedida pela escola cooperante (EC), realizada pelo 

PC e pelo coordenador do departamento curricular. 

Então, segundo a ficha referente à UC do EP 3  (p.1) “O Estágio 

Profissional visa a integração no exercício da vida profissional de forma 

                                                 
2 Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro, p.1321. 
3 In ficha da Unidade Curricular do Estágio Profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino 
de Educação Física nos ensinos Básico e Secundário da FADEUP: 2014-15, Porto. 
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progressiva e orientada, através da PES em contexto real, desenvolvendo as 

competências profissionais que promovam nos futuros docentes um 

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

da profissão. Estas competências profissionais, associadas a um ensino da 

Educação Física e Desporto de qualidade, reportam-se ao Perfil Geral de 

Desempenho do Educador e do Professor.” (Decreto-lei nº 240/2001 de 17 de 

agosto). Além disso, os conteúdos programáticos da PES estão estruturados em 

três áreas de desempenho: Área 1 – organização e gestão do ensino e da 

aprendizagem – englobando a conceção, o planeamento, a realização e a 

avaliação do ensino; Área 2 – participação na escola e relações com a 

comunidade – a qual engloba todas as atividades não letivas realizadas pelo 

estudante estagiário, tendo em vista a sua integração na comunidade escolar e 

que, simultaneamente, contribuam para um conhecimento do meio regional e 

local tendo em vista um melhor conhecimento das condições locais da relação 

educativa e a exploração da ligação entre a escola e o meio e a Área 3 - 

desenvolvimento profissional – que incorpora atividades e vivências importantes 

na construção da competência profissional, numa perspetiva do seu 

desenvolvimento ao longo da vida profissional, promovendo o sentido de 

pertença e identidade profissionais, a colaboração e a abertura à inovação. O 

relatório de estágio incorpora a componente de reflexão sobre a reflexão na ação 

da PES aliada à componente investigativa (ficha da UC do EP). 

Em suma, a finalidade da concretização do EP consubstancia-se na 

integração dos saberes prático e teórico, no contexto escolar. Portanto, este 

permite corporizar estes conhecimentos que se refletem na prática, instigando a 

adoção de uma pluralidade de papéis e funções consubstanciados ao “ser 

professor”. 

 

3.1.1. Escola enquanto instituição educativa e o professor como 

protagonista desta ação   

Conforme refere Canário (2005), a escola pode ser analisada sobre três 

perspetivas, entendendo que: “a escola é uma forma, é uma organização e é 

uma instituição” (p. 62). Para Canário (2005), a forma escolar enquadra uma 
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forma de conceber a aprendizagem. Constitui-se como uma organização, 

porquanto assume modos específicos de organizar os espaços, tempos, 

agrupamentos dos alunos, e as modalidades de relação com o saber e, enquanto 

instituição, a partir de um conjunto de valores estáveis e intrínsecos, funciona 

como uma fábrica de cidadãos. 

A escola também é entendida como uma organização social, inserida e 

articulada com um contexto singular, com uma identidade e cultura própria, que 

produz modos de funcionamento e resultados educativos muito diferenciados.” 

(Canário, 2005). Ainda este autor (2005), considera-a um estabelecimento de 

ensino como uma totalidade, um sistema aberto que realiza trocas constantes 

com o seu meio ambiente. Assim, cada escola deverá estabelecer as suas 

políticas internas, o seu próprio regulamento, adaptar-se ao meio envolvente e 

ao tipo de alunos que pretende formar, permitindo que cada um edifique a sua 

própria identidade. Por este motivo, percebi a imprescindibilidade do 

conhecimento não só da cultura da escola, como também a integração da 

mesma na minha atuação. Após compreendida esta cultura, dever-se-á proceder 

a uma incorporação dos valores, das crenças e/ou rotinas características de 

cada escola, pois cada uma possui a sua própria identidade. 

Pode-se ainda acrescentar que a escola, enquanto instituição em que são 

priorizadas as atividades educativas formais, se caracteriza como um espaço de 

desenvolvimento e aprendizagem, pelo que todo o seu percurso deve incorporar 

as mais diversas experiências. Isto significa considerar os padrões relacionais, 

os aspetos culturais, cognitivos, afetivos, sociais e históricos incluídos nas 

interações e relações entre os diferentes segmentos. 

Adicionalmente, a escola tem como missão a educação e formação dos 

seus alunos. Segundo Reboul (1971), educar consiste na ação consciente que 

possibilita que um ser humano desenvolva as suas aptidões físicas e intelectuais 

bem como os seus sentimentos sociais, estéticos e morais, com o intuito de 

cumprir a sua missão como homem. Então, educar deverá ser entendida como 

uma ação consciente, visto ser voluntária e concretizada com uma intenção. 

Atendendo que o educando assume um papel central e ativo neste processo, 

dever-se-á promover, no âmbito da prática educativa, igualdade de 
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oportunidades a todos, sem exceção, o que requer atender às diferenças 

individuais, mormente no que se referencia às necessidades, motivações e 

aptidões. No projeto educativo, para que se almeje uma igualdade diferenciada 

é preciso considerar cada aluno como um “caso particular” que merece ser 

compreendido para se poder atuar em conformidade (Colorem, 1991)  

Neste sentido, a escola é o lugar onde o ensino e a aprendizagem devem 

caminhar de mãos dadas. A escola possibilita “aprender a aprender” e “aprender 

a ensinar”, percebendo-se nestas relações, a inevitável incorporação de uma 

constante melhoria proveniente de uma experiência, isto é, da prática; porquanto 

esta prática é potenciadora do desenvolvimento da capacidade de ensinar e da 

capacidade de aprender. 

Ser professor requer, por isso, uma atitude intencional e deliberada de 

educar, isto é, fazer da sua profissão um ato de construção e desenvolvimento 

do homem. 

Como refere o provérbio budista: 

“Se uma semente de uma alface não cresce, não culpe a alface. Em vez disso, 

a culpa recai sobre nós por não termos alimentado a semente corretamente.” 

(Provérbio Budista, s/d) 

Este provérbio, permite uma reflexão acerca da origem do insucesso e, 

em particular, acerca da errada atribuição da culpa aos alunos quando não 

aprendem. Em boa verdade, o caminho mais fácil e, não raramente, o mais 

utilizado, o que nos incita a questionarmo-nos acerca da nossa função como 

professores: será que queremos formar pessoas irresponsáveis? Sem valores, 

sem ética profissional e cívica, sem capacidade de reflexão? A mim parece-me 

que as respostas merecem um premente: “Não!” 

Infelizmente, no meu entendimento, a sociedade contemporânea tende a 

tornar-se egoísta, menos responsável, menos altruísta, em parte resultante das 

tendências da educação atual, que importa serem alteradas. Analogamente, 

assemelha-se a uma poça de água que a terra deve sugar, que o homem deve 

contrariar evitando a chuva, secando o solo, fazendo rebentar as plantas, novos 
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seres com vitalidade. Assim, os seres Humanos devem progredir no sentido de 

serem melhor formados, educados, responsáveis – mais Humanos. 

Estes estão entre os motivos que mais me incentivaram, mais me 

desafiaram e me fizeram-me sonhar ser Professora.  

Nóvoa (2008) realça cinco disposições que são fundamentais na definição 

dos professores nos dias de hoje. O conhecimento - ninguém pode ensinar 

aquilo que não sabe e ninguém pensa no vazio, mas sim na aquisição e na 

compreensão do conhecimento. Pois, como refere Alain (1986), para instruir é 

necessário conhecer aqueles que se instruem, mas mais importante ainda é sem 

dúvida, conhecer bem aquilo que se ensina. A cultura profissional – ser professor 

é compreender os sentidos da instituição escolar, integrar-se numa profissão, 

aprender com os colegas mais experientes na escola e no diálogo com os 

mesmos. O tato pedagógico – é a capacidade que o professor tem de relação e 

comunicação (dando-se ao respeito), conquistando os alunos para o trabalho 

escolar (saber conduzir os alunos). O trabalho em equipa – os modos de 

profissionalidade do docente implicam um reforço das dimensões coletivas e 

colaborativas, do trabalho em equipa e da intervenção conjunta dos projetos 

educativos da escola. O compromisso social – este converge no sentido dos 

princípios, dos valores, da inclusão social e da diversidade cultural.  

Atendendo ao conhecimento do professor, Shulman (1986) realça que a 

formação de um Professor deve incluir sete categorias para o conhecimento, 

destacando as bases para as competências pedagógicas: conhecimento 

pedagógico geral – é o conhecimento que excede uma área específica, em 

teorias e estratégias relacionadas com o processo de ensinar e aprender, 

engloba todos os saberes e informações que refletem o modo como os 

Professores adequam a matéria de ensino em função dos seus alunos (Costa, 

1996; Graça, 1997; Matos, 1989); o conhecimento do conteúdo – é o 

conhecimento da matéria que o Professor vai ensinar, uma vez que sem o 

conhecimento adequado, nunca o ensino será eficaz (Costa, 1996; Vickers, 

1990); o conhecimento pedagógico do conteúdo – é o tratamento do conteúdo 

que o Professor realiza, facilitando a compreensão dos alunos, no fundo é a 

tradução da matéria para o ensino, que consiste num cruzar do conhecimento 
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da matéria de ensino, no conhecimento pedagógico geral e no conhecimento 

dos contextos educativos (Costa, 1996; Graça, 1997); o conhecimento curricular 

– é o conhecimento dos programas e matérias para cada ano de escolaridade; 

(conhecimento dos contextos educativos – é o conhecimento acerca do contexto 

onde vai ser aplicado o ensino, podendo ser micro, meso e macro; conhecimento 

dos alunos – é o conhecimento acerca das suas características que destacam 

as diferenças individuais; conhecimento dos objetivos educacionais – é o 

conhecimento acerca dos objetivos, finalidades, fundamentos e propósitos 

(Costa, 1996). 

Deste modo, importa compreender que para se ser professor devemos 

atender a um conjunto de conhecimentos, isto é, agregar diversos tipos de 

informações (conhecimento do conteúdo, conhecimento pedagógico geral e 

conhecimento do contexto educativo), que nos possibilite apresentar os 

conteúdos aos alunos e potenciar as suas aprendizagens.  

Atendendo às minhas crenças, ser professora implica transmitir 

conhecimentos, ser a conselheira, apresentar possibilidades, incutir valores, 

despertar sonhos, não se restringindo ao simples ato de recebimento de um 

diploma. À semelhança de quando adquirimos uma licença para conduzir, em 

que nos tornamos minimamente habilitados para o fazer, no contexto da 

docência, o diploma confere apenas a possibilidade de “ser professor”. Todavia, 

para sermos bons Professores e assumirmos a profissão na sua plenitude 

precisamos dispor-nos a uma busca da superação diária, que se afigura 

infindável. Assim, o diploma trata-se de um requisito para nos tornarmos 

professores, que nos concede a “caixa de ferramentas” necessária para 

iniciarmos o processo de formação dos nossos alunos, dando assim corpo à 

licença conquistada. 

Para além disso, conforme refere Nóvoa (2008), importa atender à 

pessoalidade do professor, pois a profissionalidade docente não pode deixar de 

se construir no interior de uma pessoalidade do professor, antes requer uma 

teoria da pessoalidade no interior de uma teoria da profissionalidade. Ou seja, 

implica uma relação de reciprocidade entre a vertente profissional e a pessoal, 

uma não poderá existir na ausência da outra, ambas devem se equivaler e se 
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associar. Tal convoca o entendimento de que o professor, mais do que ser um 

transmissor de conhecimentos, deve ser capaz de educar os alunos numa 

perspetiva eclética de educação, a qual incorpora diferentes domínios que vão 

desde a área desportiva até ao domínio pessoal e social. 

Perante isto, percebe-se que ser professor não se circunscreve apenas 

ao conjunto de conhecimentos técnicos e científicos característicos do docente, 

mas também significa captar este sentido de profissão na criação de um 

conhecimento pessoal no interior do conhecimento profissional. Então, 

facilmente se depreende que “o professor se forma ao longo do tempo”. Precisa 

de ser competente, apreendendo o como e o porquê da sua atuação, ser capaz 

de tomar decisões de modo autónomo e ser aberto à inovação, não esquecendo 

que o conhecimento é socialmente válido e útil durante pouco tempo.   

Esta grande complexidade inerente a este conceito reflete-se também nas 

diversas antinomias referidas por José Maria Cabanas, no texto “Teoria da 

Educação – conceção antinómica”, que sugerem a educação como uma série 

de situações dialéticas e contradições internas, embora todas apresentem 

legitimidade. De entre as vinte antinomias, destaco a terceira – “a educação 

entre a tarefa de formar e a de informar”. Ainda que todas as outras retratem a 

realidade dialética da educação, o dilema apresentado na terceira antinomia 

assume, para mim, um destaque quando abordamos a complexidade desta 

profissão. Pois, de facto, a atividade de educar deverá proporcionar o próprio 

produto da educação, ou seja, os conhecimentos, mas também dotar o indivíduo 

de capacidades para que possa fabricar esse mesmo produto. Assim, o que 

pretendo evidenciar, ao recorrer a esta antinomia, é que tanto a ação de formar 

como de informar são indispensáveis ao desenvolvimento dos nossos alunos, 

até porque entendo que não seja possível formar sem informar. Se o 

conhecimento é válido e útil durante um escasso período, dever-se-á então 

reforçar a capacidade autodidata do aluno, bem como as suas técnicas de 

atualização de conhecimentos, ainda que nunca descurando os seus saberes 

básicos imprescindíveis.  
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3.1.2. A importância da Educação Física na formação dos alunos 

Se atentarmos ao lema olímpico – Mais alto, mais longe, mais veloz, mais 

resistente, mais forte! – facilmente se depreende que do desporto não se 

restringe à performance, mas também aos planos ético e estético, moral e 

comportamental, sentimental e espiritual (Bento, 2012), que apelam a uma busca 

insaciável, a uma constante renovação e superação inigualável do Eu.  

A Educação Física exalta todos estes valores de forma tão veemente 

como nenhuma outra disciplina, portanto, a criação de um ambiente de 

exercitação corporal e desportiva pode ajudar a escola a recentrar-se na sua 

missão essencial e a encontrar os caminhos da cooperação com as instituições 

que comungam do mesmo destino (Bento, 2012). Pode ajudar a reintroduzir 

aquilo que há algum tempo tem vindo a ser dissipado por novas gerações alheias 

a valores imprescindíveis à educação do ser humano. Através do sucesso ou 

insucesso inerente à performance aprende-se a respeitar, a cooperar, a 

socializar, a reconhecer fraquezas e limitações, permitindo estimular a 

superação, a dedicação, o empenho que a Educação Física preconiza e permite 

transportar todos estes valores para o quotidiano de cada aluno.  

Carecemos de ação, de exercitação corporal, de vontade e brio, de uma 

moral em ação (Bento, 2012), logo, esta disciplina direcionada para a ação, 

carece de atenção imperecível, pois a prática estruturada da atividade física e 

do desporto, na Escola, exerce uma influência positiva no comportamento, na 

atenção, na aprendizagem e no rendimento escolar dos alunos. Se influência 

comportamentos é, indubitavelmente, imprescindível para efetuar a mudança 

que o atual paradigma proclama. Com efeito, prescindir da Educação Física 

significa aniquilar o corpo, desrespeitar a nossa essência, dispensar a nossa 

condição humana.  

No meu entendimento, a Educação Física estabelece-se como uma 

disciplina de âmago incrivelmente enaltecedor da condição humana e da 

sociedade e, por isso, não deve ser olvidada nem no início, nem ao longo da 

constante formação dos alunos. Acredito que apenas ela aclama os valores 

cruciais ao despertar de uma nova sociedade, uma sociedade ativa, persistente, 

resiliente e, naturalmente, saudável. 
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3.2. Enquadramento funcional do estágio profissional 

3.2.1. A escola cooperante 

A preferência para a realização do EP nesta EC deveu-se as dois fatores 

– a questão da proximidade relativamente à minha zona de residência, bem 

como a cultura que o desporto reflete na comunidade escolar e na sociedade 

envolvente, principalmente, na modalidade de dança. 

Focando-me concretamente no contexto funcional da EC, esta situa-se 

num dos concelhos do distrito do Porto. A escola localiza-se no centro da sua 

cidade, numa área de aglomeração de estabelecimentos de ensino, e beneficia 

da relativa proximidade com equipamentos de caráter cultural e desportivo, tais 

como a Biblioteca Municipal, o Pavilhão dos Desportos e as Piscinas Municipais. 

Por esta razão, instiga e facilita a organização de atividades desportivas e/ou 

culturais nestes diversos espaços. Até porque, esta é uma instituição bastante 

dinâmica, organizando um razoável número de eventos socioculturais, incluindo 

os de âmbito desportivo. 

A EC integra diferentes níveis de ensino, acolhendo alunos em regime 

diurno e noturno, dos 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º anos. Esta inclui uma vasta oferta 

formativa sustentada por um grupo de 140 professores, direcionado para cerca 

de 1436 alunos. 

Quanto ao grupo de Educação Física, este é constituído por 15 

professores e ainda dois diferentes núcleos de Estágio, que são compostos por 

quatro estagiárias da FADEUP e quatro estagiários do Instituto Superior da Maia.   

Adicionalmente, uma vez que esta escola sofreu uma intervenção 

relativamente recente possui instalações e equipamentos em boas condições, 

facilitando a prática de variadas modalidades. Assim, no que concerne às 

instalações desportivas, a EC apresenta um pavilhão gimnodesportivo, um 

campo de futebol de sete com relvado sintético, um ginásio, uma piscina, dois 

espaços exteriores que incluem quatro campos de basquetebol e um de andebol.  

No que concerne aos equipamentos desportivos, com o propósito de 

proporcionar aulas de qualidade, a escola possui todos os materiais necessários. 
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Porém, os recursos essenciais para a prática da modalidade de ginástica, 

analogamente às restantes, são escassas, particularmente na ginástica de 

aparelhos. Naturalmente, para que todo o grupo de professores aceda de modo 

adequado às instalações e ao equipamento didático disponível. é fulcral que 

todos atendam ao cumprimento do roulement4. 

Importa ainda referir o caráter dinâmico que esta escola incorpora, visível 

na organização e/ou participação de diversos eventos. Para além disso, 

incorpora uma cultura de prática desportiva de diversas modalidades oferecidas 

pelo DE, havendo uma profunda adesão por parte dos discentes.  

Frente a esta caraterização, devo referir que o meio escolar me 

proporcionou boas condições de trabalho. 

 

3.2.2. Os preceitos da atuação do professor: guião para uma boa prática 

Segundo Alain (1986) para instruir é necessário conhecer aqueles que se 

instruem, mas mais importante ainda é sem dúvida, conhecer bem aquilo que se 

ensina. Ninguém pode ensinar aquilo que não sabe.  

Em conformidade, o trabalho do professor consiste na construção de 

práticas, as quais devem resultar de reflexões críticas sobre si mesma, enquanto 

professor, bem como de todos os constrangimentos adstritos ao ambiente 

educativo. Nomeadamente, a cultura profissional deverá ser apreendida e 

internalizada pelo professor, daí que, consequentemente, o registo das práticas 

a reflexão sobre o trabalho e o exercício de avaliação são rotinas que fazem 

aperfeiçoar e avançar a profissão. Por sua vez, o tato pedagógico associado ao 

trabalho em equipa, deverão constituir princípios de atuação e estratégias de 

atuação, no sentido de otimizar a intervenção do professor. Por fim, o 

compromisso social, o qual integra princípios, valores da inclusão social e da 

diversidade cultural, deverá ser norteador das conceções e práticas do 

professor. Como refere Nóvoa (2008), educar é conseguir que a criança 

ultrapasse as fronteiras que lhe foram traçadas como destino pelo nascimento. 

                                                 
4 Mapa de rotação e atribuição de espaços atribuídos às turmas para a prática de EF elaborado pelo Diretor das 
Instalações da escola. 
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Hoje a realidade da escola deverá considerar os muros (sociedade) que a 

circundam.  

Então, atendendo às minhas crenças, ser professora implica transmitir 

conhecimentos, ser a conselheira, apresentar possibilidades, incutir valores, 

despertar sonhos, não se restringindo ao simples ato de recebimento de um 

diploma. À semelhança de quando adquirimos uma licença para conduzir, em 

que nos tornamos minimamente habilitados para o fazer, no contexto da 

docência, o diploma confere apenas a possibilidade de “ser Professor”. Todavia, 

para sermos bons professores e assumirmos a profissão na sua plenitude 

precisamos dispor-nos a uma busca da superação diária, que se afigura 

infindável. Assim, o diploma trata-se de um requisito para nos tornarmos 

Professores, que nos concede a “caixa de ferramentas” necessária que viabiliza 

a possibilidade de iniciarmos o processo de formação dos nossos alunos, dando 

assim corpo à licença conquistada, possibilitada no desvendar dos diversos 

caminhos que possibilitam a construção do “ser Professor”. 

Apesar de não ser possível limitar um bom professor ou um bom 

profissional a um conceito ou definição, percecionamos que ser professor requer 

conhecimento, cultura profissional, tato pedagógico (como deve atuar), trabalho 

em equipa e um compromisso social (Nóvoa, 2008). Para além disso, importa 

atender à pessoalidade do professor, pois tal como refere o mesmo autor (2008), 

a profissionalidade docente deve construir-se no interior de uma pessoalidade 

do professor e necessita de uma teoria da pessoalidade no interior de uma teoria 

da profissionalidade. Ou seja, implica uma relação de reciprocidade entre a 

vertente profissional e a pessoal, uma não poderá existir na ausência da outra, 

ambas devem se equivaler e se associar. 

Além da transmissão de conhecimentos, o Professor deve ser capaz de 

preparar os alunos nos vários domínios (cultura desportiva, conceitos 

psicossociais, habilidades motoras e condição física). 

Logo, enquanto aspirantes a professores, devemos mudar este 

paradigma e fazer com que a educação acompanhe e responda a tais 

necessidades. 
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3.2.3. A turma  

O processo de E/A circunscreve-se de substancial complexidade, 

porquanto para que a sua consecução obtenha sucesso, é fundamental que este 

abranja e atenda com profundidade a um vasto leque de aspetos, 

particularidades ou especificidades relativas ao meio escolar, à comunidade, ao 

meio envolvente, às experiências anteriores, entre outras. Ou seja, a planificação 

deve ter como ponto de partida as características do meio envolvente, da escola 

e dos alunos, devidamente ajustados ao programa traçado pelo Ministério da 

Educação para que este se torne exequível e praticável. Só através de um 

conhecimento destas realidades será possível sonhar com um processo de 

ensino – aprendizagem com sucesso e, por conseguinte, que conduza os nossos 

alunos a maiores e melhores vivências e formações em EF, como indivíduos 

socialmente integrados, culturalmente evoluídos, capazes de executar as 

habilidades motoras e de manter a condição física em níveis condescendentes 

com a qualidade de vida de um Ser Humano. Este último ponto ressalva a 

importância da EF na formação do indivíduo, que vai muito além do saber correr, 

saltar, jogar ou executar na perfeição as habilidades motoras. Os objetivos da 

EF passam por estes, mas incorporam outros que visam a construção de uma 

pessoa plena de capacidades em todos os níveis da sua existência. 

É nesta necessidade que se impôs a realização de um estudo da turma 

em geral e de cada aluno em particular. Para o efeito recorreu-se à aplicação do 

Inquérito/Caracterização da turma. Esta incluiu um conjunto de pontos que me 

permitiram obter dados fundamentais para perceber a razão do 

sucesso/insucesso do aluno em particular ou da turma em geral. Através deste 

estudo, em que são observados parâmetros relativos aos aspetos 

socioeconómico, familiar, cultural, vivências anteriores no âmbito da EF e 

Desporto, sucesso/insucesso escolar, condição física, estado de saúde, 

interesses e desejos dos alunos, entre outros, pude reconhecer e avaliar duas 

realidades (aluno e turma). Apenas deste modo, as dificuldades de adaptação, 

compreensão e intervenção, que podem dever-se ao resultado de más 

condições físicas, socioeconómicas, familiares, entre outras, foram conhecidas, 

e o processo de intervenção pode tornar-se mais objetivo, efetuado com base 
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em linhas de conduta fundamentadas e sólidas e, logicamente, com mais 

efetividade e sucesso.  

Na verdade, ao realizar este estudo procurei partir do individual para o 

geral, no sentido de fundamentar e criar uma ideia generalizada dos alvos 

prioritários (alunos) do processo de E/A. Ou seja, percorrer o sentido da 

individualização do ensino para concretizar e corresponder às dificuldades, 

necessidades e desejos de cada aluno, sem prejudicar o grupo. Mediante estas 

informações, pude solicitar a realização da demonstração aos alunos praticantes 

da modalidade, pedir a apoio dos alunos aos colegas com mais dificuldades, 

bem como proceder a alterações no planeamento das situações de 

aprendizagem que os alunos revelavam maior desinteresse, procurando 

enfatizar a integração de exercícios mais divertidos. 

 

3.2.4. O núcleo de estágio 

Alarcão e Tavares (2003) referem que, a ação profissional do professor 

não pode ser realizado em situação de isolamento. A complexidade das 

dificuldades exige trabalho em equipa consequente da assunção de projetos 

comuns. Com efeito, a oportunidade de realizar o EP em núcleos de estágio 

(entre três a quatro elementos), foi de algo bastante benéfico para a 

aprendizagem e desenvolvimento profissional de todos os elementos, 

principalmente dos EE’s.  

O meu núcleo de estágio era constituído por quatro EE’s, sendo 

supervisionado por uma PC da escola e uma PO da faculdade. EE ficaria 

responsável pelo ensino e aprendizagem de uma das turmas da PC, por isso na 

primeira reunião, a Professora permitiu-nos eleger a turma que assumiríamos ao 

longo de todo o ano letivo. Dado que nos foram transmitidas breves informações 

de cada turma – horário, comportamento dos alunos – a opção decorreu 

mediante as nossas próprias características e/ou preferências. Logo, uma vez 

que, com exceção de uma das minhas colegas, os restantes elementos já me 

conheciam, rapidamente concordaram que eu seria a pessoa mais indicada para 

lecionar a turma de 11º. Esta, segundo a PC, era uma turma particularmente 

complicada, isto é, evidenciava diversos problemas de índole comportamental e, 
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imediatamente, as minhas colegas responderam “Tem de ser a Eugénia! Só ela 

tem a capacidade de pô-los na linha!”.  

Embora, estivesse inicialmente assustada, senti-me simultaneamente 

satisfeita com esta decisão conjunta, pois encarei a situação como uma 

possibilidade de aprender e crescer mais, retirando desta experiência constantes 

aprendizagens, cruciais para o meu desenvolvimento profissional. 

A par da distribuição das turmas, nesta reunião inicial do núcleo de 

estágio, foram também decididas algumas medidas e regras para uma melhor 

organização e dinâmica de grupo. Assim, ficou ainda definido que, ao longo do 

estágio, iriamos realizar 2 reuniões semanais, com a duração de 90 minutos, 

naturalmente com a presença da PC. 

Ao longo destas reuniões prevaleceu um espírito de partilha, de 

reconhecimento e discussão, com o propósito de alcançarmos o sucesso que 

todas nós desejávamos. E, apesar de terem existido alguns conflitos, penso que 

típico de um grupo de mulheres com características idênticas, aprendemos 

progressivamente a compreendermo-nos e ajudarmo-nos mutuamente.  

Na realidade, este processo revelou-se extremamente enriquecedor, pois 

permitiu-nos desenvolver competências imprescindíveis no que respeita ao 

trabalho em equipa. Esta aprendizagem assumiu particular importância, uma vez 

que contribuiu significativamente para conseguirmos tecer variadas 

considerações alusivas à nossa prática, que não sendo interpretadas 

erradamente, foram sempre aceites com um modesto “obrigada”. 
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A concretização deste EP afigura-se como o primeiro degrau desta 

escada imprevisível e imprescindível para o processo de edificação permanente 

na profissão docente. 

Atendendo às normas orientadoras do EP, este capítulo deverá aludir à 

natureza complexa, unitária e integral do processo de E/A, bem como às 

características da atividade do professor, pelas condições locais onde o ensino 

se concretiza, que impelem a uma interligação das várias áreas a percorrer no 

processo de formação (Matos, 2012). Portanto, o EP constitui-se como uma 

espécie de instrumento essencial que possibilita a integração do estudante na 

vida profissional de uma forma gradual e orientada. Este, confere ao estudante 

um ambiente de segurança adveniente da prática de ensino, permanentemente 

supervisionada e em contexto real. Reunidas estas condições, possibilita-se o 

desenvolvimento de competências profissionais que fomentem nos futuros 

professores um papel crítico e reflexivo, capacitando-o para o confronto dos mais 

variados problemas que ocorrerão no dia a dia. 

Importa assim que o EE desenvolva o maior número de tarefas que cada 

uma das diferentes áreas integram (área 1, 2 e 3). Com efeito, ao longo do 

presente ano letivo 2014/15 tive a preocupação de incorporar todas as tarefas 

correspondentes a cada área de desempenho na minha formação, na qual 

surgiram diversas atividades a desempenhar. Este período de descoberta foi 

marcado por alguns problemas, dificuldades, questões permanentes inerentes à 

minha atuação nas diversas valências, pela busca de estratégias. Todavia, 

também alcancei alguns sucessos, deparei-me com surpresas positivas e, 

naturalmente que, foi no confronto com esta súmula de aspetos positivos e 

negativos que pude iniciar a edificação de uma identidade profissional (IP). 

Na realidade, o confronto com o contexto real de ensino assumiu um papel 

preponderante ao longo da minha caminhada formativa, pois o professor 

aprende a partir do contexto da sua ação, da análise e interpretação da sua 

própria atividade por meio do conhecimento na ação, reflexão na ação e reflexão 

sobre a reflexão na ação (Schon, 1987). De facto, é unicamente através da 

reflexão, da experimentação do questionamento da prática, que se encoraja a 

criação de soluções, e elaboração de ideias para a resolução dos variados 
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problemas da atividade do professor. É impreterível que a formação se configure 

de modo contínuo, na qual inicialmente se deve conferir prioridade à reflexão, à 

conceção e execução das mais diversas tarefas pedagógicas, compreendendo 

que é o próprio candidato a professor o responsável pela edificação do seu 

processo de aprendizagem. 

Portanto, neste capítulo em que a reflexão está sempre presente, 

desenvolver-se-ão os aspetos com os quais fui confrontada ao longo deste 

percurso e, concomitantemente, incluem a Realização da Prática Profissional, 

designadamente na primeira área de desempenho. 

 

4.1. Área 1: Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

A primeira área de desempenho centra-se no processo E/A, uma vez que 

nela se incluem as tarefas centrais da profissão de professor, nomeadamente a 

Conceção, o Planeamento, a Realização e a Avaliação do ensino e da 

aprendizagem. 

Neste processo, sabemos que ao professor é exigida, fundamentalmente, 

a capacidade de projetar a sua atividade de ensino no quadro de uma conceção 

pedagógica, com referência às condições gerais e locais do contexto educativo 

em que está inserido, à especificidade da disciplina que leciona e às 

características dos seus alunos. 

Neste seguimento, as primeiras atividades do EP relacionaram-se com o 

conhecimento da escola. Para o efeito, realizei um estudo de caracterização da 

escola, estudei o regulamento interno, o projeto educativo, o programa de EF e 

planeamento anual das atividades que a mesma previa desenvolver.  

 

4.1.1. Conceção  

Segundo Bento (1987), aquele que quer ser um pedagogo, deverá 

compreender que necessita de educação permanente, da sua capacidade de 

reflexão, da sua vontade, dos seus conhecimentos e do seu tato pedagógico. 

Destas características depende a eficácia do seu trabalho. O trabalho incessante 

de educação e formação de si mesmo constitui uma condição indispensável da 

vida de um pedagogo. 
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Neste sentido, a conceção que alude à organização e gestão do ensino e 

da aprendizagem proclama uma leitura imprescindível de diversos documentos 

referentes à disciplina de EF e à respetiva escola. Só a partir desta análise 

podemos iniciar o planeamento. Pois, como refere Bento (2003) “Todo o projeto 

de planeamento deve encontrar o seu ponto de partida na concepção e 

conteúdos dos programas ou normas programática de ensino, nomeadamente 

na concepção de formação geral (…)” (p. 7). Aqui, importa ainda referir que, uma 

fase de planeamento fundamentada e coerente, deve atender aos interesses e 

necessidades dos alunos, do meio escolar e comunidade, existindo, por isso a 

necessidade de conhecer o objeto de ensino da EF, de analisar o envolvimento 

e ainda conhecer os alunos. Só com estes dados interpretados e refletidos será 

possível planear, realizar e avaliar o processo de E/A. Logo, aliando os 

conhecimentos, habilidades, capacidades e crenças que o professor detém no 

que respeita ao ensino, é necessário adequá-las às suas condições específicas 

(contexto de atuação) e que, atendendo aos princípios pedagógicos e didático-

metodológicos, o professor planeie de acordo com as indicações programáticas. 

Todavia sempre referenciado às condições pessoais, materiais, sociais e locais, 

ou seja, ao respetivo contexto de atuação.  

Então com o intuito de conseguir concretizar esta adaptação, indaguei 

sobre o a cultura da escola, quer a nível mais geral (indicadas pelo programa) 

quer a nível local, (fornecidas pela escola, como o projeto curricular de EF, 

projeto educativo, entre outros), bem como a organização e dinâmica próprias 

da escola onde exerci funções.  

Esta análise integrou a requisição de alguns documentos que continham 

determinadas informações, conversa com os professores do grupo de EF, mas 

também com toda a restante comunidade escolar. Aliás, apenas através da 

convivência com os mesmos, do estabelecimento de uma relação cordial, foi 

possível absorver a cultura da escola, os valores defendidos cultivados, que se 

refletiam nas ideias transmitidas por toda a comunidade escolar. Na ausência 

deste contacto, toda a minha análise poderia correr o risco da distorção da 

informação que havia recolhido nos documentos analisados, dada a inexistência 

de contacto com a realidade. Logo, esta interação tornou-se imprescindível para 
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que as constatações que havia realizado detivessem um caráter verdadeiro. 

Esta súmula de informações possibilitou uma perfeita simbiose entre os 

conteúdos que estavam programados e as características destes alunos, desta 

escola e deste meio.  

No que concerne às finalidades da EF, visa-se a aptidão física numa 

perspetiva de melhoria de qualidade de vida, a compreensão e aplicação dos 

princípios nos diferentes tipos de atividades e o reforço pelo gosto da prática 

desportiva nos alunos. Por isso, uma vez que concordo com estas finalidades 

presentes no programa nacional de EF, tentei integrá-las no planeamento ao 

longo de todas as aulas. 

Um dos aspetos negativos que pude verificar na análise de programa 

prendeu-se com, por exemplo, a forma de jogo 11x11, referida na modalidade 

de futebol, revelando-se uma realidade desajustada no contexto escolar. Pude 

constatar que nem todos os alunos apresentam um nível de desempenho que 

lhes permita executar esta forma de jogo, nem as escolas dispõem de 

infraestruturas necessárias para a prática desta modalidade nesta forma de jogo. 

Por esta razão, como referido anteriormente, é muito relevante a análise do 

envolvimento, ou seja, o conhecimento da região, da escola e da comunidade 

escolar para que a programação sofra os reajustes necessários.  

Ainda numa análise ao programa nacional de EF para o ensino 

secundário, verifica-se a indicação de um conjunto de particularidades que 

constituem a garantia de igualdade de todos os alunos no acesso a um ensino 

independente do nível socioeconómico. Todavia, é função do professor proceder 

a análise dos conteúdos programáticos e realizar uma adaptação dos mesmos, 

atendendo às características da turma, recursos materiais, humanos e ainda às 

condições da própria escola. Neste sentido, face à análise efetuada, conclui que 

a EF preconiza educar o aluno através do desporto, do corpo, do movimento e 

para a saúde, integrando sempre a componente social. Por este motivo, durante 

este ano, trabalhei no sentido de desenvolver as habilidades motoras, os 

conceitos psicossociais, a cultura desportiva e a condição física. 

Por esta razão, como referido anteriormente, é muito relevante a análise 

do envolvimento, ou seja, o conhecimento da região, da escola e da comunidade 
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escolar para que a programação sofra os reajustes necessários.  

A recolha destas informações contribuiu para construção de um 

conhecimento que, posteriormente, permitiu adotar estratégias e tomar as 

melhores decisões para conduzir com mais eficácia o processo de educação e 

formação dos alunos. Ou seja, atendendo às particularidades da escola e, 

concretamente, dos alunos que compunham a minha turma, foi possível integrar, 

por exemplo, algumas rotinas relacionadas com a manutenção da organização 

da aula. 

As principais dificuldades com que me deparei, no acesso à recolha das 

informações supra referidas, prenderam-se com a excessiva burocracia e 

morosidade relacionada com o acesso a estes documentos. Todavia, com o 

propósito de acelerar o acesso a estas informações, optei por deslocar-me pela 

escola, verificando eu própria as instalações, pessoal docente e não docente, e 

normas de funcionamento.  

Este enquadramento inicial relativamente a todo o processo estágio, à 

escola e ao ensino, demonstrou-se crucial para me enquadrar na função de 

professor, que iria desempenhar ao longo de todo o ano de EP, compreendendo 

quais as prioridades e necessidades para uma boa atuação, ultrapassando os 

obstáculos diários inerentes a esta profissão e, logicamente, também aos alunos. 

Neste sentido, os reajustes que realizei prenderam-se com a integração de 

algumas regras adicionais que objetivavam limitar a ocorrência de 

comportamentos desadequados, visto que esta turma apresentava graves 

problemas de índole comportamental. Portanto, uma das finalidades que defini 

antes de iniciar o planeamento do processo de E/A prendeu-se com a melhoria 

da disciplina da turma. 

Em suma, a conceção pode ser entendida como um suporte teórico de 

perceção de todos os documentos essenciais para a preparação do EP.  

 

4.1.2. Planeamento 

Segundo Bento (1987), o planeamento é a ponte entre as pretensões e a 

realização prática, o que presume que sejam realizadas estratégias com vista a 

alcançar determinados objetivos. Para este autor (1987), o plano apresenta 
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objetivos e as vias da sua realização comporta decisões; determina meios e 

operações metodológicas correspondentes aos aspetos anteriores; visa 

estabilização, modificação ou reestruturação de relações, sendo, assim, um 

instrumento de ação.  

Bento (2003), afirma que todo o projeto de planeamento deve encontrar o 

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

programáticas de ensino, nomeadamente na conceção de forma geral, de 

desenvolvimento multilateral da personalidade e no grau de cientificidade e 

relevância prático-social do ensino. Por isso, é reconhecida a importância do ato 

de planear como um dos mais importantes da profissão de professor, tendo em 

conta os princípios metodológicos, psicológicos e didáticos. De igual modo, Rink 

(1993) e Vickers (1990) atestam a importância do planeamento, considerando-o 

essencial para os professores em todos os níveis de experiência.  

Bento (2003) refere ainda que o planeamento implica uma reflexão 

pormenorizada inerente à direção e ao controlo do processo de ensino numa 

determinada disciplina. Depois de devidamente organizado todo este processo, 

torna-se mais fácil assegurar que as tarefas, a relação pedagógica, e tudo o que 

será solicitado aos alunos, obedeça a critérios pedagógicos, didáticos e 

metodológicos, permitindo a edificação de um processo de ensino eficaz. 

Por conseguinte, a planificação deve ser entendida como um processo de 

identificação da importância dos programas e da interpretação dos mesmos, 

sendo esta um guia que irá delimitar a intervenção do professor. Para o mesmo 

autor (2003) “o programa é obrigatório, mas não é um dogma” (p. 35), o que 

pressupõe que o programa é uma norma, mas que o professor pode fazer 

adaptações de acordo com as necessidades e exigências da turma. A par 

desses aspetos deverá desenvolver empatia para a perspetiva dos alunos, 

atendendo às suas capacidades, interesses e metas. Ou seja, o professor 

deverá considerar as capacidades dos alunos para a construção de toda a 

planificação, criando metas e objetivos para serem alcançados no final de todo 

o processo. 

Quando o planeamento alude ao ensino, integra um conjunto de 

momentos que estão permanentemente interligados, e que se influenciam 
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reciprocamente, existindo coerência e lógica. Planear o ensino pressupõe que 

as componentes do processo de ensino e aprendizagem sejam estruturados nos 

diferentes níveis (Bento, 1987). 

O modelo adotado pelo nosso núcleo de estágio para proceder ao 

planeamento do processo de E/A foi o Modelo de Estrutura de Conhecimento 

(MEC), elaborado por Vickers (1990), que apresenta 3 fases, e constituído por 8 

módulos. A fase de análise integra o conhecimento da disciplina de EF (módulo 

1), do envolvimento (módulo 2) e dos alunos (módulo 3); a fase de decisão 

reporta-se à extensão e sequência dos conteúdos (módulo 4), definição de 

objetivos (módulo 5), configuração da avaliação (módulo 6) e criação de 

progressões de ensino (módulo 7) e a aplicação refere-se aos planos de aula, 

reflexões, fichas de registos, e progresso individual dos alunos (módulo 8). 

Tendo como referencial o conhecimento da disciplina de EF e os objetivos 

globais do ensino, o professor deve orientar o seu planeamento considerando 

também as categorias transdisciplinares que constituem a formação integral do 

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

desportiva e conceitos psicossociais), bem como os objetivos específicos das 

diferentes matérias. O MEC reflete um pensamento transdisciplinar, no qual se 

identificam as habilidades e estratégias de uma modalidade desportiva, os 

conteúdos a ensinar pelo professor de EF, e revela como os conceitos das 

ciências do desporto influenciam o processo de ensino aprendizagem (Vickers, 

1990).  

Concomitantemente, para que o ensino seja planeado de um modo 

progressivo e eficaz, é essencial compreendê-lo como etapas. Um planeamento 

é tanto mais fiável quanto melhor situado for, isto é, tanto a nível das funções 

didáticas como ao nível do período de ensino e aprendizagem contemplados – 

planeamento anual, planeamento da unidade didática (UD) e o plano de aula, 

pois a preparação do ensino é específica e difere consoante o nível de 

planeamento que se pretender (Bento, 1987). Consequentemente, depreende-

se o sentido da ideia transmitida por Pires (2000), que indica que o planeamento 

pressupõe a antevisão dos acontecimentos futuros não aguardando para que os 

mesmos ocorram.  
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Esta foi a verdadeira mais-valia que consegui compreender após 

lecionada a primeira aula. Um planeamento eficaz permite possuir um conjunto 

de soluções que podem salvar uma aula. A essência remete-se assim ao 

planeamento. 

Em seguida, proceder-se-á a um escrutínio inerente aos níveis de 

planificação, no qual os planos são elaborados, inter-relacionados e entendidos 

como estações ou etapas intermédias e necessárias para o aumento da 

qualidade da conceção e da realização do ensino (Bento, 2003). 

 

4.1.2.1. Plano anual  

A elaboração do plano anual representa a primeira etapa da estruturação 

do ensino, que transpõe, sobretudo, uma compreensão e um domínio 

aprofundado dos objetivos de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, bem 

como dos conhecimentos inerentes à respetiva organização do ensino no 

decurso de um ano letivo (Bento, 2003). Este permite estabelecer o caminho a 

percorrer para atingir os objetivos, de acordo com as informações da escola e 

da turma. 

Neste contexto, o plano anual é um plano de caráter geral que procura 

situar e realizar o programa de ensino atendendo ao local e à comunidade 

envolvente. Este tipo de planeamento visa a determinação dos objetivos ao 

longo de um ano letivo com base nos objetivos do programa, distribuindo as 

matérias e as aulas na globalidade dos ciclos de ensino (Bento, 2003). 

No nível “macro” de estruturação do ensino – planeamento anual – 

pretende-se que o professor, analisando todas as recomendações determinadas 

para a disciplina, delimite a sua ação para um ano escolar. Neste nível de 

estruturação do ensino procura-se, em primeira instância, que o professor 

clarifique as metas e resultados a alcançar pelos seus alunos nos diferentes 

domínios: capacidades, habilidades, conhecimentos e atitudes (Bento, 2003). 

Bento (2203) realça ainda a importância de serem assinalados os “pontos altos” 

do ano, que consistem nas datas de avaliação, competições e convívios 

desportivos.  
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Portanto, torna-se importante referir que no que diz respeito à escola onde 

decorreu o meu EP, o plano anual é elaborado primeiramente pelo grupo de 

recrutamento de EF, onde se incluem os conteúdos programáticos a ensinar em 

cada ano de estudos. Este plano inclui as modalidades que devem ser 

abordadas em cada período letivo, assim como o número de aulas proposto para 

cada uma. Nesta escola, é também entregue aos encarregados de educação, 

através de uma síntese, toda esta informação, de modo a transmitir-lhes não só 

os conteúdos programáticos como alguns parâmetros de avaliação. Este plano 

anual, elaborado pelo grupo de EF, revelou ser uma grande ajuda na elaboração 

do Planeamento Anual de EF da minha turma.  

Na reunião com a PC, tive conhecimento da estruturação das 

modalidades a serem lecionadas ao longo dos três períodos (Voleibol e Andebol 

no 1º período; Basquetebol e Natação no 2º período; Futebol e Ginástica no 3º 

período), da duração das aulas (2 blocos de 90’ semanais), do espaço para a 

realização das aulas e alguma informação acerca da turma, na qual a PC me 

indicou as características gerais dos meus alunos.  

Relativamente a esta configuração, previamente efetuada pelo 

primeiramente pelo grupo de recrutamento de EF, este implicou uma certa 

submissão na medida em que a resposta dos alunos, por vezes, requeria um 

número de aulas superior ao definido, como foi evidente em modalidades como 

Natação, Basquetebol e ainda Andebol. Por isso, na minha perspetiva, deveria 

existir a possibilidade de os professores poderem elaborar um plano atendendo 

às características da turma. A própria ordenação das modalidades deveria 

também adequar-se a cada turma. No meu caso, por exemplo, terminar o ano 

letivo lecionando ginástica revelou-se extremamente difícil, pois carecia de 

extrema atenção por parte dos alunos. Então, uma vez que a turma além de não 

se interessar por esta modalidade, existiu um alheamento total na maioria das 

aulas durante a exercitação dos conteúdos, dado este período corresponder à 

época de exames. Assim, considero que seria mais adequado abordar uma 

modalidade coletiva que despertasse maior interesse nos alunos e que, 

consequentemente, encorajaria o seu afinco nas tarefas propostas. Por este 

motivo, a solução que adotei integrou a preocupação de na parte inicial das aulas 
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propor situações de aprendizagem que agradassem os alunos, na tentativa de 

modificar a sua predisposição nas partes subsequentes. 

No que concerniu à recolha de informações relativas às modalidades para 

o 11º ano permitiram-me estruturar o módulo 1 do MEC (Vickers, 1990). A 

intenção seria construir uma estrutura completa de toda a didática referente a 

cada modalidade, sendo esta construída numa fase inicial, mas podendo depois 

sofrer algumas reformulações.  

Naturalmente que a conceção do plano anual, segundo o MEC de Vickers 

(1990), corporizou todo o processo de análise, interpretação, ponderação e 

tomada de decisões, que foi necessário levar a efeito antes de se embarcar rumo 

ao planeamento específico de cada modalidade.  

Para a elaboração deste planeamento anual, além da consulta ao 

roulement as instalações, foi importante fazer um levantamento dos materiais 

disponíveis para a prática de cada modalidade. Como refere Bento (2003), as 

indicações programáticas do plano anual podem e devem ser modificadas, 

reformuladas e concretizadas de acordo com as condições em que o ensino vai 

decorrer. Neste sentido, o planeamento efetuado sofreu transformações devido 

a alterações climatéricas que limitavam as condições ideais para a prática de 

algumas modalidades.  

Assim, quando possuí os dados relativos ao contexto (módulo 2) e dos 

alunos (módulo 3), em conjunto com as minhas colegas de estágio elaboramos 

uma grelha de distribuição de todas as matérias para o ano letivo, incluindo 

algumas informações essenciais, tal como os trabalhos e testes escritos, os 

momentos das avaliações diagnósticas e sumativas, bem como os momentos 

de aplicação dos testes Fitnessgram.  

Importa ainda salientar a dificuldade de execução desta tarefa, 

principalmente devido à nossa inexperiência, pois na prática pedagógica 

vivenciada no ano precedente, significativamente distinta do EP, não havíamos 

elaborado uma planificação das aulas referente à totalidade de um ano letivo, 

mas apenas centrada numa única modalidade, cujo planeamento reportava-se a 

um determinado número de aulas. Esta tarefa de dificuldade acrescida, foi 
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realizada em conjunto com as minhas colegas do núcleo de estágio, na tentativa 

de reunir esforços e alcançar o êxito. 

Portanto, após a concretização desta planificação, urge realizar uma 

planificação alusiva a cada modalidade. 

 

4.1.2.2. Planeamento da unidade didática 

De acordo com Bento (2003), o segundo nível de planeamento reporta-se 

aos planos de UD. Este afirma que “o planeamento a este nível procura garantir 

a sequência lógico-específica e metodológica da matéria (…)” (p. 60), em que 

esta planificação pressupõe a organização das diferentes aulas que o professor 

tem para uma determinada modalidade. Entre outros aspetos, a caracterização 

dos alunos revelou-se também importante para a definição do tipo de interação 

a estabelecer com a turma, uma vez que o conhecimento dos hábitos de 

atividade física e preferência por determinadas atividades de ocupação dos 

tempos livres, são variáveis que proporcionam fortes indicadores relativamente 

à forma como eles encaram a disciplina de EF, assim como a cada uma das 

modalidades a lecionar. 

Para o desenvolvimento do processo de E/A é fundamental o professor 

planeie toda a sua atuação junto dos alunos, considerando todos os domínios 

de desenvolvimento do aluno (Vickers, 1990). Segundo Bento (2003), o 

planeamento da UD não deve dirigir-se apenas para a matéria mas integrar o 

desenvolvimento da personalidade (habilidades, capacidades, conhecimentos, 

atitudes) dos alunos, explicitando as funções principais assumidas naquele 

sentido por cada aula. Requer ainda uma planificação bem inter-relacionada de 

todo o seu processo. Para isso, todo o processo E/A de uma determinada 

matéria deve estar minimamente estruturado de forma lógica e contínua. Estas 

“substituem” as indicações gerais e globais por indicações pormenorizadas dos 

vários conteúdos a serem transmitidos nas várias aulas. A partir da sua 

elaboração é possível aclarar os objetivos, a preparar e a estruturar 

didaticamente as matérias, a função e as tarefas didáticas das diferentes aulas 

e o emprego de meios e materiais de ensino. 
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Como é possível perceber, a elaboração de uma UD é determinada por 

múltiplos fatores, e a sua reformulação é muito frequente, sobretudo para 

professores com pouca experiência. Assim, a qualquer momento este nível de 

planeamento poderá ser alterado, tendo como principal objetivo a aquisição de 

competências por parte dos nossos alunos. O ritmo de aprendizagem dos alunos 

e as suas respostas ao planeado foram os principais motivos das alterações 

efetuadas. 

Durante este ano, as UD’s foram, indubitavelmente, guias fundamentais 

que permitiram determinar a extensão e a sequência da matéria para cada grupo 

de alunos, sendo por vezes necessário construir dois níveis de aprendizagem de 

modo a atender às necessidades de cada um e adequar da forma o mais correta 

possível as situações de aprendizagem que fomentavam a progressão dos 

alunos.  

“ (…) a minha maior dificuldade será planear a extensão de uma matéria, não 

sabendo em concreto o tempo que os alunos demorará a atingir o objetivo 

previsto.” (Projeto de Formação Individual, 2015, p. 9)  

Foram frequentes as alterações relacionadas com o número de aulas que 

estavam previstas para a concretização de alguns objetivos. Existiam diversos 

fatores que contribuíam para a ocorrência destas modificações, como ausência 

de alguns alunos, as penalizações que era obrigada a realizar dada a conduta 

incorreta assumida pelos mesmos e, ainda, as dificuldades que demonstravam 

na execução de algumas habilidades motoras, impedindo a progressão para os 

conteúdos seguintes. Assim, esta situação obrigou-me a proceder a algumas 

alterações às UD’s anteriormente planeadas, pelo que foram frequentes as 

situações em que não consegui lecionar a totalidade dos conteúdos no número 

de aulas que havia definido. Consequentemente, a introdução de outros 

conteúdos, que seriam introduzidos posteriormente, ficava limitada e, não raras 

vezes, optava pela sua exclusão, priorizando o aumento do tempo de 

exercitação dos anteriores. Ademais, e como foi anteriormente referido, na 

presença de condições meteorológicas adversas, a efetivação do planeamento 
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previsto para determinada aula era substituída pelo treino da condição física, 

através da concretização de circuitos de treino funcional. 

Na elaboração do primeiro MEC específico para a modalidade fosse o 

mais completo possível. No entanto, a minha noção de completude estava mais 

relacionada com quantidade ao invés de qualidade da informação. Assim, a 

primeira versão do MEC possuía 130 páginas. Ao compreender que a 

capacidade de síntese (minha principal dificuldade) e, principalmente, a 

capacidade de seleção da informação, eram fundamentais para a elaboração de 

documentos operacionais e funcionais, o referido documento foi reduzido para 

46 páginas (UD de Natação), e os que lhe seguiram foram sendo cada vez mais 

reduzidos, até atingirmos a sistematização da UD em 4 a 9 páginas.  

O MEC é um modelo que permite efetuar uma síntese de todo o conteúdo 

a ser lecionado de modo consistente, tendo em conta a realidade da turma, e 

além disso permite colocar todo o conteúdo de forma clara e sequencial 

mediante as características dos alunos, facilitando o nosso trabalho enquanto 

professores. Esta ideia corrobora-se nas palavras de Bento (1987), que defende 

que é necessário que exista uma sequência lógica e metodológica das matérias, 

para que seja possível organizar as atividades do professor e dos alunos tendo 

uma regulação e orientação da ação pedagógica em cada uma das aulas, 

contribuindo dessa forma para o desenvolvimento dos alunos. 

Ultrapassadas as dificuldades, encaro o planeamento da UD como um 

documento fundamental que nos permite fazer uma visualização global dos 

conteúdos previstos para lecionar, facilitando a concretização do nível seguinte: 

a aula, através do plano de aula. 

 

4.1.2.3. Planeamento da aula 

O desenvolvimento adequado dos conteúdos durante o processo E/A é 

facilitado pelo planeamento da aula (Rink, 1993). Neste sentido, o facto de ter 

conseguido construir documentos que efetivamente se constituíram como guiões 

para a lecionação e avaliação de cada modalidade facilitou definitivamente a 

concretização destas tarefas. 
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O nível de planeamento correspondente à aula é realizado sob a forma de 

um plano de aula. Siedentop (1991) refere que é a base do processo de ensino e, 

independentemente dos métodos de ensino utilizados e da dependência ou 

independência que apresentam os plano de aula, todos os professores que se 

empenham em desenvolver um ensino eficaz 5  planeiam cuidadosamente as 

aulas, definindo exercícios, progressões de exercícios, necessidades materiais, 

fatores de segurança e de gestão de aula, ponderando também o processo de 

avaliação. 

O plano de aula apresenta-se como a tarefa mais específica da fase de 

planeamento, tendo sido elaborado atendendo ao plano anual e, principalmente 

à UD da respetiva modalidade. Logo, para a sua construção foi fundamental a 

consulta dos módulos 1 (estrutura do conhecimento), do módulo 2 (as condições 

de aprendizagem), do módulo 3 (o nível dos alunos), dos módulos 4 e 5 

(construção do quadro de conteúdos programáticos e respetiva definição dos 

objetivos gerais e específicos, respetivamente), e ainda o módulo 7 (decidir 

acerca das atividades de aprendizagem e sua progressão). Logicamente que 

todos os módulos foram tidos em consideração, todavia estes destacaram-se na 

elaboração dos planos de aula dada a rápida consulta acerca de alguma 

informação inerente a determinado gesto técnico e regra ou a aplicação de 

algumas situações de aprendizagem que estariam mais adequadas ao perfil da 

turma, revelaram-se “ferramentas” fundamentais para a elaboração de um plano 

de aula coerente e consistente, aula após aula.    

Para conseguirmos realizar uma escolha acertada dos caminhos 

possíveis, para que as alterações ao previsto sejam minimizadas, a elaboração 

do plano de aula deve ser, segundo Drews e Fuhrmann (1980) e Jakolew (1976), 

elaborado tendo em conta o seguinte pressuposto: domínio profundo do conceito 

da essência do ensino. 

Ora, construir um plano de aula configurou-se numa tarefa que exigiu 

preocupações superiores às que julgava existirem. Concretamente, procurar, 

considerar e adaptar as situações de aprendizagem aos objetivos, às 

                                                 
5 Ensino eficaz ocorre quando os estudantes aprendem de forma aprofundada e eficiente, desenvolvem atitudes positivas 
relativamente ao que aprenderam e reforçam a sua autoestima através do processo de aprendizagem (Siedentop, 1991).   
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dificuldades e potencialidades dos alunos da turma, afigurando-se uma tarefa 

complexa mesmo contando com o auxílio do MEC.  

O facto de ser necessário atender a um conjunto de preocupações no 

planeamento de cada aula implicou a realização de uma espécie de antevisão. 

Então, tentei prever cada resposta dos alunos e cada detalhe da situação de 

aprendizagem, de modo a evitar determinadas ocorrências e a possuir um 

conjunto de possíveis soluções que me permitissem resolver rápida e 

eficazmente os problemas convergentes. 

O processo E/A é claramente estigmatizado pela continuidade, e tudo o 

que é feito no momento resulta de um decurso anterior e influenciará o seguinte, 

logo, é fundamental que a tomada de decisão em relação ao plano de aula seja 

o resultado de um planeamento e de conceções anteriores.  

No caso particular da minha turma, além de ser importante dispor de um 

conhecimento aprofundado do conteúdo, que possibilitasse modificar e adaptar 

as situações de aprendizagem mediante as respostas cognitivas e motoras dos 

alunos (solicitando níveis de desempenho motor distintos), deteve-se na gestão 

e controlo da turma. Por isso, existia uma preocupação constante na definição e 

redefinição de estratégias que limitassem os comportamentos desviantes dos 

alunos. As definições das regras e das rotinas, pensadas previamente, foram 

também medidas importantes a ter em conta nesta fase de planeamento: 

“(…) cada aluno que efetuasse 3 comportamentos fora da tarefa seria 

imediatamente expulso da aula – sendo cada comportamento devidamente 

registado no quadro da piscina.” (Relatório nº 42) 

As transições entre situações de aprendizagem e a organização didático-

metodológica asseveraram-se também cruciais para tornar as aulas eficazes. 

Por isso, a elaboração de um planeamento que integrasse estas preocupações 

permitia limitar a ocorrência de comportamentos desviantes diretamente 

relacionados com o tempo de espera e disposição dos alunos. Logo, a formação 

prévia de grupos de trabalho e as rotinas que se foram estabelecendo ao longo 

das aulas revelaram-se a chave para o sucesso das mesmas. Além disso, a 

preparação atempada da aula permitia investigar as possibilidades de ocorrência 
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de precipitação, que caso ocorresse condicionaria a realização das aulas no 

exterior. Assim, quando chovia, aplicava-se um plano alternativo, evitando então 

o fator surpresa e problemas a ela associados. 

“Uma vez que tinha conhecimento prévio que estas aulas seriam realizadas no 

pátio (exterior) caso as condições meteorológicas não permitissem realizar a 

mesma no local pré-definido, o planeamento deveria incluir uma alternativa. 

Deste modo, não só neste, como também nos próximos planeamentos, 

integrarei um plano alternativo.” (Relatório nº 15 – Dia 04/11/2014) 

Outra preocupação que tentei sempre integrar respeitou à aplicação dos 

conteúdos desenvolvidos ao longo da aula, nomeadamente na lecionação dos 

jogos desportivos coletivos, nos quais incluía sempre a realização de jogo 

durante os cerca de 10/15’ finais da aula. Para além deste objetivo, pretendia 

também motivar os alunos para a prática desportiva através do prazer que o jogo 

lhes proporcionava.  

Naturalmente que ao munir-me progressivamente de uma crescente 

panóplia de estratégias, os receios iniciais foram-se esbatendo. Todavia, esta 

turma apresentava tamanha instabilidade comportamental que até o 

planeamento que integrava as mais ínfimas preocupações, por vezes revelava-

se infrutífero e, não raras vezes, era invadida por um sentimento de frustração 

consequente da ausência de êxito verificada na aula: 

“ (…) a verdade é que esta foi uma aula em que mais me questionei acerca da 

minha intervenção, deixando-me extremamente frustrada.” (Relatório nº 9) 

Logicamente que todo este processo de planeamento, em que é essencial 

a procura de estratégias, foi incessantemente acompanhado por uma atitude 

reflexiva, potenciando a crescente qualidade do planeamento e criando as 

condições que possibilitavam a evolução e o aumento da segurança aquando da 

tomada de decisões. As reflexões das aulas anteriores, o uso da extensão e 

sequência dos conteúdos, a autoanálise, a observação das aulas das minhas 

colegas e da PC, bem como as reuniões reflexivas realizadas em grupo, 

revelaram-se tarefas fundamentais neste processo de construção e descoberta 

permanente das melhores soluções para a prática pedagógica. 
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Relativamente às componentes que o plano de aula deveria apresentar, 

surgiram diversas dificuldades por parte do nosso núcleo de estágio em 

compreender qual o modelo que deveríamos seguir. Estas dúvidas advieram, 

sobretudo, das diferentes propostas apresentadas nas distintas UC´s 

experienciadas do ano anterior. Portanto, devido à não existência de uma 

referência prévia para atender aquando da construção do plano de aula, apenas 

quando a professora orientadora realizou a primeira observação das nossas 

aulas esclareceu-nos sobre como o deveríamos realizar, elencando cada 

detalhe. No entanto, não proclamo uma estrutura de plano de aula padrão, pois 

entendo que assim estaríamos a limitar as possibilidades de adaptação que o 

ensino demanda. A tomada de conhecimento de diferentes modelos dá-nos a 

possibilidade de optar por aquele que supomos adequar-se a determinada 

realidade, às nossas necessidades enquanto professor e que nos permite 

efetuar uma diferenciação pedagógica, possibilitando atender às 

particularidades e necessidades dos alunos. Todos os alunos são únicos, 

possuem características próprias e determinadas necessidades que requerem 

formas de tratamento, tempo e capacidades distintas para que a aprendizagem 

se estabeleça. Se constrangermos o planeamento imediatamente na sua 

estruturação, estaremos a concordar com ideologias que assentam na igualdade 

dos alunos, das condições das escolas, com a homogeneidade utópica no 

ensino, pela sua uniformidade. 

Todavia, de acordo com Roldão (2003), a lógica uniformizadora prevalece 

no que diz respeito ao enquadramento e gestão pedagógica deficitária no 

reconhecimento da diferença e no aproveitamento à norma do grupo mais 

homogéneo; à perceção da diferença como um défice induzindo medidas de 

remediação na lógica da teoria do handicap; e às práticas diferenciadoras, que 

normalmente não integra atividades de entreajuda planeadas no seio de grupos 

heterogéneos nem estratégias em que se otimize a diversidade, numa lógica de 

aprendizagem cooperativa e colaborativa. 

Em oposição à matriz da homogeneidade e da uniformidade, segundo 

Formosinho (1997), o professor deve: atender ao modo de aprender 

contextualizado e situado de cada sujeito; organizar as situações de ensino de 
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forma a enquadrar a diversidade das situações de aprendizagem requeridas; e 

realizar a aprendizagem legitimando socialmente o currículo e a escola enquanto 

instituição curricular. 

Inicialmente, nenhum dos nossos planos de aula continha uma distinção 

clara dos objetivos gerais e específicos de cada tarefa proposta, bem como das 

componentes críticas, que necessitavam ser melhoradas para que funcionassem 

como uma ferramenta auxiliar da nossa intervenção na aula. Por esta razão, 

mais tarde corrigimos esta lacuna e incluímos as palavras-chave na sua 

elaboração. 

“Assim, a professora alertou essencialmente para a necessidade de 

atentarmos na redação dos objetivos específicos, uma vez que os planos 

integravam os objetivos específicos e a explicação do conteúdo, descritos de 

forma extremamente semelhante.” (Relatório 09/01/2015 – Reunião com a 

Professora Cooperante) 

Após compreendidas as alterações que deveriam ser efetuadas na 

estruturação do plano de aula, procedemos à integração das mesmas e, 

obviamente, passamos a seguir este modelo, que foi aplicado na elaboração de 

todos os planos seguintes. Mesmo assim, de modo a serem evitados erros na 

construção de cada planeamento de aula, estes eram entregues à PC antes da 

respetiva aplicação, permitindo-nos receber eventuais sugestões e correções 

referentes à sua elaboração, à seleção e sequência dos exercícios e à 

estruturação da própria aula.  

Relativamente às situações de aprendizagem definidas, procurei sempre 

atender aos objetivos e à capacidade dos alunos as realizarem. Estas deveriam 

ser realistas, na medida em que fosse possível ao aluno realizar as tarefas com 

80% de sucesso (Siedentop, 1991). Não obstante, não deveriam ser demasiado 

simples para que não se assistisse a uma desmotivação consequente da 

ausência de desafio. Ou seja, as tarefas mais estimulantes e que despertam 

mais interesse dos alunos são aquelas com indicação concreta do grau de 

dificuldade a enfrentar (Bento, 2003). 

Devo ainda salientar que o planeado é passível de ser alterado, visto que 

a qualquer momento poderá surgir a necessidade de adaptar o previsto a uma 
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situação inesperada. A ordem de saída da aula a um aluno, a falta de presença 

de outros, a dificuldade inerente à execução que se pensava não existir, 

incorporam alguns exemplos das situações nas quais fui impelida a proceder a 

uma rápida modificação do planeado. 

Na grande maioria das aulas, dada a heterogeneidade dos alunos, 

proceder-se a alterações que não estavam no planeamento asseverou-se 

imprescindível e determinou o sucesso das mesmas. Defendo assim que o 

professor deve caracterizar-se pela sua capacidade de adaptação às 

circunstâncias que vão surgindo. Então, este nível de planeamento deve ser 

visto como uma espécie de farol que nos poderá ajudar a alcançar os objetivos 

definidos para a aula, asseverando-se contudo que existem vários percursos que 

poderemos adotar, atendendo às circunstâncias que se apresentam no 

momento. O essencial é exponenciarmos as possibilidades de aprendizagem 

dos nossos alunos.  

Deste modo, torna-se claramente percetível que a elaboração de um 

plano de aula sólido, coerente, adequado, flexível, dinâmico e preciso determina 

cerca de 50% do sucesso da aula. Todas estas características possibilitam uma 

elevação da aprendizagem e organização dos alunos, incrementando assim as 

hipóteses de tornar o processo de E/A mais eficaz. 

Em suma, a construção do plano de aula revelou-se uma ferramenta 

relevante e indispensável para tornar possível o alcance dos distintos objetivos 

de aprendizagem. Apenas na confrontação com os problemas derivados da 

lecionação, da prática pedagógica, foi possível verificar que estes podem ser 

evitados quando realizamos um planeamento eficaz.  

 

4.1.3. Realização: labirintos e soluções  

Segundo Dias e Ramos (1997), enquanto educadores devemos analisar 

os jovens para aferirmos os seus problemas, desejos, expectativas, 

capacidades, valores e os ajudarmos a edificarem-se e, por sua vez, a 

construírem o mundo.  

A fase de realização consagra-se como a que despoleta maiores 

preocupações em qualquer EE, dado que é nesta que se avalia a nossa 
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capacidade de atuar, de reagir perante os imprevistos, de ajustar situações às 

necessidades dos alunos, de gerir conflitos, tarefas que as fases anteriores não 

integram. É neste momento que percebemos quão eficazes podemos conseguir 

ser, se as nossas decisões são acertadas, que todas as nossas crenças e 

conceções são questionadas, mas que também colocamos em causa a nossa 

capacidade, pensando “talvez não seja bom professor”. 

Frente a este quadro, seguidamente serão discorridos os principais 

problemas com os quais me deparei ao longo da concretização deste EP, cujo 

confronto me proporcionou um elevado enriquecimento e desenvolvimento nos 

âmbitos profissional e pessoal. 

A partir do momento em que tomei conhecimento das características da 

turma a quem lecionaria a disciplina de EF (indicada pela professora cooperante), 

senti-me extremamente motivada e confiante para alcançar o sucesso que 

desejava tão intensamente. Uma vez que se tratava de uma turma problemática 

e de difícil domínio, acreditei que esta era a “minha grande oportunidade”, 

suportando-me nas palavras da PC: “desde que não ignores os meus conselhos, 

conseguirás!” (Relatório 15-09-14). 

“Sabíamos que a turma que me foi atribuída tinha criado alguns problemas no 

ano letivo anterior, pelo que assumi esta situação como um desafio que, à 

partida, se afigurava bastante complicado. Portanto, ao invés de ficar aborrecida, 

encarei a situação como uma possibilidade de aprender e crescer mais, 

retirando deste modo constantes aprendizagens que serão cruciais para o meu 

desenvolvimento profissional. Ou seja, penso que em outras condições 

provavelmente não sentiria tanta necessidade de refletir, ponderar cada 

pormenor como perspetivo ter de fazer, na medida em que qualquer ação 

poderá fazer toda a diferença, permitindo alcançar tanto a excelência como a 

destruição da aula.” (Relatório 15-09-14) 

A sede de superação apoderou-se de mim e a hipótese de “baixar os 

braços” jamais invadiria os meus pensamentos, mesmo nas situações mais 

difíceis que vivenciei. Antes pelo contrário, alimentava-me dessas dificuldades e 

refletia: “Sem elas não evoluo, são elas que me aguçam o desejo de superação 

constante, de procura incessante, de aprendizagem, de tentar, falhar, tentar, falhar 
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(…) Tentar e falhar é, pelo menos, aprender. Não chegar a tentar é sofrer a 

inestimável perda do que poderia ter sido.” (Geraldo Eustáquio, s/d). 

Naturalmente que existiam metas que pretendíamos atingir no decorrer 

deste percurso, que se revelaram transversais a todas nós – núcleo de estágio. 

Alcançar objetivos referentes às habilidades motoras, à condição física, às 

aptidões psicossociais e à cultura desportiva dos alunos, investirmos numa boa 

relação com o alunos, sermos capazes de efetuar uma transmissão eloquente 

da informação, concretizar um controlo real da turma e sermos eficazes na 

gestão do tempo de aula, assumiram-se como preocupações constantes ao 

longo de toda a nossa atuação. Todavia, alguns comportavam níveis de 

dificuldade bastante elevados dadas as caraterísticas evidenciadas pelas 

diferentes turmas e, obviamente, pelas nossas também. 

Portanto, no decorrer deste estágio, detivemo-nos sobre as quatro 

dimensões da intervenção pedagógica: a instrução (medidas que favoreçam a 

qualidade de introdução, acompanhamento e avaliação geral da atividade); a 

organização (medidas que favoreçam a qualidade de gestão do tempo, dos 

espaços, dos materiais e da turma); a disciplina (medidas que favoreçam a 

promoção ou a prevenção da disciplina e controle ou remediação das 

indisciplina); e o clima relacional (medidas que favoreçam a promoção de uma 

relação positiva dos alunos entre si, do professor com os alunos e dos alunos 

com as atividades desenvolvidas (Carreira da Costa 1994; Onofre, 1994, 1995). 

Segundo estes autores, a competência pedagógica encontra-se fundamentada 

no conhecimento e na capacidade do professor em avaliar as circunstâncias 

particulares de cada situação educativa e de decidir sobre os meios mais 

adequados para a obtenção de sucesso.  

Neste sentido, seguidamente aludirei aos constrangimentos que 

implicaram uma atenção particular na minha intervenção pedagógica e que, 

quando ultrapassados, conduziram ao sucesso do processo de E/A da turma. 

 

4.1.3.1. Domínio e controlo da turma 

Na aula da UC de Profissionalidade Pedagógica ouvi a seguinte citação: 

“Se um gigante e um anão caminham lado a lado, cada passo que derem dará 
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nova vantagem ao gigante.” (Rousseau); e imediatamente interiorizei-a e tentei 

projetá-la em tudo na minha vida e, particularmente, na realização deste EP. Logo, 

em todos os problemas com que me deparei tive em conta este ensinamento que, 

em momentos mais delicados, alimentaram a minha esperança e fizeram-me 

acreditar que mesmo que a vitória alcançada seja mínima, é sempre uma vitória. 

O principal problema que enfrentei ao longo deste percurso de lecionação 

reportou-se ao comportamento da turma. Como os alunos apresentavam 

problemas de índole comportamental, a minha atitude tendeu a tornar-se cada vez 

mais agressiva, sendo este um comportamento que mantinha ao longo de toda a 

aula. 

O revés deste estado perante a turma assentou na possibilidade de em 

determinados momentos da aula o incremento desta agressividade revelar-se 

benéfico e justificado, mas posteriormente ter-se tornado uma rotina. Mesmo nos 

momentos que a sua adoção não se justificava, tendia a manter esta postura, 

provocando um ambiente que nem sempre me permitia criar uma boa relação com 

a turma. Para além disso, eram apenas cerca de 5 alunos que geravam problemas 

na aula, pelo que os restantes não deveriam receber o mesmo tipo de abordagem. 

Este meu comportamento não só limitava a minha assertividade, como também 

não se afigurava o mais adequado para a maioria dos alunos da turma. Com 

efeito, foi necessário adequar a minha atitude, passando a considerar apenas o 

aluno em questão e a própria situação, distinguindo o grau de proximidade 

mediante cada um em particular, ao invés de apresentar uma atitude inóspita e 

fria à generalidade da turma. 

Gradualmente, consegui compreender que o estabelecimento de uma 

relação distante entre professor-aluno, inicialmente imprescindível no caso desta 

turma, deveria sofrer algumas modificações ao longo do ano letivo. Assim, optei 

por interagir com os alunos de modos distintos e evidenciar essa distinção. Na 

realidade, foi interessante perceber que aquilo que inicialmente considerava ser 

um erro crasso, pois defendia que não deveriam existir diferenças no 

relacionamento com os alunos, posteriormente representou uma mais-valia. Com 

esta atitude os alunos progressivamente compreenderam que não conseguiam 

incomodar-me (tal como fui entendendo que esse era o objetivo deles), e apenas 
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se prejudicavam pois o meu relacionamento ser-lhes-ia menos agradável, assim 

como as situações de aprendizagem não incluiriam momentos lúdicos e, portanto, 

de maior prazer para eles. 

Uma vez que o meu modo de interação assentava no recurso a um tom de 

voz imperativo, distante e algo hostil, os alunos entendiam algum incómodo da 

minha parte, incitando-os a protagonizarem constantes provocações, com o intuito 

de aumentarem o meu desconforto: 

“(…) protagonizou pequenas provocações verbais, isto é, “piadas”, com o 

intuito de testar-me. Perante esta atitude, limitei-me a olhá-lo fixamente até que 

este cessasse a emissão de quaisquer palavras. Considero que, rapidamente o 

aluno percebeu que não só não iria conseguir provocar qualquer transtorno na 

minha intervenção, como também a repetição de atitudes semelhantes 

implicaria o abandono imediato da aula, acarretando as inerentes 

consequências. Portanto, apesar de este manter uma atitude algo 

descontraída, concretizou sempre as situações de aprendizagem requeridas, 

ao longo de toda a aula.” (Relatório nº 40, 19/02/15) 

Ora, quando consegui demonstrar a ausência de qualquer transtorno na 

minha intervenção, e evidenciar total segurança na minha postura, conseguindo 

até um relacionamento amistoso com alguns elementos, como aconteceu no caso 

das alunas, certos alunos abandonaram esse conjunto de atitudes e melhoraram 

o seu comportamento disciplinar. 

Siedentop (1991) esclarece que a disciplina diz respeito à diferenciação 

entre o comportamento apropriado e o comportamento não apropriado. As fases 

da aula onde o controlo dessa disciplina é mais difícil são: no início da aula, na 

fase de transição entre exercícios e no final da aula. Logo, outra estratégia 

aplicada com o intuito de limitar a ocorrência de comportamentos fora da tarefa 

deteve-se na adoção de rotinas presentes em todas as aulas, como por exemplo 

os alunos disporem de 5 segundos para recolherem os materiais e 

apresentaram-se à minha frente. Caso não cumprissem com sucesso esta regra 

eram punidos. 
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“(…) a contagem decrescente (5,4,3,2,1), para que toda a turma se 

apresentasse à minha frente, caso algum elemento se atrasasse era 

sancionado (…) enquanto não fossem concretizados a aula não avançaria.” 

(Relatório nº 2, 18/09/2014) 

Todavia, esta turma insistia em boicotar a aula, principalmente em aulas 

que eram observadas e em que os alunos percebiam que esse aspeto seria 

importante para mim. Era surpreendente o modo como se comportavam, 

causando-me embaraço pela transformação que concretizavam no normal 

decurso da aula: 

“O facto de eles saberem que estavam a ser observados por pessoas 

diferentes (questionando-me permanentemente acerca dessa situação), 

induziu e/ou acentuou a frequência da ocorrência deste género de 

comportamentos.” (Relatório nº 9, 14/10/2014) 

 

4.1.3.2. Instrução e comunicação no processo de ensino-aprendizagem: 

que constrangimentos e contornos adequados? 

Outra das dimensões da intervenção pedagógica corresponde à 

instrução, que tem por objetivo todos os comportamentos e técnicas de 

intervenção pedagógica que fazem parte do repertório do professor para 

comunicar de forma efetiva (Siedentop, 1983). Assim, inclui os comportamentos 

verbais ou não verbais (explicação, demonstração, feedback, entre outras 

formas de comunicação acerca do conteúdo) que estão intimamente ligados aos 

objetivos da aprendizagem. Assim, a instrução tem como objetivos: garantir a 

segurança dos alunos; diminuir o tempo passado em explicações na aula; 

garantir a qualidade e pertinência da informação; demonstrar corretamente a 

partir de um planeamento cuidado; acompanhar e controlar a prática e 

aperfeiçoar o feedback; e utilizar o questionamento como método de ensino. Ou 

seja, pretende-se melhorar a aprendizagem, otimizando a instrução. 

Existiram diversos momentos nos quais julgava que a minha instrução, 

nomeadamente no que concerne à comunicação, era deficitária, dada a resposta 

evidenciada por alguns alunos aquando da exercitação. Contudo, posteriormente 

pude constatar que a origem dessa constatação se devia ao alheamento dos 
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mesmos nos períodos durante os quais procedia à instrução. Por isso, decidi 

aguardar, antes de instruir e após reunir a turma, até verificar que todos estavam 

atentos e só depois instruía. Assim, evitava fazer interrupções sistemáticas e/ou 

ter de repetir a instrução novamente (interrompendo toda a aula) causando 

frequentes quebras da densidade motora. 

“Apesar de ser clara e objetiva na comunicação concretizada, alguns 

elementos, devido ao défice de atenção demonstrado, não compreendiam. 

Todavia, outros não só perceberam, como iniciaram imediatamente a 

exercitação. Então, ao invés de elevar o tom de voz, simplesmente decidi calar-

me até ao momento em que todos me permitissem repetir a instrução. Por este 

motivo, este período prolongou-se para além do previsto.” (Relatório nº 34, 

27/01/15) 

Um momento de instrução é eficaz quando os alunos prestam atenção e 

compreendem a informação que lhes é transmitida, devendo o professor confirmar 

se os alunos compreenderam a instrução (Siedentop, 1991). Além disso, optava 

por recorrer à demonstração com um grupo, para que todos compreendessem o 

que lhes era efetivamente solicitado. Esta alteração pedagógica permitiu assim 

evitar que os alunos se deslocassem para os locais de exercitação sem 

perceberem a tarefa pois, por vezes, este era um motivo para se instalar a 

confusão dado o número de comportamentos fora da tarefa. Assim, a ausência de 

entendimento da tarefa por parte dos alunos impelia a necessidade de a explicar 

novamente, exigindo assim o dobro do tempo previsto. 

 

4.1.3.3. Demonstração e aliança com o questionamento: uma estratégia 

eficaz? 

Como referido anteriormente, uma das estratégias que permitiu tornar mais 

clara a instrução e captar de forma mais eficaz a atenção dos alunos consistiu na 

realização de demonstração.  

Valendo-me dos conhecimentos adquiridos através das fichas de 

caracterização da turma, inicialmente requisitadas aos alunos, constatei que 

existiam alguns que praticavam modalidades fora do contexto escolar. Então, 
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sempre que introduzia novos conteúdos, solicitava o auxílio dos praticantes da 

modalidade em questão.  

Assim, na primeira abordagem a um determinado conteúdo procedia à 

demonstração, contudo esta era realizada de forma isolada (não integrada no 

jogo), podendo dar ênfase nas componentes críticas e libertar-me da 

possibilidade de errar caso executasse o conteúdo no contexto do jogo. 

Naturalmente que alguns alunos compreendiam a adoção desta estratégia e 

tentavam encontrar justificações que impelissem à repetição do gesto, com o 

intuito de conseguirem descredibilizar a minha ação. Por este motivo, 

antecipando-me aos seus esquemas provocatórios, solicitava a execução do 

gesto técnico a um aluno que era praticante da modalidade em questão. Deste 

modo, embevecia o aluno em questão, atribuindo-lhe uma particular distinção e 

poderia ainda enfatizar determinados aspetos aquando da demonstração. 

Apenas desta forma conseguia assegurar a compreensão da maioria dos alunos, 

esclarecer as dúvidas que só nestas condições surgiam e indicar detalhadamente 

cada função em determinada circunstância: 

“Durante a demonstração, solicitava a emissão dessas indicações aos alunos 

que haviam revelado mais limitações na aula passada. Só após assegurar-me 

que todos tinham memorizado, ordenei a exercitação (pela ordem estabelecida 

ao longo das aulas).” (Relatório nº 42) 

Segundo Leal (1993), uma demonstração e explicação claras sobre a 

técnica e habilidade a ser aprendida, implica que no momento da instrução se 

defina e analise os pensamentos e cognições dos alunos. O seu entendimento 

acerca da matéria transmitida pelo professor interfere no modo de execução da 

tarefa e, consequentemente, na sua aprendizagem. Por isso, o professor deverá 

atender a estes conhecimentos, aplicando estratégias que permitam aumentar 

as probabilidades dos alunos estarem realmente atentos e compreenderem as 

informações transmitidas. Uma das estratégias poderá consubstanciar-se no 

método de questionamento, ao qual recorri frequentemente. 
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O questionamento possibilitou-me certificar o grau de atenção dos alunos, 

das suas dificuldades acerca da modalidade lecionada e melhorar a 

compreensão, relativamente aos erros que a sua execução integrava: 

“Assim, recorrendo ao método do questionamento, incentivei os alunos a 

indicarem os próprios erros e quais as possibilidades de correção.” 

(Relatório nº 23) 

As questões expostas na aula aludiam a diferentes dimensões: execução 

técnica, aspetos táticos, regulamento e ainda princípios didático-metodológicos, 

tais como a organização e o funcionamento de determinado exercício a realizar. 

Atendendo às características desta turma, na qual sobrava a falta de disciplina, 

este método revelou-se frutífero na medida em que obrigava os alunos a 

prestarem atenção à informação transmitida pois poderiam ser questionados em 

qualquer momento. Como a avaliação era contínua, também as suas respostas 

eram incluídas na classificação final (PIAV - participação, interesse, atitudes e 

valores). 

Portanto, com o propósito de desenvolver uma instrução adequada e mais 

eficaz atendi às sugestões de Siedentop (1991) para o desenvolvimento destas 

tarefas, nomeadamente: planear cuidadosamente a descrição geral dos 

exercícios mediante o recurso a palavras-chave e componentes críticas; não focar 

em demasia os detalhes técnicos em detrimento da explicação do exercício como 

um todo; usar linguagem que os alunos compreendam; comunicar de forma 

entusiasta mas calma; recorrer a exemplificações corretamente realizadas, se 

possível, nas condições em que os alunos irão realizar o exercício e, caso seja 

pertinente, apresentá-las em mais do que um ângulo de visão distinto: procurar 

envolver os alunos nessas exemplificações, tanto quanto possível, para que não 

adotem apenas o papel de observador; garantir que os alunos compreendem as 

regras e as rotinas de segurança; e confirmar se os alunos compreenderam a 

instrução antes de dar início ao exercício. 

 “Durante a introdução deste conteúdo, solicitei a demonstração do mesmo a 

um dos alunos que revela maior eficiência nesta modalidade.” (Relatório nº 43, 

03/03/15) 
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“Decidi enfatizar as duas componentes críticas aquando da realização da 

demonstração, questionando os alunos no que respeitava às ações seguintes 

que deveria efetuar, assim como aquelas que nunca poderiam executar.” 

(Relatório nº 42, 26/02/15) 

 

4.1.3.4. Feedbacks: quando, como e porquê? 

A emissão de feedbacks (FB) foi outra dificuldade sentida ao longo desta 

etapa, sobretudo ao nível da lecionação de modalidades em que não me sentia 

tão capaz e competente. 

O FB pedagógico é um comportamento de reação do professor à resposta 

motora do aluno, tendo por objetivo modificar essa resposta, no sentido da 

aquisição ou realização de uma atividade. Destacam-se os FB de conhecimento 

da performance que corresponde à informação sobre o processo, à eficiência e 

à inerente correção do movimento sem observação do praticante; e o FB do 

conhecimento do resultado, referente à informação transmitida sobre o resultado 

e a sua eficácia, isto é, o propósito da ação (Fishman & Tobey, 1978). Numa 

primeira fase da aprendizagem de habilidades, o FB centrado no conteúdo 

informativo é fundamental na medida em que os praticantes necessitam de 

referências concretas sobre a forma de execução dos movimentos e dos 

processos para melhorar o desempenho (Schmith, 1991). O FB pedagógico 

integra ainda duas fases distintas: a fase de diagnóstico (identificação do erro e 

das causas, efetuando-se uma comparação entre a prestação desejada e 

prestação realizada, sendo crucial dominar os conteúdos) e a fase de prescrição 

(corresponde não só ao FB, mas também a novas instruções ou alterações do 

meio).  

Neste sentido, a minha principal preocupação prendeu-se com o segundo, 

pois o domínio do conteúdo estava assegurado. Concretamente, constatei que 

apesar de emitir FB prescritivos não indicava as ações que deveriam ser 

executadas de seguida pelos alunos no sentido de melhorarem o seu 

desempenho e/ou aprendizagem. Ou seja, o problema não era a quantidade, mas 

sim a qualidade, pois o FB era descritivo e não prescritivo. Com efeito, além da 

importância de melhorar o conhecimento da matéria com um estudo aprofundado 
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de algumas modalidades em particular (e.g. Andebol), tornou-se fulcral melhorar 

a elaboração dos planos de aula, mais concretamente os objetivos 

comportamentais, bem como as componentes críticas, posteriormente 

transformadas em palavras-chave.  

Melhorar a qualidade dos FB ao indicar as ações que os alunos deveriam 

desempenhar, mediante as diferentes situações e nos momentos oportunos, 

conferiram um desenvolvimento significativo na sua resposta motora. Esta 

melhoria na emissão dos FB representou, por sua vez, uma evolução na 

lecionação, pois constatei que os alunos progrediam rapidamente, uma vez que 

não só compreendiam os erros cometidos como adotavam os comportamentos 

sugeridos por mim. Assim, aliando a deteção do erro e compreendendo que a 

mudança de comportamento desencadeava a sua progressão, os alunos 

evoluíam de um modo mais rápido e entusiasta. 

 

4.1.3.5. Medidas drásticas: que punição? 

Uma situação ainda mais surpreendente aconteceu numa aula do terceiro 

período, durante a lecionação da modalidade de futebol, em que os rapazes não 

se apresentaram equipados com o intuito de manifestar o seu desagrado pela 

punição sofrida na aula anterior resultante do incumprimento das tarefas 

indicadas. Perante a gravidade desta situação, fui obrigada a tomar medidas 

drásticas e solicitar a presença do diretor da escola na aula, caso contrário as 

aulas seguintes poderiam estar circunscritas ao fracasso. 

Através desta medida existiu uma mudança radical na postura de todos 

os alunos, inclusive naqueles que, apesar de não prejudicarem a aula, não se 

empenhavam conforme pretendido. Os alunos em causa formalizaram um 

pedido de desculpas, assegurando que iam modificar a sua conduta, além de 

me atribuírem toda a razão e solicitarem um voto de confiança. Porém, esta 

turma exigia uma atenção permanente dada a inconstância da postura que foram 

evidenciando ao longo do ano, logo, afigurava-se impossível confiar plenamente. 

Ao longo das aulas procurei ainda incutir uma lição à turma de forma 

sistemática, dada a quantidade de vezes que repeti esta informação: “eu dou-vos 

aquilo que vocês me derem”. Ou seja, pretendia que os alunos compreendessem 
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que a nossa relação se baseava na reciprocidade, caso eles colaborassem eu 

também o faria e vice-versa. Assim, foi possível constatar que os alunos 

conseguiram compreender esta dinâmica, ao solicitarem, por vezes, “Professora, 

nós agora até temos cumprido tudo direitinho, podia deixar-nos jogar mais um 

bocadinho?” (reflexão nº 53 – dia 21/04/15). Não obstante, muitas vezes esta 

humildade era esquecida e as atitudes inapropriadas sobressaíam. 

Neste processo de controlo da turma, em todas as aulas valorizei a 

educação dos alunos, considerando os quatro pilares da educação. Ou seja, 

aprender a conhecer (adquirir instrumentos da compreensão), aprender a fazer 

(para poder agir sobre o meio envolvente), aprender a viver juntos (cooperação 

com os outros em todas as atividades humana), e finalmente aprender a ser 

(conceito principal que integra todos os anteriores) (Delors, 2003). Portanto, para 

mim, a inclusão da educação do indivíduo de forma holística refletiu-se também 

no modo de relacionamento com a turma. De facto, foram várias as conversas 

que estabeleci no sentido de inteirar a turma da importância das aulas de EF 

que, para além do desenvolvimento das habilidades motoras, pressupõe que os 

alunos aprendessem a conhecer, a fazer, a viver juntos e a ser.  

 

4.1.3.6. Controlar à distância: uma estratégia? 

Também o desenvolvimento do controlo à distância revelou-se uma 

estratégia eficaz para assegurar o controlo dos alunos, transmitindo-lhes a 

sensação de que os observava, mesmo quando não me encontrava próxima 

deles. 

“Porém, assumi um posicionamento estratégico, que me permitia efetuar um 

varrimento do olhar a todos os alunos, emitindo feedbacks constantemente. 

Perante a constatação da minha atenção sobre toda a turma, os alunos 

modificaram o seu comportamento, pois consideravam que não estava a 

observá-los.” (Relatório nº 4, 30/01/15) 

Apesar de todos estes constrangimentos e atendendo ao facto de esta 

turma ser considerada a mais problemática da escola, penso que consegui reduzir 

a frequência dos casos de indisciplina. Por isso, considero que obtive uma 
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progressão na melhoria dos comportamentos da turma, deixando-me bastante 

satisfeita. Ao longo de várias reflexões era possível constatar a minha persistência 

na procura de estratégias que poderiam suprir e/ou limitar a protagonização deste 

género de atitudes. Assim, tentativa após tentativa nunca o desalento se instalou, 

mas antes uma busca incansável pelo sucesso dos alunos, pela superação das 

dificuldades. 

 

4.1.3.7. Lecionação dos conteúdos: como contornar as dificuldades? 

Dadas as particularidades desta turma afigurava-se fundamental prestar 

atenção permanente sobre qualquer aspeto ocorrido na aula. A falta de cuidado 

ou a desatenção em algum momento comprometeria o sucesso da aula, até 

porque os alunos gostavam de me desafiar ou de me testar nos vários momentos 

da aula. 

Um dos exemplos que comprovava claramente a adoção de uma postura 

desafiadora dos alunos na procura permanente de qualquer falha da minha 

parte, incidiu nas questões que me colocavam na introdução dos conteúdos das 

distintas modalidades.  

Esta turma, em geral, integrava alunos com um repertório motor 

satisfatório, destacando-se alguns atletas que praticavam modalidades em 

alguns clubes, e que, portanto, revelavam um conhecimento aprofundado das 

mesmas. Então, com o intuito de, uma vez mais, desafiarem a minha 

competência e também testarem os meus conhecimentos, na esperança de 

perceberem um pequeno deslize, os alunos questionavam-me frequentemente 

acerca de aspetos relacionados com o regulamento (das diferentes 

modalidades), de tamanha profundidade, que nem sequer se revelavam na 

realidade do contexto escolar. Naturalmente que por vezes respondia 

imediatamente, demonstrando não me sentir minimamente receosa (apesar de 

ficar). A solução foi inverter a solução colocando-lhes questões ainda mais 

difíceis e com maior grau de profundidade. Além disso, no sentido de intimidar 

os alunos, procurei fazer uso do meu passado desportivo, conferindo um 

incremento de credibilidade às minhas respostas. 
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“Obviamente que esperava que alguns alunos (…) atletas da modalidade – 

colocassem questões muito específicas relativas ao regulamento, na tentativa 

de testarem os meus conhecimentos, pressupondo que não iria saber a 

resposta a algumas dessas questões muito particulares. (...)Ora, para não 

alimentar a ocorrência de sucessivas perguntas com este intuito, num tom 

irónico referi: “(…) atualiza-te e procura inteirar-te acerca do meu histórico 

desportivo!”. Os alunos ficaram incrédulos e surpreendidos perante a esta 

revelação. Foi desta forma que rapidamente resolvi uma situação que apontava 

para a dispersão de toda a turma, eliminando assim qualquer a possibilidade 

de o mesmo se concretizar.” (Relatório nº 18) 

Obviamente que, desde a primeira aula, socorri-me de possíveis soluções 

(onde tudo era válido), para o caso da ocorrência destas atitudes por parte dos 

alunos, dado que já reunia algum conhecimento dos mesmos (principalmente 

devido ao auxílio da PC). Todavia, as tentativas de dispersão multiplicavam-se, 

assim como a originalidade das mesmas. 

 

4.1.3.8. A indisciplina: como e o que punir? 

Um dos assuntos que me suscitou maior dúvida ao longo deste ano letivo, 

foi a eleição de uma consequência apropriada perante os comportamentos 

desadequados dos alunos.  

No decorrer do tempo passado na escola (enquanto aluna), foram várias 

as vezes que testemunhei a indicação da mesma consequência para qualquer 

aluno que adotasse uma conduta inapropriada – por exemplo, a realização de 

corrida até ordem contrária. Simultaneamente, percebi que também eu estava a 

aplicar esta mesma punição nas minhas aulas (agora no papel de professora) e, 

numa das reflexões, comecei a questionar a pertinência deste castigo. Ora, se 

estamos a lecionar EF, disciplina que tem como um dos principais objetivos a 

assegurar o maior período de empenhamento motor do aluno, mesmo que 

através do trabalho de EF será esta ação a mais indicada quando pretendemos 

castigar o aluno?  

Por um lado, se um aluno gosta de EF, certamente obterá maior prazer 

quanto maior for a sua envolvência em qualquer atividade, por isso, se 
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concedemos a possibilidade de efetuar corrida, o aluno estará envolvido em 

alguma atividade mesmo que não seja a prevista para aquela aula. Por outro 

lado, não é nosso objetivo que os alunos percebam a EF como algo penoso, 

associando-a ao castigo. Decidi então procurar algumas estratégias que se 

revelassem de facto punitivas para os alunos e, naturalmente, lhes fossem 

desagradáveis. Com a ajuda da PC procurei definir possíveis soluções que 

realmente se adequassem à minha turma. 

Embora as soluções assumissem algumas variações, mediante as 

modalidades lecionadas e condições confinadas à prática das mesmas, a 

consequência radicava sempre no mesmo princípio – indicar a permanência do 

aluno em inatividade total. Certamente que também esta decisão despoletaria 

outras questões igualmente pertinentes. Contudo, o que pretendo esclarecer é 

que nem sempre a indicação de corrida contínua é a decisão mais adequada no 

que concerne à punição de um aluno. O importante será avaliarmos os nossos 

alunos, conhecermos as suas características, para que possamos proceder a 

um verdadeiro castigo. No caso da minha turma, que de modo geral todos 

gostavam desta disciplina e naturalmente que coibi-los da sua prática se 

configurava por si só um tremendo castigo. A verdadeira aprendizagem foi 

exatamente essa: a solução que para uma turma é totalmente eficaz, para outra 

poderá condicionar toda a lecionação.  

 

4.1.3.9. Organização e gestão da aula: o espaço da aula como ponto de 

partida 

A utilização adequada do espaço da aula foi um dos aspetos essenciais 

que contribuiu para uma melhor organização e gestão da aula. Deste modo, a 

análise do espaço, juntamente com a especificidade da turma, revelou-se um 

dos fatores determinantes na gestão da aula.  

O facto de ter lecionado seis modalidades ao longo do ano letivo, cada 

uma delas com características próprias, fez com que existisse a necessidade de 

analisar o espaço de modo a encontrar a forma mais adequada de lecionar cada 

modalidade, isto é, possibilitar experiências que conduzissem os alunos ao 

alcance dos objetivos das tarefas. Assim, procurei adaptar as características da 
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aula, aos espaços disponíveis, considerando sempre o número de alunos da 

turma e as situações de aprendizagem propostas. 

Como se pode comprovar nas reflexões elaboradas após as aulas, na 

maioria das sessões procedia às marcações dos espaços de exercitação, com o 

intuito de rentabilizar o tempo útil da aula, bem como incrementar a organização 

imposta na mesma. 

“Momentos antes de iniciada a aula, efetuei novamente a marcação dos 

campos de modo a rentabilizar o tempo útil da mesma.” (Relatório nº 3) 

Este excerto representa a importância de analisar o espaço de aula, de 

forma a garantir no processo de planeamento, a organização mais adequada. 

De um modo geral, a gestão do espaço da aula afigura-se como determinante 

para a estipulação e criação de rotinas em cada uma das modalidades, visto que 

estas só podem ser implementadas se foram úteis à gestão adequada da aula. 

Similarmente, o espaço da aula e o estabelecimento de rotinas, constituem-se 

como elementos imperativos na gestão da aula. Todavia esta preparação prévia 

do espaço de aula fica limitada quando o professor possui um horário completo 

e, por isso, não dispõe do tempo necessário para assegurar a concretização 

desta tarefa. Ainda que possa criar rotinas que permitem rentabilizar a 

organização da aula, caso conceda, por exemplo, responsabilidades aos alunos 

pela execução de algumas tarefas. O caso dos alunos que não realizam a aula 

e poderão estar responsáveis por toda a organização da aula e pela disposição 

dos materiais e marcação dos espaços. Deste modo permite-se uma 

participação efetiva destes alunos, bem como um incremento na organização da 

aula. 

 

4.1.3.10. Rotinas – fundamentais nas transições 

As rotinas permitem aos alunos conhecer os procedimentos a adotar na 

diversidade de situações de ensino, aumentando o dinamismo da aula e 

reduzindo significativamente os episódios e os tempos de gestão (Rosado & 

Ferreira, 2009). Quando implementadas e ajustadas de forma coerente e 

organizada, contribuem de forma clara para uma gestão eficaz da aula. Estas 
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contribuem para um aumento do controlo da aula, assim como para o aumento 

da sua organização.  

O recurso a rotinas específicas em cada modalidade possibilitou-me a 

obtenção de um conjunto de comportamentos por parte dos alunos, 

fundamentais para a diminuição de perdas de tempo, principalmente nas 

transições entre tarefas. Deste modo, as rotinas permitiram conceder alguma 

responsabilidade aos alunos e, simultaneamente, permitiam-me direcionar a 

atenção para aspetos relacionados com a exercitação. 

Para verificar a importância das rotinas utilizadas, torna-se importante 

concretizar algumas delas. Assim, nas modalidades coletivas, as rotinas de 

iniciar e terminar o jogo ao som do apito e de realizar uma contagem decrescente 

para reunir com o professor e/ou arrumar os materiais, possibilitou a diminuição 

do tempo entre tarefas.  

No que diz respeito à modalidade de Natação, as rotinas mais importantes 

consistiram em dividir os alunos por pista atribuindo-lhes um número (reflexão nº 

39), apitar para sinalizar o início da instrução, descrever os exercícios no quadro, 

registar as faltas de comportamento também no quadro (até um limite de 3 por 

aluno), evitando proceder a chamadas de atenção constantes (reflexão nº 42) e 

ainda, após a conclusão da tarefa, reunirem-se junto ao bordo. 

Através da implementação e utilização destas rotinas, as principais 

vantagens estiveram relacionadas com a rápida reunião dos alunos, a 

organização dos mesmos para utilizar e arrumar o material e a diminuição dos 

tempos de transição na formação de grupos para a tarefa seguinte. 

 A partir destas rotinas, os alunos foram também estimulados a ter um 

conjunto de comportamentos adequados com o que se pretende na aula de EF, 

o que resultou no entendimento, familiarização e respeito pelas condições 

exigidas por mim, para um desenvolvimento adequado da aula. 

 “(…) indiquei a distribuição dos alunos por pistas, conferindo-lhes um número. 

Seguidamente expliquei-lhes que para além destes aspetos, sempre que eu 

apitasse significaria que teriam de aproximar-se para atentarem na instrução.” 

(Relatório nº 39) 
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“(… ) cada aluno que efetuasse 3 comportamentos fora da tarefa seria 

imediatamente expulso da aula – sendo cada comportamento devidamente 

registado no quadro da piscina. Apesar de os alunos acharem graça, 

perceberam que eu não iria ser benevolente e não abriria exceções.” (Relatório 

nº 42) 

Após leitura dos excertos anteriores, verifica-se a importância da 

implementação das rotinas nas diferentes modalidades, em que procuro 

potenciar o tempo de exercitação através da diminuição das transições. 

Deste modo, a implementação das rotinas contribuiu de forma significativa 

para uma diminuição dos tempos de transição, assim como auxiliou os alunos 

na responsabilização pelo cumprimento das regras definidas. Estas alterações 

permitiram proceder a um incremento da organização e segurança da aulas, 

permitindo-se concretizar uma gestão da aula mais eficaz, quando comparadas 

com o início do ano letivo, contribuindo para o cumprimento dos objetivos 

definidos. 

 

4.1.3.11. Avaliação dos conteúdos de ensino: constrangimentos da 

observação para uma avaliação eficaz 

Nos jogos desportivos coletivos, enquanto a avaliação aludia a 

parâmetros de jogo mais abrangentes, isto é, relação com bola, intenções táticas 

ofensivas e defensivas, no caso da ginástica ou natação, a avaliação baseou-se 

nos critérios específicos de cada habilidade motora. No recurso à grelha 

referente aos jogos desportivos coletivos, constatei que esta observação incluía 

um grau elevado de subjetividade, mais concretamente devido à componente 

tática, comparativamente à observação da execução das habilidades motoras 

específicas, na qual bastava visualizar a sua correta ou incorreta execução. Em 

ambas as situações, revelou-se crucial o profundo domínio do conteúdo, 

essencial para que a realização da avaliação fosse consistente e clara. Todavia, 

senti a necessidade de elaborar uma lista de verificação que incluísse, no 

desempenho das distintas habilidades motoras, critérios específicos, que 

pudessem facilitar o processo de observação de modo a distanciar-me da 

subjetividade inerente a este processo. Logo, após a realização da primeira AD, 
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no deparo com estes constrangimentos, rapidamente preveni a repercussão dos 

mesmos, construindo uma grelha específica para cada jogo desportivo coletivo. 

Esta grelha integrava aspetos mais pormenorizados da execução de uma 

habilidade motora, mas que permitiam compreender quais as ações que deveria 

atentar durante a observação. Mediante o número de ações bem-sucedidas, 

conseguia perceber se aluno revelava ou não sucesso nesse comportamento 

motor e compreender qual o seu nível de desempenho naquele conteúdo. 

 

4.1.4. Sinopse teórica sobre avaliação  

“Avaliação é a consciência do próprio sistema educativo”  

(Aranha, 2004) 

 

A avaliação é uma necessidade vital do ser humano porque lhe serve para 

orientar, de forma válida, as decisões individuais e coletivas (Gonçalves et al., 

2010). Concretamente, no caso do processo E/A, esta permite regular e orientar 

as aprendizagens do percurso escolar do aluno. Concomitantemente, se o 

professor não integrar esta assunção na sua prática, esta será despida de 

sentido, ou seja, infrutífera. Então, cabe aos professores liderarem todo o 

processo, devendo medir, constantemente, a aquisição de competências, dando 

ao mesmo tempo esta informação aos alunos, para que estes consigam evoluir, 

ou seja, qualquer processo de avaliação tem de ser transparente (Fernandes, 

2005). Similarmente, conforme alude Rink (1985), o desenvolvimento 

profissional do professor depende da sua capacidade de avaliar objetivamente 

todos os resultados da sua instrução (recolha de dados no próprio processo), 

que podem organizar-se nos vários domínios (motor, cognitivo e sócio afetivo). 

Durante a minha experiência de EP, constatei que o alcance desta 

objetividade revelou-se utópica, dada a natureza complexa do processo 

avaliativo em que emergiram dilemas diferentes de resolver. Um dos aspetos 

tem a ver com o facto de a avaliação envolver necessariamente subjetividade, 

pois depende do julgamento profissional dos atores envolvidos, bem como dos 

contextos e das situações concretas. Não se trata de um defeito, mas de uma 

característica subjacente à avaliação, das aprendizagens. A adversidade não se 
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prende com esta subjetividade, antes com a arbitrariedade, a ausência de 

critérios que, por vezes, assola o processo de E/A (Abrantes, 2002). 

É importante lembrar que, conforme explicam Lemos (1998), o sistema de 

avaliação deve ser contínuo e positivo, promovendo a igualdade de 

oportunidades para que se possa atingir o sucesso. Guerra (2003) acrescenta 

que este processo deve ser contextualizado, no qual a meta-avaliação é uma 

componente fundamental na regulação dos processos avaliativos. Ora, caso o 

mesmo não se verifique, não há forma de certificar se o planeamento construído 

está ajustado aos objetivos e à realidade constatada, nem se os objetivos 

planeados foram ou não alcançados (Bento, 1987).  

Naturalmente que o sucesso de ensino não se circunscreve 

exclusivamente ao professor, mas também aos alunos, estando ambos 

reciprocamente interligados. Por isso, uma vez mais se perceciona a importância 

da integração da reflexão que deverá estar implícita neste processo de 

avaliação, pois como refere Bento (2003) sem um trabalho de reflexão profunda 

não é possível avaliar os alunos e a capacidade pedagógica do professor. A 

capacidade de avaliação e de reflexão deve abarcar todos os domínios de 

intervenção, em qualquer circunstância da vida, procurando averiguar o que 

esteve na origem do sucesso ou insucesso de qualquer atividade. Somente a 

partir de uma atitude crítica e reflexiva se poderá usufruir da riqueza implícita 

nesta etapa de formação, que é o EP. 

Neste sentido, segundo Matos (2012), o processo de avaliação requer o 

recurso a diferentes formas de avaliação que regulem e promovam um ensino e 

aprendizagem de qualidade. Portanto, a definição de objetivos de aprendizagem, 

de métodos de avaliação e estratégias ajustadas, a elaboração de ferramentas 

para avaliar e o modo de analisar os dados e refletir acerca dos resultados 

obtidos, intervindo na procura do sucesso, revelaram-se aspetos cruciais no 

processo de E/A. Matos (2012) salienta ainda que o EE deverá integrar neste 

processo de avaliação as caraterísticas dos seus alunos, atendendo às 

necessidades próprias de cada um e realizar uma reflexão permanente sobre a 

prática com base na experiência, pesquisa e instrumentos de desenvolvimento 

profissional.  
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Deste modo, a realização da avaliação revelou-se fulcral no que respeitou 

à perceção do efetivo cumprimento dos objetivos previamente estabelecidos nos 

distintos momentos, como também na possibilidade de concretizar uma análise 

à minha própria intervenção. 

 

4.1.4.1. A (des)construção do processo de avaliação no EP - A 

subjetividade inerente ao processo, instrumentos e a importância da 

atitude reflexiva 

Como anteriormente explanado, uma das características da avaliação 

detém-se no seu caráter subjetivo, que abrange uma espécie de quantificação 

alusiva ao desempenho do aluno. Isto é, a atribuição de um valor, uma 

classificação, mediante a demonstração dos conteúdos de determinada 

modalidade relacionados com as habilidades motoras, a cultura desportiva, a 

condição física e os conceitos psicossociais.  

Esta constatação subjacente à subjetividade. acentuou a minha 

necessidade de encontrar e definir estratégias para tornar a avaliação o mais 

clara, coerente e eficaz possível, evitando eventuais conflitos com os alunos. Por 

isso, na elaboração do planeamento procurei integrar diferentes formas de 

avaliação, de modo a reunir uma maior quantidade e qualidade de informação 

possível, com o recurso a diferentes instrumentos de avaliação, que por sua vez 

possibilitaram incrementar a eficácia desta função pedagógica. Por este motivo, 

ao longo da lecionação das diferentes modalidades, construí e estruturei listas 

de verificação e escalas de desempenho, com o intuito de diminuir as 

possibilidades de erros na atribuição de uma classificação (facilmente ocorridos 

- Dia 09/12/2014 - Reunião com a Professora cooperante). Socorri-me destas 

ferramentas com o objetivo de realizar uma observação eficiente e profunda, 

capaz de fundamentar as diferentes classificações e poder esclarecer 

devidamente os alunos que questionavam os resultados obtidos. Estes 

instrumentos foram ajustados ao nível de desempenho dos alunos, aos 

conteúdos ensinados que pretendia avaliar e, obviamente, aos distintos objetivos 

de aprendizagem.  
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“Percebemos que esta definição deveria ser extremamente refletida, reduzindo 

ao máximo a possibilidade de ocorrência de alguma falha. Logo, era 

imprescindível que todas as classificações atribuídas fossem devidamente 

sustentadas.” (09/12/2014, Reunião com a Professora Cooperante)  

4.1.4.2. A reflexão sobre a avaliação 

Juntamente com o apoio da PC, ascendi a uma reflexão com base na 

análise aprofundada dos dados recolhidos. Além disso, no início de cada UD, 

com o intuito de tornar a avaliação “transparente” (Fernandes, 2005), 

posteriormente à concretização da Avaliação Diagnóstica (AD), inteirava os 

alunos acerca dos objetivos e aprendizagens que deveriam tentar alcançar. 

Importa destacar o facto de ter integrado a preocupação em realizar uma 

avaliação criterial, dada a ausência de comparações com os pares e pelo facto 

de no entendimento de Johnson et al. (2007), esta estratégia melhorar a 

probabilidade de obtenção de resultados dos alunos, resultados esses 

previamente delineados pelos professores. Ou seja, permite que o professor 

verifique se o aluno sabe ou ainda não sabe fazer, sendo este um aspeto 

fundamental para o sucesso do processo de E/A. 

Verifiquei que caso não tivesse integrado esta vertente na minha atuação 

(atitude crítica e reflexiva) obteria em algo vazio, incoerente, sem fundamento, 

pois não tinha realizado o confronto imprescindível entre o planeado e o ocorrido 

(a realidade). Apenas através desta comparação foi possível descender a uma 

readaptação que atendesse às reais particularidades de cada aluno que, caso 

não a tivesse concretizado, jamais poderia compreender a (des)adequação dos 

conteúdos e situações de aprendizagem. Como refere Bento (2003), a avaliação 

do ensino orienta-se por dois principais sentidos: a definição do estado 

alcançado (o que os alunos alcançaram na aula); e a precisão dos planos do 

professor (o que deve ser melhorado). Daí que seja fundamental refletir acerca 

do que foi alcançado e realizado, acerca das ações do aluno e do professor, 

colocando em causa a aprendizagem dos alunos, a sua docência, a sua 

planificação e a sua realização, no sentido de melhorar o processo:  
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“Neste sentido, os conteúdos tratados nesta aula foram aqueles em que os 

alunos, de forma geral, apresentaram maiores dificuldades na AD, pelo que se 

torna fundamental iniciar a abordagem da modalidade por estes mesmos 

aspetos.” (Relatório nº 3, 23/09/2014) 

Segundo Speck (2002), a avaliação deveria ser integrada na visão 

holística da pedagogia, pois é uma componente central e indissociável do 

processo de EA, devendo estar relacionada com as perspetivas de 

aprendizagem adotadas pelo docente na sua prática pedagógica. 

Ou seja, após percecionar as dificuldades de desempenho dos alunos, 

tomei decisões que incorporavam as diversas informações recolhidas na 

observação realizada, procurando integrar no planeamento os dois principais 

sentidos acima referidos. Primeiro percebia a resposta motora demonstrada 

pelos alunos para, posteriormente, proceder à elaboração de um plano de aula 

que incidisse nas limitações que haviam evidenciado. Só depois de identificadas, 

trabalhadas e superadas tais dificuldades, poderia progredir para um nível de 

dificuldade superior. 

Assim, as finalidades da avaliação integram a possibilidade de classificar 

os alunos, verificar a sua evolução, diagnosticar falhas e promover a reflexão, 

fornecer feedbacks ao professor sobre o modo como este ensina, como 

estratégia de motivação e até mesmo como forma de enriquecimento e 

orientação do ensino (Gonçalves et al., 2010). Permite, ainda, verificar se os 

objetivos foram ou não alcançados (Haydt, 1991). 

 

4.1.4.3. As dificuldades da avaliação diagnóstica 

A AD concretiza-se no início de cada UD, conferindo as informações que 

permitem ao professor efetuar o planeamento adequado relativamente aos 

conteúdos e extensão da matéria, integrando uma análise detalhada sobre os 

mesmos. A partir desta é possível verificar o conhecimento e as competências 

iniciais dos alunos, para posteriormente adaptar o processo de E/A ao nível de 

desempenho em que se encontram. Ora, no início da lecionação de cada 

modalidade, com o consentimento da PC, dedicava uma aula de 90’ para a 

execução desta avaliação.  
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Então, facilmente pude constatar a importância desta aula, pois permitiu 

elaborar uma UD adequada ao perfil da turma e compreender se havia 

necessidade de serem criados níveis distintos. Em suma, após serem verificados 

os pontos fortes e as lacunas dos alunos, foi possível descender a um 

planeamento apropriado às características dos respetivos alunos. 

No que concerne à concretização da primeira AD, fui surpreendida pela 

dificuldade referente à observação de tantos critérios a 24 alunos, acrescentando 

o facto de o comportamento da turma limitar significativamente a fluidez da aula.   

“A avaliação propriamente dita evidenciou alguns problemas, uma vez que 

avaliar 24 alunos de forma individual, já seria extremamente complexo, tendo 

para além disso de atentar diversos alunos que insistiam em realizar ações que 

condicionavam o decorrer de toda a aula.” (Relatório nº 2, 18/09/2014) 

Apesar de ter recorrido a uma estratégia (colocação do dorsal na t-shirt, 

que identificava o aluno), esta revelou-se ineficaz dada quantidade de aspetos 

que deveria atentar. Assim, esta primeira experiência permitiu-me compreender 

a necessidade de limitar os conteúdos alvos de observação. Este ajuste ao nível 

da procura de indicadores que permitissem caracterizar de forma geral o 

desempenho dos alunos foi relevante para que conseguisse realizar as 

avaliações diagnósticas seguintes, assegurando uma observação que se deteve 

nos conteúdos imprescindíveis e assim salvaguardasse a recolha da informação 

estritamente necessária.  

 

4.1.4.4. A importância da avaliação formativa 

Conforme refere Arends (1997, p.229) a avaliação formativa não é 

utilizada para fazer julgamentos sobre o trabalho do aluno, mas para considerar 

assuntos como a formação de grupos de alunos, planos de unidade, entre 

outros. Ou seja, a avaliação formativa ajuda o professor a perceber quais os 

conhecimentos dos alunos e as suas competências, ajudando posteriormente na 

gestão e na organização da turma. 

A AF corresponde a uma avaliação contínua, a um acompanhamento 

constante de todo o processo de E/A. A partir desta, é possível compreender se 



 Realização da prática profissional 

 75 

o planeamento elaborado está a ser cumprido ou se carece de reajustes. No final 

das aulas, para além de adotar uma atitude reflexiva e de debater algumas 

dúvidas com a PC, verificava o processo evolutivo dos alunos, conseguindo 

efetuar reajustes na UD, caso se afigurasse necessário. Foi a partir da adoção 

destes procedimentos e atitude reflexiva que conseguia prolongar, encurtar e 

introduzir os diferentes conteúdos, mediante as respostas evidenciadas pela 

turma, contribuindo para o sucesso da sua aprendizagem. Todos estes aspetos 

vão ao encontro das palavras mencionadas por Bento (2003) que esclarece que 

a reflexão realizada após a aula constitui a base para um ajustamento na 

planificação das próximas aulas.  

Portanto, caso não me tivesse socorrido desta avaliação e da atitude 

reflexiva referida anteriormente, não conseguiria efetuar um planeamento 

permanentemente ajustado, confirmar o cumprimento dos objetivos delineados, 

nem deter certezas acerca da coerência deste planeamento. 

 

4.1.4.5. A preocupação da avaliação final/sumativa 

A fórmula da classificação final referente ao 1º e 2º períodos apresenta a 

seguinte distribuição: 1ª modalidade 42,5%, 2ª modalidade 42,5% e 10% 

fitnessgram, acrescentando ainda uma bonificação inerente ao PIAV que 

representava 10%. No caso do 3º período, a percentagem atribuída ao 

fitnessgram, é substituída pela classificação obtida na realização de um teste 

teórico, realizado na primeira aula, que integra a matéria correspondente às 

quatro modalidades abordadas nos períodos anteriores. Por isso, nesta ficha os 

alunos deveriam registar essa mesma apreciação. 

Para Ribeiro (1991), a principal função da avaliação é contribuir para o 

sucesso do processo educativo e verificar em que medida foi conseguido, com 

o grande objetivo de aperfeiçoar a atividade educativa, regulando e orientando o 

processo de E/A .  

Portanto, após o percurso planeado na UD, deverá existir um momento 

dedicado à análise dos objetivos que haviam sido definidos, culminando com a 

concretização da avaliação sumativa (AS). No fundo, trata-se de uma espécie 

de certificação do desempenho que o aluno tem demonstrado ao longo das 
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aulas, possibilitando a tradução da evolução do aluno nos quatro domínios num 

valor (classificação). Conforme explica Arends (1997), o objetivo da AS é 

sumariar o desempenho de um aluno e/ou grupo de alunos, num conjunto de 

objetivos de aprendizagem. 

No momento de atribuição destes valores, contrariamente áquilo que 

esperava, senti imensas dificuldades que surgiram devido ao receio de cometer 

injustiças nos valores atribuídos. Apesar de a minha turma apresentar, de modo 

geral, uma bom desempenho motor, revelavam sérios problemas de índole 

comportamental. Por este motivo, afigurou-se complexo atribuir uma 

classificação a um aluno extremamente eficaz no desempenho dos exercícios, 

mas com uma conduta inaceitável e a outro que apresentava uma situação 

contrária.  

A disciplina de EF deverá atender ao desempenho motor, contudo as 

restantes categorias transdisciplinares também devem ser incluídas, servindo 

também como consequência da adoção de um comportamento reprovável ao 

longo das aulas. Então, no caso particular desta turma, dada a gravidade das 

suas atitudes, era imprescindível que os alunos em questão fossem punidos na 

classificação final. Neste caso, o apoio da PC revelou-se crucial, pois transmitiu-

me confiança e ajudou-me a sentir-me justa na atribuição de algumas 

classificações que havíamos atribuído a determinados alunos que revelavam um 

desempenho motor razoável, mas seriam surpreendidos pelos resultados, 

devido ao comportamento disciplinar. Como referido várias vezes, a avaliação é 

composta por diversos parâmetros, por isso, não poderia reprovar um aluno 

apenas pelo comportamento inapropriado, contudo poderia penalizá-lo 

devidamente nos seguintes critérios: PIAV (adotado pela escola) e nos conceitos 

psicossociais. Na minha perspetiva, estes parâmetros revelaram-se suficientes 

e adequados, permitindo uma real penalização dos alunos e justificar 

eficazmente a classificação atribuída. Logo, com o propósito de evitar a 

ocorrência de conflitos, preparei-me antecipadamente para assegurar a 

apresentação de uma justificação assertiva, assim como as verdadeiras 

consequências dos atos protagonizados pelos respetivos alunos. Esta medida 

assumiu-se imprescindível para diminuir drasticamente as provocações 
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protagonizadas pelos alunos que, sistematicamente, tentavam destabilizar o 

clima da aula. 

 

4.1.4.6. Autoavaliação: um problema de impercetibilidade dos alunos 

No final de cada período, segundo as normas da nossa escola, os alunos 

preenchem uma ficha de autoavaliação, antes de ser-lhes comunicada a 

classificação final.  

Após a realização desta avaliação, divulgava as classificações da turma 

obtidas em cada modalidade. Então procedíamos a uma espécie de debate, 

comparando as classificações atribuídas e as expectadas. 

Então, este tipo de avaliação permitiu-me compreender a incapacidade 

de alguns alunos na realização de uma autoanálise, sendo visível a 

desvalorização que atribuíam às restantes categorias transdisciplinares, 

considerando-as totalmente secundárias. Logicamente que, no caso das 

raparigas, a sensatez reinava e, todas tinham plena perceção da sua prestação 

ao longo das aulas.  

Em suma, a consagração deste tipo de avaliação torna-se fulcral no 

processo de E/A, dada a riqueza das informações que o professor poderá 

recolher, permitindo iniciar uma reflexão assente noutros parâmetros que, na 

ausência da comunicação com os alunos, poderia não existir. 

 

4.2. Área 2: Participação na escola e relações com a comunidade  

Segundo Batista, Pereira e Graça (2012) e Batista e Queirós (2013), o EP 

constitui um espaço crucial na socialização do professor, sendo a imersão numa 

comunidade educativa durante o ano letivo, uma peça fundamental na formação 

de futuros professores. Na perspetiva de Barros (2011), o EP é entendido como 

palco de um dos processos mais ricos e decisivos da capacitação e da 

integração do jovem professor no mundo de trabalho. Ora, no decorrer deste 

ano, pude compreender a diversidade e complexidade inerente aos papéis que 

o professor desempenha. Como referem Batista e colaboradores (2012), o 

professor não atua exclusivamente no espaço da sala de aula e as suas 
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responsabilidades transcendem as da sua disciplina, sendo este um dos traços 

da identidade que sobrevém no decurso do EP. 

De modo a corporizar este entendimento na minha prática, procurei 

ambientar-me à escola de forma inquestionável, tentando desempenhar todas 

as funções ambicionadas, sendo por isso imprescindível integrar-me na 

comunidade educativa. Assim, facilmente se depreende que as funções do 

professor ultrapassam os aspetos restritos à lecionação, dado que só no 

envolvimento em diversas atividades e tipologias de tarefas, o trabalho em 

equipa e o contacto com toda a comunidade escolar, possibilita a integração do 

professor na instituição. Só desta forma o professor poderá crescer diariamente, 

enriquecer a sua atuação, procurar constantemente a sua superação. 

Neste sentido, esta área engloba todas as atividades não letivas 

realizadas ao longo do processo de EP, que possibilitam a aquisição de um 

conhecimento do meio regional e local, permitindo realizar uma intervenção 

contextualizada, cooperativa, responsável e inovadora (Matos, 2012) através da 

participação e organização de diferentes atividades desportivas, compreensão e 

acompanhamento do DE ou compreensão do papel de DT na sua relação com 

a comunidade escolar e encarregados de educação. 

Segundo alguns autores (Alhija & Fresko, 2010), o número de horas que 

o professor está efetivamente no espaço escolar, está diretamente relacionado 

com o seu envolvimento na escola. Portanto, devo salientar a efetiva 

compreensão destas palavras na vertente prática. Inicialmente, devido à minha 

intensa atividade profissional a par da realização do EP, o número de horas que 

dedicava à presença na escola, confinava-se àquelas que havia definido (em 

consenso com o núcleo de estágio) para cumprimento das tarefas do EP, 

realizando algumas destas tarefas fora da escola. Na verdade, não possuía uma 

disponibilidade que permitisse permanecer na escola, contudo, posteriormente, 

percebi a importância de aumentar o período de presença efetiva neste “habitat”, 

dada a sua singularidade.  

A quantidade e qualidade de contactos com alunos e professores, as 

conversas de corredor e trocas de ideias com os próprios funcionários, 

vivenciando a verdadeira cultura da escola, possibilitavam uma aprendizagem 
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imprescindível para a construção da minha IP. Relativamente a este conceito, 

alguns autores defendem que a identidade é primordialmente o resultado de um 

processo coletivo, ou seja, um produto cultural (Nagel, 1995) e a par desta ideia, 

outros realçam o poder da agência no processo de formação da identidade e 

autoidentidade (Stets & Burke, 2000). Por isso, grupo (escola), papel (do 

“professor”) e indivíduo (alunos, professores, funcionários) são reconhecidos 

como pilares estruturais de qualquer conceção de identidade (Cinoğlu & Arıkan, 

2012). Então, importa esclarecer que a identidade "não é um atributo fixo de uma 

pessoa, mas [sim] um fenómeno relacional" (Oruç, 2013, p. 207). 

Concomitantemente, na ausência desta interação, qualquer construção da 

identidade seria desprovida de sentido e confinada ao fracasso.  

A IP não é mais que uma subidentidade do eu que está associada à 

função profissional e que, concomitantemente, influencia o estatuto social 

(Dubar, 1997; Gee, 2000). Em particular, esta identidade representa um código 

comum de significados, valores e funções, que confere distinção e propósito em 

relação a um grupo profissional (Danielewicz, 2001). Assim, o desenvolvimento 

da IP está relacionado com a posição que cada indivíduo ocupa na sociedade, 

as suas preconceções e os significados resultantes das interações pessoais que 

estabelece com outros elementos sociais (Gee, 2000; Geijsel & Meijers, 2005; 

Sutherland et al., 2010). Tal desenvolvimento implica uma constante 

(re)interpretação e (re)negociação de valores, significados e objetivos pessoais 

em relação à comunidade social, no sentido de serem adquiridos sentimentos e 

autoperceções de adequabilidade e satisfação na execução de uma determinada 

função (Ewan, 1988). 

Neste seguimento, tal como Ferreira (2013) esclarece, um dos passos 

que auxilia a construção da IP do EE, é assumir-se como parte de um grupo 

presente na escola. Logo, conhecer e conviver com os professores, participar 

em reuniões e em todas as atividades, e até tomar o pequeno-almoço no bar ou 

cumprimentar os alunos, contribuíram para o meu sentimento de pertença a este 

grupo (Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1998). 

Na ausência destes contactos e imersão neste ambiente escolar, o meu 

desenvolvimento e/ou crescimento pessoal e profissional seria extremamente 
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frágil. Então, desenvolvi várias atividades, juntamente com o meu núcleo de 

estágio, que contribuíram significativamente para o desenvolvimento do meu 

sentimento de pertença a esta instituição. Por conseguinte, depreende-se o valor 

da construção de uma IP logo, esta deverá ser certeira, revestida de intenção, 

sólida. 

Após compreender, refletir e integrar tais entendimentos, optei por 

priorizar a realização deste EP e prescindi de algumas atividades profissionais, 

permitindo-me, deste modo, dedicar um período superior de vivência na escola. 

O objetivo não se esgotava no cumprimento das horas estipuladas e necessárias 

a cumprir no EP, mas antes vivenciar, absorver e aprender com a convivência, 

concretamente com as interações. Pretendia espremer cada experiência, 

vertendo-a em conhecimento e, similarmente, em aprendizagens. 

 

4.2.1. Colaboração nas atividades da escola 

Com o objetivo de promover uma maior interação dos alunos com a escola 

e, particularmente, com a EF num contexto extracurricular, o grupo de 

recrutamento de EF elabora todos os anos letivos o seu plano de atividades que 

inclui diversos eventos, com vista à participação ativa da comunidade e em 

especial de todos os alunos. 

Apesar de o meu núcleo de estágio ser responsável por apenas algumas 

atividades, o meu envolvimento e o das minhas colegas com o meio escolar, 

impeliu à colaboração em todas elas.  

Concretamente a organização do encontro de Desporto Escolar – Dança 

– incorporava um impacto incrível na Escola, pois assumia-se como um dos 

eventos que possibilitava a disseminação da imagem da mesma que deveria ser 

a ideal. Por isso, este evento integrou uma organização minuciosa de todos os 

detalhes confinados ao mesmo. Não haveria espaço para erros, por isso, a 

comunicação entre o nosso núcleo tornou-se fundamental.  

Naturalmente que a pressão que era exercida pelo professor responsável 

pela Dança, com o qual trabalhava diretamente, recaía principalmente em mim, 

dada a proximidade e confiança que o mesmo já me havia depositado. Contudo, 

as minhas colegas perceberam-no e, por vezes, até me tentavam tranquilizar, 
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revelando-se um fator de união muito importante, particularmente nestes 

momentos em que nos sentimos mais débeis. 

 

4.2.1.1. 3º encontro da fase local de atividades rítmicas e expressivas 

(ARE) – dança: organização e gestão  

No dia 7 de março de 2015 realizou-se o 3º encontro da fase local ARE – 

Dança, no pavilhão da fraternidade pelas 09h:00. 

Este encontro integrou uma das atividades organizadas pelo nosso núcleo 

de estágio, em colaboração com o professor responsável, conforme previsto no 

planeamento anual de atividades. 

Inicialmente, foi imprescindível inteirarmo-nos das tarefas inerentes a esta 

organização. Portanto, a reunião com o professor permitiu elencar as tarefas 

inerentes à mesma. 

Através da experiência e colaboração do professor, conseguimos elaborar 

uma lista de recursos materiais, espaciais e humanos, fundamentais à 

organização do evento. 

Neste sentido, urgiu a necessidade de procedermos à divisão de tarefas 

a fim de estruturar uma organização eficaz. Esta atendeu às características 

pessoais de cada uma de nós, fazendo uma distribuição perfeita das nossas 

qualidades, possibilitando o êxito no desempenho de cada tarefa. 

Em primeiro lugar, recolhemos as autorizações do diretor da escola e das 

restantes entidades, de modo a acedermos às instalações desportivas e 

respetivos materiais. 

Posteriormente, seguiu-se a angariação de patrocínios, assegurando a 

entrega de lembranças a todas as equipas, bem como a um reforço alimentar a 

todos aqueles que colaboraram nesta organização. 

Seguidamente serão abordados, através de tópicos, alguns aspetos 

relacionados com a referida atividade, que posteriormente serão desenvolvidos 

com alguma profundidade, no sentido de conduzir à compreensão e perceção 

da envolvência que a organização, preparação e realização deste evento 

suscitaram. 
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Toda a complexidade da envolvência da presente atividade, desde a 

grande quantidade de atuações que envolvia, devido ao número de equipas 

participantes (cerca de 30), implicava, à partida, a necessidade de uma 

organização perfeita, para que fosse mantida uma dinâmica elevada e uma 

efetiva gestão da atividade. Assim, a nossa preocupação recaiu essencialmente 

na utilização de estratégias e materiais que, por um lado permitissem a 

concretização dos objetivos enunciados, e por outro, se constituíssem como 

fatores motivadores de todos os envolvidos.  

Uma das tarefas que urgiu realizar consistiu na rentabilização dos 

espaços disponíveis - balneários e algumas salas – solicitadas ao diretor das 

instalações. Ou seja, com o objetivo evitarmos a desorganização inerente à 

preparação que antecedia a atuação das equipas, foi imprescindível definirmos 

claramente qual o espaço atribuído a cada uma.  

Desta forma, tentamos criar uma dinâmica que permitia que as equipas 

pudessem arranjar-se num espaço reservado apenas para as mesmas, tendo de 

apresentar-se no espaço de competição, nos 10 minutos que antecediam a sua 

atuação. Uma regra geral, por nós imposta, consistiu na proibição de as equipas 

se desequiparem após a sua performance, de modo a poderem efetuar o desfile 

final, sendo obrigadas a seguirem as indicações fornecidas pelo guia que lhes 

foi concedido.  

Emergem aqui as primeiras medidas por nós adotadas: t-shirts de 

identificação, pessoa responsável por equipa (voluntários), segurança, zonas 

interditas/destinadas ao público, locais de tarefas importantes, lembranças, 

alimentação. 

Pelas 8h:30, foi iniciada a acreditação e a cerimónia de abertura foi 

realizada pelas 9h:30, com a presença de todas as equipas participantes, 

voluntários e organizadores da atividade. 

Enquanto os guias se encontravam perto das equipas, cada uma de nós 

(núcleo de estágio), cumpria as tarefas que havíamos definido anteriormente. Ou 

seja, apesar de não sermos responsáveis pela realização de um tipo de 

procedimento específico, atribuímos a preocupação de supervisão alusiva a 

determinados locais. Deste modo, poderíamos assegurar a concretização eficaz 
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de determinadas tarefa, bem como estarmos disponíveis para resolvermos 

algum imprevisto. Portanto, a nossa principal função integrava a supervisão e a 

garantia do cumprimento eficaz de todas as tarefas. A cada uma de nós foi 

delegada uma zona de supervisão, de modo a direcionarmos a atenção de modo 

eficaz.  

Importa referir a imprescindibilidade da realização de uma reflexão crítica, 

inerente a todas as ocorrências do evento. No entanto, a maioria dos assuntos 

que poderia aludir foram anteriormente expostos, por isso concentrar-me-ei nas 

principais dificuldades sentidas.  

A fase que integrou a preparação desta atividade revelou-se 

sobremaneira morosa e trabalhosa, pois requeria uma perfeita coordenação 

entre todos os organizadores, ajudantes e participantes. Além disso, a elevada 

quantidade de recursos materiais adstritos ao evento, impeliu à adoção de uma 

atitude proativa, no sentido de conseguir resolver imprevistos relacionados com 

a aquisição dos mesmos e/ou resolução de imprevistos a eles circunscritos. Por 

outro lado, o facto de ser necessário convidar associações, nomeadamente, de 

pessoas portadoras de deficiência para participarem, requereu um trato 

extremamente minucioso, dado o receio do esquecimento de algum 

procedimento que poderia limitar a participação destes convidados. Então, de 

modo a evitá-lo, juntamente com as minhas colegas, revimos várias vezes estas 

tarefas, para o caso de, numa primeira fase, descurarmos algum pormenor. 

No que concerne à fase da realização, julgo que todas as situações foram 

bem-sucedidas, não conhecendo da nossa parte, qualquer reparo significativo, 

pois conseguimos resolver todas as dificuldades que foram surgindo.  

Desta forma, por tudo o que foi referido, o balanço da realização da 

atividade foi sobremodo positivo, sendo mesmo considerado por muitos 

espectadores e pessoas responsáveis por este género de encontros, como 

“perfeito”. É portanto viável, que afirmo termos concretizado todos os objetivos 

propostos, tendo mesmo, na minha opinião, ultrapassando as nossas mais 

ambiciosas expectativas. 
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4.2.1.2. A colaboração no torneio de voleibol  

Importa referir que nos dias 11 e 12 de dezembro o nosso núcleo de 

estágio colaborou na organização do torneio de Voleibol, auxiliando o curso 

tecnológico de desporto no decorrer das competições. 

Assim, eu e as minhas colegas apoiamos os alunos nos seguintes 

aspetos: arbitragem, organização das equipas, recolha de imagens, marcação 

dos campos, esclarecimento de dúvidas inerentes à participação de alguns 

alunos, supervisão dos resultados, indicação de eventuais problemas que os 

mesmos deveriam atentar, evitando a sua sucessão, entre outros aspetos.  

A participação neste torneio asseverou-se extremamente enriquecedora, 

dado que não só possibilitou enriquecermos a nossa experiência profissional, 

como também verificarmos a importância que os alunos atribuíam a este tipo de 

competições (cultura escolar), aumentarmos o tempo de contacto com toda a 

comunidade escolar, conferindo assim um incremento na nossa credibilidade, no 

que respeitava ao desempenho das nossas funções na escola. 

Em suma, o meu núcleo de estágio prestou apoio em todas as atividades 

desenvolvidas na escola, apesar de algumas vezes nem sequer nos ser 

solicitado. Todas nós considerávamos fundamental envolvermo-nos em todos os 

eventos realizados na escola, com o intuito de absorvermos toda a cultura 

adstrita à realização de todos os procedimentos de diversas ordens. Embora, 

sentidas em escalas distintas, dependendo das situações, destaco o espírito de 

equipa como fator fundamental à organização de qualquer ação. Foi demasiado 

evidente que, na sua ausência, qualquer procedimento incluiria um risco de falha 

acrescido. Caso o grupo não estivesse em sincronia total, disparavam as 

possibilidades de tomarmos decisões erradas ou agirmos desadequadamente. 

Além disso, definir uma pessoa que assumia a liderança, também se revelou 

como a chave para o sucesso, uma vez que facilmente o grupo tendia a emitir 

diferentes pareceres e, nestes casos, a existência de uma pessoa que adotasse 

um papel de moderador foi imprescindível para conseguirmos, em conjunto, 

tomar as decisões adequadas.  
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4.2.1.3. Direção de turma: que funções? 

A minha participação não se limitou às atividades desenvolvidas pelo 

grupo de EF, mas abrangeram outros domínios, nomeadamente, o 

acompanhamento das tarefas inerentes à direção de turma. 

Logo, na tentativa de não só compreender as tarefas inerentes a este 

cargo, como também aumentar o conhecimento acerca dos alunos, procurei 

estar em constante contacto com o diretor de turma (DT). Num primeiro contacto, 

rapidamente tornou-se possível compreender que esta deveria estar ocorrente 

de todas as informações pertencentes aos elementos da sua turma, uma vez 

que qualquer problema, independentemente da sua origem, poderia influenciar 

o processo de E/A nas aulas de EF. Então, apesar da minha PC não exigir que 

estivéssemos presentes no período que é atribuído ao desenvolvimento das 

atividades inerentes à direção de turma, optei por acordar um período com a DT 

da minha turma, de modo a inteirar-me de todas as tarefas e procedimentos que 

estavam confinados a este cargo.  

O DT assume um papel de facilitador da integração escolar dos alunos, e 

da promoção do seu sucesso educativo, da participação dos encarregados de 

educação no processo educativo e do desenvolvimento pessoal e social (Torres, 

2007). Com efeito, o cargo de DT inclui três áreas de atuação: relação com os 

alunos, relação com os pais e encarregados de educação e relação com os 

outros professores (Sá, 1997), devendo estar atento ao desenvolvimento quer 

de cada aluno, quer da turma, conhecer o meio escolar, relacionar-se com os 

pais e coordenar a ação dos professores da turma (Torres, 2007). 

Então, numa fase inicial procurei compreender as principais atividades 

desenvolvidas pela DT, acompanhar as diversas reuniões – conselho de turma, 

encarregados de educação e até com os próprios alunos – constatando 

paulatinamente a ordem de trabalhos semana após semana. Posteriormente, a 

frequência deste acompanhamento foi-se dissipando no tempo, dado que os 

procedimentos se repetiam e, conforme aconselhado pela PC, não fazia sentido 

despender tanto tempo para tarefas com as quais já estava totalmente 

familiarizada. Não obstante, mantive sempre contacto com a DT, realizando por 

exemplo o projeto de trabalho da turma (PTT), tarefa da DT, imprescindível para 
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reunir todas as informações da turma. Como comprova o Decreto-Lei nº115-

A/98, de 4 de maio, o DT tem a função de coordenar o desenvolvimento do PTT. 

Como resultados dos contactos tidos com a Diretora de Turma, 

compreendi que as funções mais salientadas pelos DT’s podem ser 

enquadradas em quatro grandes grupos de funções, três de vertente mais 

pedagógica e uma mais administrativa: 1) funções relacionadas com os alunos; 

2) funções relacionadas com os professores da turma; 3) funções relacionadas 

com os encarregados de educação; e 4) funções relacionadas com tarefas 

organizativas e administrativas. 

As funções da DT, relativamente à turma e aos alunos, materializam-se 

na orientação do seu processo escolar, nomeadamente o acompanhamento 

próximo dos alunos, intervindo no sentido de ajudar a resolver situações do 

domínio pedagógico e social. Já no que se reporta às funções relacionadas com 

os professores da turma, o DT tem o papel de servir de ligação entre os 

professores que lecionam na turma. Neste campo, as reuniões de conselho de 

turma e alguns encontros informais são importantes na difusão da informação e 

conciliação de estratégias entre os diferentes professores que acompanham o 

processo do E/A da turma. 

O estabelecimento de uma relação próxima com os encarregados de 

educação é também função do DT. Neste contexto, o DT deve servir de 

intermediário entre eles e os restantes professores do conselho de turma, 

comunicando a ambas as partes, informações relevantes sobre o processo 

escolar do seu educando.  

Por último, ao nível das tarefas organizativas/administrativas, o DT tem à 

sua responsabilidade um conjunto de tarefas, cujo objetivo é manter atualizados 

os processos da turma e dos alunos. Nesta função, a organização e atualização 

do PTT da direção de turma surge como importante. Nele constam todas as 

informações relativas à turma, como o Projeto Curricular de Turma e a 

Planificação Anual das Atividades, assim como o registo da assiduidade, o 

aproveitamento escolar e outros aspetos relevantes da vida do aluno. Ainda 

relativamente às funções administrativas, a preparação e coordenação das 
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reuniões conselho de turma, de avaliações e as respetivas atas, são tarefas 

administrativas do DT.  

O PTT contém informações detalhadas de todos os alunos, corpo docente 

e todas as atividades que a turma desempenhará ao longo do ano letivo. Este 

corresponde a uma espécie de diário da turma que possibilita o acesso à 

informação. 

Tomando como referência o exposto, é visível que o DT é um elemento 

fundamental na orientação educativa dos alunos, em articulação com os demais 

intervenientes da formação dos alunos. Neste contexto, a maior competência do 

DT é funcionar como elo entre os encarregados de educação e os professores 

do conselho de turma, visando, em última instância, coordenar o processo de 

E/A dos alunos. Assim, o DT deve ser capaz de compreender os alunos e as 

suas perspetivas e, por isso, ser alguém atento aos pormenores. Deve também 

ter a capacidade de “filtrar” a informação proveniente dos diferentes 

intervenientes da ação, sejam eles encarregados de educação, alunos ou 

professores. Deste modo, conseguirá assegurar a manutenção do diálogo 

constante entre o educando e família, professores e alunos, conseguindo 

estabelecer uma comunicação perfeita entre família, alunos e professores. 

Na realização das reuniões, compreendi que o DT deve fazer referência 

a todos os aspetos que perturbam o bom funcionamento das aulas, referindo os 

casos de alunos que carecem de particular atenção (problemáticos, distraídos, 

com dificuldades), na tentativa de serem encontradas estratégias que colmatem 

esse problemas, assegurando assim o sucesso escolar dos alunos. 

Consequentemente, o DT deve possuir uma série de competências específicas 

que permitam que o estabelecimento destes diálogos ocorram de forma 

adequada, gerindo as diferentes relações humanas (pares, alunos, escola-

família).  

No contacto com as diversas tarefas, pude compreender a necessidade 

de a DT demonstrar-se próxima e atenta aos alunos, bem como do corpo 

docente da respetiva turma, transmitindo confiança para que todos 

conseguissem comunicar-lhe qualquer ocorrência. 
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Nesta experiência, foi surpreendente constatar a alienação da maioria dos 

pais em relação aos seus filhos: no caso da minha turma, os problemas 

disciplinares ocorridos ao longo do ano letivo, acentuaram a importância do 

papel da DT na resolução de conflitos, levando à necessidade de estabelecer 

um maior número de contactos com os familiares, bem como com o Diretor da 

Escola, dada a gravidade de alguns conflitos que ocorreram. 

Para além de todas as tarefas com os pressupostos legais relativos à 

turma (documentos; sumários; registos de assiduidade; avaliações; planos de 

recuperação; etc.), a DT tem também um papel fundamental de motivação aos 

restantes docentes, procurando que estes atuem em colaboração para a 

obtenção do sucesso de toda a turma. Também através da colaboração na 

elaboração das atas, alusivas dos Conselhos de Turma, permitiu-me ter 

perceção da importância das mesmas, no que respeitava à eficácia da 

concretização das reuniões. 

Com esta experiência proporcionada pela DT, que consegui sentir-me 

capaz para assumir este cargo, quando exercer esta profissão tão desejada. 

 

4.2.1.4. O crescimento proporcionado pelo desporto escolar 

Segundo o Programa de Desporto Escolar, emitido pelo Ministério da 

Educação, referente aos anos 2013-2017, o Desporto Escolar entende-se como 

“o conjunto de práticas lúdico-desportivas e de formação com objeto desportivo, 

desenvolvidas como complemento curricular e de ocupação dos tempos livres, 

num regime de liberdade de participação e de escolha, integradas no plano de 

atividade da escola e coordenadas no âmbito do sistema educativo” (Artigo 5.º - 

“Definição”, Secção II – “Desporto Escolar”, do Decreto-Lei n.º 95/91, de 26 de 

fevereiro). 

A minha participação no DE incidiu no grupo de dança e incorporou 

distintas valências. Desde o acompanhamento e apoio das sessões de treino, à 

orientação autónoma das mesmas, integrando a execução de todos os 

procedimentos relacionados com as inúmeras deslocações do grupo. Com 

efeito, esta experiência concedeu-me todas as ferramentas para me tornar 
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completamente autónoma, caso surgisse qualquer eventualidade e fosse 

necessário desempenhar qualquer uma destas tarefas. 

Desde o primeiro contacto com o professor responsável pelo grupo de 

Dança – RP Dancers – aquele espaço e com o grupo de alunos, que fui 

completamente arrebatada e transportada para aquele universo tão rico, e 

próprio deste grupo com o qual contactei ao longo deste percurso, 

proporcionando-me um crescimento pessoal e profissional incrível. Assim, 

atendendo ao elevado impacto que este grupo, não só na escola, como também 

na região, desde logo foi importante ser elucidada pelo professor responsável 

acerca dos diversos objetivos que ainda planeava alcançar, fazendo-me sentir 

comprometida com a confiança que depositou em mim. 

Então, quando os treinos integravam a presença do professor 

responsável e dos meus colegas de outro núcleo de estágio, o professor 

assumia-se como líder do grupo, ministrando a totalidade do treino, salvo raras 

exceções, nas quais solicitava a minha liderança como uma espécie de teste 

(criando-me alguma pressão). Nas sessões nas quais o professor não podia 

comparecer, responsabilizava-me pela sua concretização, fornecendo-me 

apenas breves indicações inerentes aos objetivos que o treino deveria integrar. 

Por vezes era, inclusive surpreendida com esta responsabilização, devido a 

alguns imprevistos do professor. Recordo-me que no primeiro treino que tal 

sucedeu fiquei realmente chateada e algo nervosa, questionando-me também 

sobre os motivos que o impeliram a responsabilizar-me pela orientação do 

mesmo. Todavia, com a repercussão destes episódios e algumas conversas com 

a PC e com questões que o professor me colocava inerentes à condução dos 

treinos, comecei a deter um entendimento diferente desta atitude. Pois, 

compreendi que ele pretendia preparar-me para que conseguisse tornar-me 

autónoma na execução de qualquer tarefa respeitante a este grupo. 

Paulatinamente, incrementava responsabilidade e/ou dificuldade nos 

objetivos que me desafiava a alcançar. Inclusivamente, existiram algumas 

conversas nas quais o mesmo demonstrava o desejo de potenciar ao máximo a 

minha aprendizagem. Obviamente que a sensação de estar constantemente “à 

prova” me pressionava, todavia o facto de o professor adotar esta atitude poderia 
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significar que acreditava em mim, no meu potencial e, por isso, jamais poderia 

desiludi-lo. Logo, o meu objetivo integrava a concretização destas metas que 

progressivamente iam sendo reveladas. 

O grupo de alunos integrava bailarinos com alguns anos de experiência 

em contraste com outros em que esta era a primeira vivência na dança. Neste 

sentido, era imperativo continuar a fomentar o espírito de grupo, de entreajuda e 

colaboração, resumidamente de “Família RP”. 

No decorrer do contacto com este grupo, pude perceber a 

imprescindibilidade da manutenção de uma relação mais próxima com estes 

alunos, comparativamente à turma que me havia sido atribuída. No entanto, era 

essencial alterar o registo em determinados momentos, permitindo que o grupo 

compreendesse que não poderia ultrapassar determinadas regras basilares para 

a manutenção do bom ambiente, instituído desde a sua fundação.    

Salvo raras exceções, este grupo foi um exemplo de união e respeito. 

Mesmo nos momentos em que os alunos se encontravam sob grande pressão, 

o espírito de entreajuda foi sempre evidente. Aliás, foi também nestas 

circunstâncias que compreendi quais as estratégias que deveria adotar para 

poder auxiliar o grupo, no sentido de desenvolverem mecanismos que 

permitissem aliviar a tensão daqueles momentos. Nestes instantes os laços 

eram fortalecidos e os alunos desenvolviam uma ligação mais intensa de 

confiança e segurança. 

Para além do DE este grupo era convidado para realizar imensas 

atuações e em todas elas o professor nomeava-me a responsável pelo grupo. 

Para mim, foi importante esta confiança depositada pelo professor, pois embora 

os meus colegas por vezes me acompanhassem, era a mim que o professor 

atribuía esta tarefa. Naturalmente que isto me enchia de orgulho e ajudava a 

aumentar a minha credibilidade frente aos alunos, dado que iam percebendo 

quem estava sempre com eles. 

Além disso, como tive a oportunidade de desenvolver o meu estudo de 

investigação no seio do grupo, este potenciou também a relação com os 

mesmos. Os alunos atribuíam extrema credibilidade às minhas indicações, à 

importância do treino e aos meus conselhos, uma vez que foram percebendo as 
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modificações que se repercutiam no seu desempenho na dança. Quando esta 

ligação é criada os alunos seguem-nos como discípulos e essa sensação foi 

bastante encorajadora, atendendo aos dilemas que me deparava na minha 

turma.  

Em suma, a convivência com este grupo permitiu-me compreender quais 

os valores basilares que fomentam a união, incrementam a paixão pela nossa 

profissão, dado que através desta se desenvolve o desejo de superação 

constante, indispensável para o nosso desenvolvimento profissional.  

 

4.2.1.5. Breve participação em alguns episódios numa nova escola  

A oportunidade de lecionar no 2º ciclo de ensino, nomeadamente ao 5º 

ano de escolaridade, foi rapidamente abraçada por todas nós (núcleo de 

estágio), dada a mais-valia que representava para o nosso potencial 

desenvolvimento profissional.  

Importa referir que nos foram atribuídas duas turmas de 5º ano, ficando 

responsáveis duas de nós por cada uma, sendo-nos ainda concedida a 

autonomia referente às decisões inerentes ao processo E/A. Enquanto as 

minhas colegas optaram pela lecionação simultânea, eu e a minha colega 

decidimos dividir a lecionação da UD, tendo assim autonomia total nas 

respetivas aulas. Consideramos que esta decisão era mais indicada, pois 

permitia-nos desenvolver esta experiência em circunstâncias idênticas à 

realidade que esta profissão integra. 

Não obstante, quando não lecionava, efetuava uma observação que 

pudesse servir de correção para as próximas intervenções, com o propósito de 

melhorar constantemente a minha prática.  

Esta experiência revelou-se extremamente gratificante e deveras 

enriquecedora, sobretudo pelo contacto com uma realidade tão distinta daquela 

que vivenciei na EC. Aqui tive a oportunidade de constatar o sistema organizativo 

referente à diversas decisões alusivas quer à lecionação, quer aos 

procedimentos que a escola adota em relação às rotações de espaços. Pude 

ainda compreender que existem realidades escolares que incorporam 

tremendas limitações – espaços, funcionários, processos burocráticos, a 
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“cultura” – que definem a identidade de uma escola. Por conseguinte, considero 

imprescindível a vivência com outras realidades, a par da nossa experiência na 

EC. Apesar da escassez do período de lecionação atribuído, foi suficiente para 

compreendermos que cada escola possui uma identidade própria. 

  

 

4.3. Área 3: Desenvolvimento profissional 

Esta área inclui as ferramentas que contribuíram para o meu crescimento 

profissional.  

No início deste percurso, um dos objetivos que pretendia concretizar 

correspondia à aplicação de uma verdadeira e devida correspondência entre a 

teoria (aprendida durante quatro anos de formação académica) e a prática (EP). 

Recordo-me que possuía uma determinada desconfiança relativamente a esta 

ideia (articulação entre a teoria e a prática) considerando-a, inicialmente, um 

pouco utópica. Todavia, foi posteriormente compreendido, que na ausência da 

apropriação do conhecimento, jamais poderia realizar uma prática sustentada, 

sólida e coerente. Assim, ao longo desta caminhada letiva, senti a necessidade 

de realizar algumas formações que me permitissem melhorar a minha prática, 

nomeadamente através da participação em palestras (maioritariamente na 

FADEUP), que abordavam a lecionação de alguns conteúdos na escola 

permitindo aumentar a minha confiança nesta atividade. Esta atitude proativa 

evidenciou, em parte, a minha procura incessante pela superação constante. 

Além disso, fruto desta imersão no conhecimento, tive a oportunidade de 

realizar um estudo que instigou sobremaneira o desejo da investigação. Com 

efeito, incorporo este estudo neste ponto do RE, uma vez que além de contribuir 

significativamente para desenvolver o sentido de investigação, permitiu 

desvendar algumas respostas alusivas ao desempenho dos alunos no grupo de 

DE de Dança.  

Atendendo agora à temática deste estudo, importa relembrar que esta foi 

eleita devido ao contexto na qual concretizei a minha colaboração no DE. Por 

conseguinte, considerando a importância do desenvolvimento da força no 

desempenho de um bailarino, afigurou-se interessante tentar perceber qual os 
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tipo de treino que poderia exponenciar o desenvolvimento da mesma. 

Acrescentando-se ainda o objetivo de melhorar a minha própria prática neste 

registo, após proceder ao seu estudo. 

Concomitantemente, a concretização deste estudo proclamava a 

obtenção de um arcabouço intelectual sólido, de forma a assegurar a condução 

idónea desta investigação. Por este motivo decidi realizar duas formações 

relacionadas com treino funcional, com o propósito de sustentar a minha atuação 

e, naturalmente, compreender os conceitos associados à mesma, podendo 

potenciar a minha aprendizagem. Como podemos verificar nas palavras de 

Castro, Morgan e Mesquita (2012), esta é uma das características que deverá 

estar indubitavelmente presente na concretização de qualquer investigação e, 

naturalmente que por isso, muni-me de todas as ferramentas para exponenciar 

o sucesso da condução da mesma.  

Em suma, fruto desta experiência, tornou-se possível realizar o estudo 

que abaixo se apresenta.  
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4.3.1. Estudo de Investigação-Ação 

 

Efeito do Treino Funcional na aptidão física geral e na força dos membros 

inferiores de jovens bailarinos de desporto escolar 

 

Eugénia Azevedo1 

Patrícia Gomes1 

 

1Universidade do Porto. Faculdade de Desporto. Porto. Portugal 

 

Resumo  

A aptidão física geral e a força explosiva dos membros inferiores parecem influenciar a 

prestação de bailarinos, dado que a modalidade de dança solicita saltos e receções 

frequentes, bem como uma elevada qualidade técnica do movimento. Assim, por 

solicitar um grande número de movimentos multiarticulares nos diversos planos de 

movimento, o treino funcional é considerado uma alternativa válida ao treino tradicional. 

O presente trabalho pretende verificar o efeito de um programa de treino funcional na 

aptidão física geral e na força explosiva dos membros inferiores de bailarinos de 

desporto escolar, comparativamente ao treino tradicional. A amostra foi constituída por 

22 bailarinos e o programa foi realizado ao longo de 19 sessões (3 meses) no contexto 

do Desporto Escolar de Dança. Para avaliar o efeito do treino funcional e do treino 

tradicional utilizaram-se testes das baterias convencionais para a impulsão vertical – 

Sargent Jump Test, impulsão horizontal (“pés juntos”), abdominais (Curl ups) e de 

extensão de braços (Push ups) e a bateria de testes FITSCHOOL, baseada em 

movimentos do treino funcional. O grupo sujeito ao treino funcional registou melhorias 

significativas em todos os testes, com exceção do teste de Abdominais (Curl Ups). O 

grupo de sujeitos submetido ao treino tradicional apenas registou melhorias 

significativas no teste de impulsão horizontal, revelando ausência de alterações no 

desempenho dos bailarinos em alguns testes do FITSCHOOL. Conclui-se, portanto, que 

o treino funcional é mais adequado para a melhoria do desempenho físico dos bailarinos 

em contexto de desporto escolar relativamente ao treino tradicional, e que as melhorias 

ocorrem num menor período de tempo. 

 

Palavras-chave: Bailarinos; Performance; Fitschool; Treino funcional; Treino 

Tradicional; Desporto Escolar.     
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Abstract 

Physical fitness and strength of the inferior members seem to influence dancers 

performance. In fact, dance often requires the execution of jumps and receptions, and a 

simultaneously optimal technical quality of the movement. Functional training, due to 

demanding a great quantity of multiarticular movements in diverse plans, is considered 

a valid alternative to traditional training. Thus, in the present study we investigated the 

effect of functional training in physical fitness and explosive strength of the inferior 

members of collegial sport dancers. Also, we compared the outcomes of the 

interventions with functional and traditional trainings in dancers physical performance. 

To evaluate the interventions with functional and traditional trainings in the 22 dancers, 

19 dance collegial sport sessions (3 months) were used. In these moments, Fitschool 

tests, sargent jump test, horizontal jump test, abdominal (Curl Ups) test and arms 

extensions test were applied. With exception to abdominal test, functional training 

induced significant improvements in the other tests applied, showing great 

enhancements into dancers physical performance. The intervention with traditional 

training resulted in significant improvements in horizontal jump test (p=0,05), however 

showing the absence of changes on dancers performance in the other applied tests. It 

was concluded that functional training tend to induce greater improvements in dancers 

collegial sport physical performance compared to traditional training. Also, the 

enhancements tend to occur in a shorter period.  

  

 

Key words: Dancers; Performance; Fitschool; Traditional training; Functional training; 

Collegial Sport.     
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INTRODUÇÃO 

O treino funcional (TF) tem sido considerado uma alternativa válida ao 

treino tradicional (TT), sendo nos últimos anos o mais frequentemente utilizado 

para a melhoria da aptidão física geral de uma forma integrada (Garganta & 

Santos, 2015). O TF solicita tanto as capacidades condicionais como as 

coordenativas, focando-se no maior número de movimentos multiarticulares 

possível nos diversos planos de movimento (Gambetta, 2007; Weiss et al., 

2010). Ademais, o TF reporta-se à necessidade de pensar o treino como forma 

de melhorar o desempenho global dos atletas e não apenas a força (Boyle, 2004; 

Gambetta, 2007). No sentido de fundamentar a utilização do TF, Boyle (2010) 

refere que se afigura prioritário atender à anatomia funcional do atleta e ao modo 

como esta deve estar aplicada no treino para a prevenção de lesões e melhoria 

da performance. 

Na realidade, a prescrição de um treino não depende de um nome, 

método, sistema, programa, exercício ou material (Silva-Grigoletto, Brito, & 

Heredia, 2014), pelo que a seleção aleatória de exercícios per se não se 

constituiu como TF, assim como não existem exercícios que possuam maior ou 

menor funcionalidade. Segundo Gambetta (2007), o TF define-se como um 

treino intervalado de força, baseando-se no respeito pela quantidade de 

repetições ou de tempo, i.e. um certo número de repetições no menor tempo 

possível ou um número de repetições máximas num tempo pré-determinado. 

O objetivo do TF centra-se no desenvolvimento da aptidão física geral, 

podendo ser adaptado à especificidade da modalidade que o atleta pratica, pelo 

que qualquer exercício pode ser considerado funcional desde que ajude o 

indivíduo a alcançar o objetivo de um movimento (Brzycki, 2011). Por esta razão, 

pode-se considerar a aplicação do TF uma mais-valia em contexto escolar, tanto 

nas aulas de EF, como no Desporto Escolar (DE). Na verdade, este método de 

treino apresenta uma grande possibilidade de adaptação a diferentes realidades 

e, atualmente, a sua aplicação é já parte integrante dos programas de exercício 

físico nas escolas (Fitschool) (Garganta & Santos, 2015). Atendendo, 

concretamente, aos alunos que integram o grupo de DE de dança, uma vez que 

o processo de desenvolvimento das capacidades físicas (condicionais e 
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coordenativas), correspondentes às necessidades específicas da respetiva 

modalidade (Matveiev, 1997) são um requisito essencial para uma elevada 

qualidade técnica do movimento, urge a necessidade de melhorar as 

capacidades de estabilidade estática e dinâmica, a amplitude de movimento 

articular e a força dos membros inferiores para a concretização de saltos e 

receções, bem como a capacidade de as interligar todos os movimentos de 

forma eficiente (Kimmerle, 2010).  

De realçar que a força dos membros inferiores, referenciada neste 

trabalho pioneiro são os mesmos que a AAHPER (1956), Cureton (1951) e Kraus 

e Hischland (1954) sugeriram nos seus estudos. 

No que concerne à Aptidão Física (AptF), não obstante a sua importância 

ser reconhecida, não se encontra na literatura uma definição convergente 

relativamente a este conceito (Hensley & East, 1989). No entanto, desde 

Fleisheman (1964) que as definições para AptF apresentam pontos comuns, 

pelo que Maia e Lopes (2002) referem existirem dois posicionamentos 

confluentes: o primeiro reporta-se ao caráter pedagógico da AptF, com 

implicações na saúde, hábitos de vida e performance; enquanto que o segundo 

refere-se à teoria psicométrica, que estabelece relações entre a definição 

operacional de AptF e a sua avaliação concreta a partir de um conjunto de testes 

validados.  

No que concerne ao primeiro posicionamento, Bouchard, Blair e Haskell 

(2006), Generosi (2008) e Maia e Lopes (2002) sustentam que a AptF é 

tradicionalmente definida segundo duas dimensões: (i) AptF associada à 

performance, como capacidade funcional para realizar atividades de empenho 

muscular demonstrada em competições desportivas (Bouchard & Sherphard, 

1994; Fleisheman, 1964; World Health Organization, 1968); e (ii) AptF associada 

à saúde, como estado dinâmico de energia e vitalidade que permite realizar as 

tarefas do quotidiano, as ocupações ativas das horas de lazer, enfrentar 

emergências imprevistas sem fadiga excessiva, e evitar o aparecimento das 

doenças hipocinéticas, garantindo a sobrevivência em boas condições orgânicas 

(Guedes, 1996; Pate, 1983; Ratliffe & Ratliffe, 1994; Safrit, 1995). Esta linha de 

pensamento não concebe a avaliação direta da AptF a não ser a partir das 
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componentes de cada uma das suas dimensões (Maia, 1996). Segundo Bohme 

(2003) a dimensão associada à performance apresenta as componentes 

velocidade, força explosiva, equilíbrio, agilidade e ritmo, que se encontram 

intimamente relacionadas com o sucesso desportivo. Relativamente às 

componentes da AptF associada à saúde, Silva, Santos, Silva, Costa e Nobre 

(2010) distinguem-nas como Aptidão Aeróbia (AptA) ou Aptidão Muscular (AptM) 

– força, resistência, flexibilidade e Composição Corporal (CC). Estas 

componentes parecem ser afetadas pelos hábitos de atividade física, estando 

associados a fatores de risco para o desenvolvimento de doenças e 

incapacidades funcionais (Bouchard et al., 2006). 

Atendendo, concretamente, á força enquanto capacidade física, 

caracteriza-se pela capacidade do músculo se contrair e produzir tensão, 

apresentando uma função fulcral na realização dos movimentos técnicos. Neste 

sentido, tendencialmente, o erro técnico ocorre devido à ausência de força nos 

agrupamentos musculares que intervêm em uma fase concreta do movimento. 

Da mesma forma, parece que uma maior força parece induzir melhorias na 

velocidade de execução do movimento, bem como maior resistência muscular. 

Assim, atendendo à prestação dos bailarinos, a capacidade de força, em 

particular dos membros inferiores, desempenha um papel decisivo na execução 

técnica do movimento, assumindo-se como imprescindível para o 

desenvolvimento da sua performance.  

Relativamente ao segundo posicionamento referido por Maia e Lopes 

(2002), centrado na teórica psicométrica e na avaliação da AptF, apesar de 

existirem fundamentações que induzem diferentes abordagens deste processo, 

para qualquer tipo de avaliação da AptF afigura-se válida uma metodologia 

híbrida, na qual são incluídos testes provenientes de modelos clássicos, bem 

como testes que se baseiam em movimentos do treino funcional.  

Como resultado das investigações realizadas, tendo por base a análise 

fatorial e a estrutura multidimensional da ApfF, têm vindo a ser construídas e 

utilizadas em larga escala e em diferentes partes do mundo inúmeras baterias 

de testes, das quais destacamos as seguintes: FITNESSGRAM (Cooper Institute 

for Aerobics Research, 1982), AAPHERD (American Alliance for Health, Physical 
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Education, Recreation and Dance, 1988); Eurofit, como resultado de uma 

investigação e colaboração conjunta entre especialistas de vários países 

europeus (1988); e YMCA Youth Fitness Test (Franks, 1989). Assim, 

relativamente à avaliação da aptidão física geral, embora existam diferentes 

testes, como é o caso da bateria de testes do Fitnessgram (utilizado na maioria 

das escolas em Portugal), estudos mais recentes (e.g., Garganta & Santos, 

2015) reportam-se à bateria de testes Fitschool, direcionada para o contexto 

escolar. Esta bateria foi criada a partir dos pilares de movimento sugeridos por 

Santana (2010) e, posteriormente, discutida e experimentada por peritos e 

docentes universitários com especialização em diferentes modalidades 

desportivas. Assim, para a avaliação da aptidão física geral,, além da aplicação 

da bateria de testes, como complemento, considerou-se importante incluir os 

testes de extensão de braços (Push-ups) e de abdominais (Curl-ups), retirados 

da bateria de testes do fitnessgram. Adicionalmente, atendendo a algumas 

medidas específicas consideradas para o presente estudo, como a força 

explosiva e potência dos membros inferiores, na nossa perspetiva, os seguintes 

testes também se afiguram adequados para esta investigação: (i) impulsão 

horizontal a partir da posição “pés juntos”, incluído na bateria de testes da 

American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance 

(AAHPERD,1988) e (ii) impulsão vertical, também designado por sargent jump 

test (Sargent,1921). 

Com a presente investigação pretendeu-se verificar o efeito do TF nos 

indicadores de aptidão física e no desenvolvimento da força explosiva dos 

membros inferiores (MI) de alunos bailarinos do DE, comparativamente ao TT.  

 

MÉTODOS 

Participantes 

A partir das respostas obtidas a um questionário sobre a prática 

desportiva e frequência nas sessões de treino do DE, selecionaram-se 22 alunos 

do grupo de Desporto Escolar (DE) de Dança de uma escola da região do Porto.  

Utilizaram-se como critérios de inclusão a participação dos alunos em 3 

sessões de treino semanais (em média 6 horas semanais), a idade 
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compreendida entre os 13 e os 18 anos, inclusive; e a prática de exercício 

extraescolar não ultrapassar as duas vezes semanais. Procedeu-se, 

posteriormente, a uma subdivisão dos alunos em dois grupos (Grupo A e Grupo 

B) de 11 participantes submetidos, posteriormente, a métodos de treino distintos 

(TT e TF). Para a criação de grupos homogéneos, adotou-se como critério os 

resultados obtidos nos testes iniciais de aptidão física. Ou seja, os alunos que 

se revelaram outliers quanto ao desempenho nos testes realizados foram 

excluídos, formando-se assim grupos de alunos com desempenhos médios 

equivalentes. 

 

Procedimentos 

Para a avaliação da aptidão física utilizou-se uma metodologia híbrida, na 

qual constam testes provenientes de modelos clássicos para a avaliação da AptF  

e testes baseados em movimentos do treino funcional. Assim, para avaliar a 

aptidão física geral utilizou-se a bateria de testes Fitschool, que procura 

contemplar padrões de movimento básicos do ser humano como saltar, agachar, 

lançar, tracionar, elevar uma carga do chão e equilibrar (Garganta & Santos, 

2015); e ainda os testes de “Push ups” e o “Curl ups” (AAHPERD, 2009). Para 

avaliar a força explosiva dos membros inferiores utilizaram-se os testes de 

impulsão horizontal a partir da posição “pés juntos” da AAHPERD (1988) e o 

teste de Impulsão vertical “Sargent Jump Test” (Sargent,1921) 

 A recolha de dados ocorreu em dois momentos de avaliação, sendo que 

entre eles cada grupo de participantes foi sujeito a uma tipologia de treino 

distinta: o TF e o TT, ambas com o objetivo de desenvolver a aptidão física geral 

dos alunos, bem como a força dos Membros Inferiores (MI). As sessões de treino 

foram aplicadas ao longo de 3 meses no 2º período do ano letivo 2014/15, nos 

primeiros 20 minutos de cada treino, nas 3 sessões semanais do grupo de 

Desporto Escolar (DE) de Dança, que perfaz um total de 19 sessões de treino, 

As sessões decorreram semanalmente às terças, quintas e sextas-feiras, entre 

as 13h:35 e as 14h:55. 

Na primeira sessão aplicou-se um questionário a todos os alunos do 

grupo de DE de Dança para avaliar as condições de inclusão dos participantes. 
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Na segunda sessão procedeu-se à avaliação inicial através dos testes 

discriminados anteriormente. Nesta sessão deu-se também início aos treinos – 

tradicional e funcional – a todos os alunos, no sentido de existir um treino e 

demonstração inicial, cujo objetivo foi realizar uma experimentação dos 

exercícios propostos para ambos os treinos de condição física.   

 

Protocolos dos testes de avaliação 

Utilizaram-se três protocolos para a realização da avaliação inicial e final, 

o Fitschool para a aptidão física geral; a extensão de braços e os abdominais 

(Fitnessgram); o sargent jump test e o teste de impulsão horizontal para a força 

dos MI dos alunos bailarinos. Para a bateria de testes do Fitschool (Quadro 1) 

atendeu-se aos seguintes pressupostos: (a) os alunos são organizados em 

grupos de 2 (1 executa, outro conta); (b) o professor é o juiz-chefe que controla 

o tempo e a técnica; (c) sempre que um aluno não cumpre os critérios de 

execução, o respetivo movimento não é contabilizado; (d) o aluno deve continuar 

a prova até ao fim do tempo. O circuito tem como objetivo que o aluno realize o 

número máximo de repetições durante 45 segundos. Visto que este teste exige 

do aluno um esforço máximo, o professor deve assegurar um intervalo de 

recuperação de 1’15’’ (30’’ são para descanso e 45’’ para o colega realizar o 

mesmo exercício), possibilitando a recuperação do aluno executante.  

 

Quadro 1. Protocolo de avaliação nº 1 - bateria de testes Fitschool (Garganta & Santos, 2015) 

MATERIAL EXERCÍCIO CRITÉRIO DE CONTAGEM POSSÍVEIS ERROS 

TRX 
Agachament
o com torção 
do tronco 

Número de vezes que toca com a 
mão no chão, com os MI em flexão 
e agarrado com uma mão no TRX 

Não fletir ou estender 
completamente os MI. 

Bola medicinal:  
Para ensino básico 
com 3 kg (M e F); 
para ensino 
secundário com 4 kg 
(M) e com 3 kg (F) 

Passe de 
peito com 
bola 
medicinal no 
plano sagital 

Número de vezes que a bola toca 
na parede acima dos 2 m e é 
agarrada ao nível do peito. Fletir as 
pernas para lançar 

Não acertar na marca 
ou acima dela (2 
metros); 
Deixar a bola cair ao 
chão. 

Cones com 
20 cm 
 

Equilíbrio 
vertical na 
prancha 
trocando os 
cones de 
sítio 

Posição de pé com os dois pés em 
apoio na plataforma. Troca os 
cones de local (um com o outro) e 
bate palma, acima da cabeça. 
Conta o número de vezes que bate 
palma acima da cabeça após trocar 
os cones. 

Tocar no solo com a 
prancha; 
Não estar em 
equilíbrio; 
Tirar 1 pé da 
plataforma. 

Kettlebell: 
Para ensino básico 
com 6 kg (M e F); 

Levantament
o do 
kettlebell 

O número de vezes que o Kettlebell 
toca no chão. 

Não estender os MS 
acima; 
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para ensino 
secundário com 12 
kg (M) e com 8 kg (F) 

desde o 
chão até à 
extensão dos 
braços na 
vertical 

Não bater com o 
Kettlebell no chão. 

Corda 
Saltar à 
corda 

O número de vezes que salta. 
Passagem simples da corda 

Contar sem a corda 
passar por baixo do 
corpo. 
 

—— Burpees 

Conta o número de saltos após a 
colocação das mãos no chão e 
extensão dos MI em prancha. 
Contagem na fase “D” 

Não colocar o tronco 
em prancha facial; 
Não saltar para 
terminar o movimento 

Legenda: MI – membros inferiores; M – sexo masculino; F – sexo feminino; TRX - Total-body 

Resistance Exercise 

 

Para a realização dos abdominais e extensão de braços atendeu-se às 

indicações apontadas no American Alliance for Health, Physical Education, 

Recreation and Dance (1988) (Quadros 2 e 3). 

 

Quadro 2. Protocolo de avaliação nº 2 – Teste de abdominais (AAHPERD, 1988) 

Materiais Procedimentos 

Colchão, tábua de 

madeira com largura de 

11,5 cm e material para 

anotação dos resultados. 

1. O atleta posiciona-se em decúbito dorsal sobre o colchão, 

fletindo os membros inferiores (aproximadamente a 140º), 

estendendo os braços ao lado do tronco e mantendo as palmas 

das mãos viradas para baixo. A cabeça mantém-se apoiada no 

colchão. 

2. Coloca-se a tábua de madeira por baixo dos joelhos do atleta, 

permitindo verificar se os seus dedos percorrem a mesma, 

sempre que realiza um abdominal. 

3. O abdominal apenas será considerado correto, quando se 

verificar que o atleta executa a elevação do tronco, os dedos 

percorrem a faixa de 11,5 cm, chegando à outra extremidade 

e, seguidamente, descer retoma a posição inicial. O teste 

termina quando concretizados os 47 abdominais, no caso dos 

rapazes, e 35, no caso das raparigas, ou se o atleta sentir 

desconforto ou dor. 

 

 

 

 

Quadro 3. Protocolo de avaliação nº 3 – Teste de extensão de braços (AAHPERD, 1988) 

Materiais Procedimentos: 
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Colchão e material para 

anotação dos resultados. 

1. O atleta posiciona-se em decúbito ventral, colocando as mãos 

debaixo dos ombros, dedos estendidos e afastados, membros 

inferiores em extensão, ligeiramente afastados e apoiando-se 

nas pontas dos pés. 

2. O atleta flete/estende os membros superiores até que a 

articulação do cotovelo atinja um ângulo de 90º. O corpo deve 

formar uma linha reta da cabeça aos pés durante a execução 

do teste. O ritmo de execução deve ser de 20 repetições por 

minuto ou uma flexão/extensão em cada 3 seg. O teste termina 

quando concretizados os 47 abdominais, no caso dos rapazes, 

e 35, no caso das raparigas. 

3. O teste é interrompido à segunda execução incorreta, sendo 

possível contabilizar a primeira extensão incorreta, quando 

concretizados as 35 extensões de braços, no caso dos 

rapazes, e 15, no caso das raparigas ou se o atleta sentir 

desconforto ou dor. 

 

Para a realização do teste de impulsão vertical (sargent jump test), 

atendeu-se aos procedimentos apresentados por Fernandes (1998) (Quadro 4). 

 

Quadro 4. Protocolo de avaliação nº 4 – Teste de impulsão vertical (Sargent,1921) 

Materiais Procedimentos 

Tábua (30 cm 

de largura por 

2 m de 

comprimento), 

pó de giz ou 

magnésio, 1 

cadeira (45 

cm) e material 

para anotação 

dos 

resultados. 

1. Realizar o aquecimento antes de iniciar os procedimentos do teste. 

2. O avaliado coloca pó na ponta dos dedos e posiciona-se de pé, 

lateralmente à tábua. 

3. Estender o braço acima da cabeça, marcando-se o alcance total do 

avaliado. 

4. Permitir três tentativas e contar aquela que atingir a maior altura. Os saltos 

não podem ser precedidos de marcha, corrida ou outro salto. 

5. Após a determinação da distância (cm) alcançada verticalmente, utiliza-se 

a equação abaixo para calcular a potência dos membros inferiores 

(impulsão vertical): P (Kgm.s) = 2.21 x peso corporal x (raiz quadrada de 

D), onde D = diferença entre a estatura total do indivíduo e a sua melhor 

marca no salto vertical. 

Legenda: m – metros; cm – centímetros;  

 

Já para a realização do teste de impulsão horizontal, a partir da posição 

“pés juntos” (AAHPERD), atendeu-se aos procedimentos apresentados por Kiss 

(1987) (Quadro 5). 
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Quadro 5. Protocolo de avaliação nº 5 – Teste de impulsão horizontal (AAHPERD, 1988) 

Materiais Procedimentos 

Fita métrica, giz, 2 fitas 

métricas, 1 tábua de 30 

centímetros de largura 

por 2 metros de 

comprimento (graduada 

em centímetros e 

milímetros), 1 cadeira (45 

cm) e material para a 

anotação dos resultados. 

1. O atleta coloca os pés separados (entre 10 e 20 cm), e 

paralelos, posicionados atrás de uma linha de saída 

demarcada no chão com uma fita. 

2. Na preparação para o salto, o atleta balança os membros 

superiores para trás e flete os joelhos. O salto deve ser 

efetivado com o atleta estendendo os membros inferiores 

durante o movimento. 

3. Permitir três tentativas, sendo a medição realizada da linha de 

saída até à primeira parte do atleta que tocou o solo. Regista-

se a melhor marca alcançada pelo atleta. 

 

Programa de treino 

Treino tradicional 

Os alunos, segundo as indicações do professor, realizam os exercícios 

apresentados no Quadro 6 e entre cada mudança de exercício realizam 1’ de 

marcha e/ou step-touch (ritmo de música). Os praticantes executam os 

exercícios durante um período que varia entre 1’ e 1’30’’ conforme prescrito no 

Quadro 6, repetindo a sequência 3 vezes. Na parte final efetuam alongamentos 

dos vários segmentos corporais. 

 

Quadro 6. Programa de treino tradicional 

TEMPO EXERCÍCIO DESCRIÇÃO 

1’ Prancha facial 
O praticante assume a posição de decúbito ventral apoiando os 
antebraços no solo, devendo formar um ângulo de 90º. 

1’ 
Extensões dos 
MS com os MI 
apoiados no solo 

O praticante assume a posição de decúbito ventral, colocando as mãos 
por baixo dos ombros, devendo realizar a extensão e flexão dos MS. 

1’ 
Splits (MI 
alternados) 

O praticante dá um passo para frente, fletindo os joelhos até que 
formarem um ângulo de 90º, alternando entre o MI esquerdo e direito. 

1’ Prancha lateral 

O praticante assume a posição lateral em relação ao solo um dos 
antebraços fletido e apoiado no solo, os MI estão estendidos e apoiados 
também no solo. O quadril é elevado mantendo a mesma linha do ombro. 
O MS livre pode ficar alongado ou apoiado junto ao corpo. 

1’30’’ 
Splits (MI 
alternados) 

O praticante dá um passo para frente, fletindo os joelhos até que 
formarem um ângulo de 90º, alternando entre o MI esquerdo e direito. 

1’ 
Abertura e fecho 
de MI e MS 

O praticante deve realizar um salto, afastando simultaneamente os MI e 
MS e, sm seguida, realizar um novo salto do mesmo modo, contudo, 
juntando os MS e MI.  
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1’30’’ Agachamentos 
O praticante flete os MI até formar com os joelhos a um ângulo de 90° 
sem deslocar o tronco para a frente.  

Legenda: MI – membros inferiores; MS – membros superiores. 

 

Treino Funcional 

Os praticantes, organizados em pares e ocupando cada par uma das 6 

estações disponíveis, executam os exercícios durante 30’’ e pausam 15’’, 

passando de imediato para a estação seguinte. O circuito conta com um total de 

6 exercícios, sendo realizadas 3 voltas com um intervalo de 1’ entre cada circuito 

completo (Quadro 7). 

 

Quadro 7. Programa de treino funcional 

MATERIAL EXERCÍCIO DESCRIÇÃO 

Bosu Flexões no bosu O praticante deve fazer flexões apoiando os MS no bosu. 

— Agachamento 
O praticante realizar agachamento completo, seguindo-se de um 
salto. 

Bola 
medicinal 

Abdominais 
oblíquos com 
bola medicinal 

O praticante sentado com os MI fletidos, agarra a bola e desloca-a 
alternadamente para o lado direito e para o esquerdo. 

Barreiras 
Saltos verticais 

entre as 
barreiras 

O praticante deve saltar entre as 10 barreiras, com os MI juntos. 

Plataforma 
instável 

Abdominal na 
plataforma 

instável 

O praticante executa prancha na plataforma elevando um MI até ao 
cotovelo. 

Banco Single leg squat 
O praticante deve fletir um MI e o outro em extensão. A ação deve 
ser realizada alternando o membro de apoio durante o salto. 

Legenda: MI – membros inferiores; MS – membros superiores. 

 

Metodologia de análise 

Procedeu-se à criação de uma base de dados no Microsoft Excel 2013 

para incluir os dados recolhidos, resultantes da aplicação dos testes Fitschool; 

do Sargent jump test; do teste de impulsão horizontal a pés juntos; e dos 

abdominais e extensão de braços (Fitnessgram).  

Posteriormente, procedeu-se ao tratamento estatístico dos dados através 

do.SPSS v.21.0. Realizou-se a análise estatística descritiva, recorrendo-se a 

medidas de tendência central e dispersão (média e desvios padrão, 

respetivamente). Para averiguar as diferenças entre os dois tipos de treino, 
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utilizou-se a análise inferencial através do teste não paramétrico (WILCOXON) 

para medidas repetidas e o teste Mann Whitney de medidas independentes no 

início do estudo para uniformizar a amostra, isto é, para não existirem diferenças 

com significado estatístico no início do estudo. Definiu-se um valor de 

significância de p≤0,05. 

 

RESULTADOS 
 

No Quadro 8 são apresentados os resultados obtidos pelos dois grupos 

de bailarinos nas avaliações realizadas através do protocolo Fitschool. 

 

Quadro 8. Resultados obtidos nos momentos de avaliação inicial e final no protocolo do 

Fitschool, de acordo com a intervenção realizada. 

  
Avaliação inicial 

(1º momento) 

Avaliação final 

(2º momento) 
  

  Média±DP Média±DP Z p 

Treino Funcional 

Agachamento 

torção (TRX) 

TF 26±7,40 31±6,1 -4,1 0,00* 

TT 27±12,90 22±9,5 1,1 0,32 

Passe de peito 
TF 20±6,8 22±6,3 -2,8 0,02* 

TT 20±6,3 20±6,4 0,4 0,69 

Equilíbrio na 

plataforma 

TF 12±3,9 17±3,6 -2,8 0,02* 

TT 14±7,2 15±6,8 -0,7 0,52 

Desenvolvimento 

kettlebell 

TF 21±4,1 30±10,2 -3,5 0,01* 

TT 19±3,6 20±5,5 -1,6 0,14 

Saltar à corda 
TF 51±22,0 64±19,4 -3,8 0,00* 

TT 50±20,8 48±19,3 0,8 0,46 

Burpees 
TF 13±3,0 17±3,6 -2,9 0,02* 

TT 16±5,2 15±4,9 0,2 0,81 

*Diferença estatisticamente significativa entre o 1º e o 2º momentos de avaliação, p ≤ 0.05 

utilizando-se o teste não paramétrico (WILCOXON) para medidas repetidas, sendo expressa em 

número de repetições. 

Legenda: TF – Treino Funcional; TT – Treino Tradicional. 

 

Atendendo aos resultados apresentados no quadro 8, é possível verificar 

que o grupo submetido ao TF apresentou diferenças estatisticamente 

significativas em todos os testes, contrariamente ao grupo que realizou o 

protocolo de TT.  
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As melhorias foram mais significativas nos testes de agachamento com 

torção e saltos à corda (p=0,00), seguido do teste de desenvolvimento com 

Kettlebell (p=0,01) e, por último, os testes de passe de peito, equilíbrio e burpees 

(p=0,02). 

No que concerne ao teste de agachamento com torção observa-se que 

os alunos em que a intervenção foi o TF, realizaram um maior número de 

repetições no segundo momento de avaliação (31±6,1), comparativamente ao 

primeiro momento (26±7,40). Por oposição, o grupo do TT apresenta uma 

diminuição em média de 5 repetições. Por oposição, o grupo do TT apresenta 

uma diminuição em média de 5 repetições, contudo sem diferenças 

estatisticamente significativas (p=0,32).  

Quanto à realização do passe de peito, verifica-se um aumento 

significativo (p=0,02) no grupo de TF, enquanto que o grupo que integrou o TT 

obteve o mesmo número de repetições (20) em ambos os momentos de 

avaliação (p=0,69). 

Já no desempenho evidenciado pelos bailarinos no teste de equilíbrio na 

plataforma, o grupo de TF obteve um valor médio de 12±3,9 repetições no 

primeiro momento de avaliação e o grupo de TT alcançou um resultado superior 

(14±7,2). Contudo, após submetidos a diferentes treinos, os bailarinos sujeitos 

ao TF não só obtiveram melhorias estatisticamente significativas (p=0,02), como 

também ultrapassaram em média as 2 repetições relativamente aos sujeitos ao 

TT. Ou seja, apesar do grupo de TT registar valores superiores na primeira 

avaliação, as melhorias não foram significativas, comparativamente aos sujeitos 

submetidos ao TF. No teste de desenvolvimento no kettlebell, constata-se uma 

completa discrepância relativa à progressão evidenciada por ambos os grupos 

de bailarinos. O grupo do TF apresenta um aumento médio de 9 repetições, 

enquanto que o grupo do TT revelou um aumento de apenas uma repetição em 

média. 

No teste de desenvolvimento no kettlebell constata-se uma completa 

discrepância relativa à progressão evidenciada por ambos os grupos de 

bailarinos. O grupo do TF apresenta um aumento médio de 9 repetições 
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(p=0,01), enquanto que o grupo do TT aumenta em média uma repetição, não 

se verificando melhorias significativas. 

No entanto, existem dois testes que revelaram extrema surpresa nos 

resultados apresentados, nomeadamente, pelos bailarinos sujeitos ao TT. No 

salto com corda evidenciam uma ligeira regressão no número médio de 

repetições (menos duas repetições em média), entre o primeiro e o segundo 

momento de avaliação (p=0,46), assim como nos burpees, em que também se 

verifica uma regressão no número de repetições (menos uma em média).  

No Quadro 9 são apresentados os resultados obtidos pelos dois grupos 

de bailarinos nas avaliações realizadas nos testes de abdominais e de extensão 

de braços. 

 

Quadro 9. Resultados obtidos nos momentos de avaliação inicial e final nos testes de 

abdominais e extensão de braços, de acordo com a intervenção realizada. 

  
Avaliação inicial 

(1º momento) 

Avaliação final 

(2º momento) 
  

Teste de 

Abdominais 

 Média±DP Média±DP z p 

TF 47±0,00 47,00±0,00 0,00 1,00 

TT 47±0,00 47,00±0,00 0,00 1,00 

Teste de 

Extensão de 

braços   

TF 9±4,57 14,00±5,31 -6,70 0,00* 

TT 8±5,00 8,00±4,30 -0,50 0,65 

Legenda: TF-Treino Funcional; TT-Treino Tradicional; p ≤005, sendo expressa em número de 

repetições. 

*Diferença significativa entre o 1º e o 2º momentos de avaliação, p ≤ 0.05 utilizando-se o teste 

não paramétrico (WILCOXON) para medidas repetidas, sendo expressa em número de 

repetições. 

 

Relativamente à avaliação da força abdominal, verifica-se uma total 

ausência de diferenças nos resultados encontrados entre o primeiro e o segundo 

momentos de avaliação. Por outro lado, a força dos membros superiores, que foi 

aferida através do teste de extensão de braços, revela diferenças significativas 

entre os sujeitos submetidos ao TF (p=0.00), com um aumento em média de 5 

extensões de braços no segundo momento de avaliação comparativamente ao 

primeiro. Já os alunos sujeitos ao TT não revelaram alterações nos resultados 

relativos à força dos MS (p=0,65). 
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No quadro 10 apresentam-se os resultados obtidos pelos dois grupos de 

bailarinos sujeitos aos protocolos de avaliação e aos diferentes treinos (TT e TF), 

nos testes de impulsão vertical e de impulsão horizontal. 

 

Quadro 10. Avaliação inicial e final nos testes de impulsão vertical e de impulsão horizontal 

(metros), de acordo com a intervenção realizada. 

  

Avaliação 

inicial 

(1º momento) 

Avaliação 

final 

(2º momento) 

   

Teste de 

impulsão 

vertical 

 Média±DP Média±DP z p 

TF 0,29±0,10 0,34±0,10 -4,80 0,00* 

TT 0,25±0,00 0,26±0,00 
 

-0,60 
0,572 

Teste de 

impulsão 

horizontal 

TF 1,81±0,50 2,03±0,50 -4,20 0,00* 

TT 1,58±0,20 1,65±0,20 2,20 0,05 

Legenda: TF-Treino Funcional; TT-Treino Tradicional; p ≤005 

*Diferença significativa entre o 1º e o 2º momentos de avaliação, p ≤ 0.05 utilizando-se o teste 

não paramétrico (WILCOXON) para medidas repetidas, sendo expressa em metros. 

 

O grupo submetido ao TF evidencia diferenças estatisticamente 

significativas no teste de impulsão vertical (p=0.00), apresentando um aumento, 

em média, de 0,05 metros no salto vertical do primeiro para o segundo momento 

de avaliação. Já o grupo submetido ao TT apresentou resultados semelhantes 

entre as duas avaliações realizadas, com apenas 1 centímetro de diferença 

média no salto vertical. 

No teste de impulsão horizontal ambos os grupos de bailarinos 

apresentam diferenças estatisticamente significativas entre o primeiro e o 

segundo momentos de avaliação. Os bailarinos submetidos ao TF saltaram em 

média mais 0,022 metros após o treino (p=0,00), enquanto que os alunos sujeitos 

ao TT evidenciaram um aumento médio do salto horizontal de 0,07 metros. Não 

obstante as diferenças serem significativas, verifica-se que o TF origina um 

maior ganho de força dos MI na medida em que a diferença da distância de salto 

é muito superior relativamente aos bailarinos sujeitos ao TT. 
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DISCUSSÃO 

O presente estudo indagou o efeito do treino funcional na aptidão física e 

no desenvolvimento da força explosiva dos membros inferiores de bailarinos do 

desporto escolar, em comparação com um protocolo de treino tradicional. 

Segundo o estudo de Watton e Lauer (2008), a impulsão vertical pode ser 

um preditor da força dos MI, justificando a inclusão do sargent jump test no 

presente estudo. Nos resultados obtidos no teste de impulsão vertical, bem como 

no teste de impulsão horizontal a pés juntos, verificou-se que o grupo submetido 

ao TF obteve melhorias superiores relativamente ao grupo de TT. Ou seja, 

apesar do grupo de TT registar uma ligeira melhoria na força dos MI, 

concretamente no teste de impulsão vertical, estas não foram diferenças 

estatisticamente significativas (Quadro 4).  

Relativamente aos resultados dos testes de Fitnessgram, concretamente 

no teste de abdominais, constatou-se a sua ineficácia na avaliação do 

desempenho da força dos bailarinos. Os valores de referência do teste que 

indicam a zona saudável de aptidão física referem que, não obstante o número 

de repetições variar consoante a idade e o sexo, o número máximo de repetições 

corresponde a 47 para rapazes e 35 para raparigas (Fitnessgram, Test 

administration manual, the cooper institute for aerobics research). Ora, no 

presente estudo verifica-se que todos (rapazes e raparigas) realizaram um 

número de repetições igual a 47, ou seja, equivalente ao limite dos valores 

referência (Quadro 6). Acrescenta-se que os bailarinos apenas terminaram a 

execução de abdominais porque foi concluída a emissão da gravação (que se 

prolonga para além das 47 repetições), sendo percetível pela observação de 

ausência de fadiga que todos conseguiriam prolongar a realização. Salienta-se 

ainda que como os bailarinos treinam cerca de três vezes por semana (em média 

6 horas semanais), possuem um nível de condição física suficiente para uma 

execução facilitada no teste de abdominais. Assim, não se afigura possível 

avaliar a força nem perceber diferenças existentes entre os bailarinos através 

deste teste de abdominais. 

No que concerne à avaliação da força dos MS através do teste de 

extensão de braços, o grupo que integrou o TF registou diferenças 
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estatisticamente significativas, em média com mais 5 extensões de braços no 

segundo momento de avaliação. Comprova-se assim que o TF possibilita a 

melhoria da força dos MS ao nível da aptidão física geral. 

Por último, os resultados evidenciados na realização da bateria de testes 

do Fitschool, que permitem avaliar a aptidão física geral dos bailarinos, 

comprovam a existência de diferenças estatisticamente significativas após a 

intervenção com o TF. Se no momento da avaliação inicial todos os alunos 

demonstraram um desempenho semelhante, após serem submetidos a distintos 

tipos de treino verifica-se que os alunos que realizaram o TF alcançaram 

melhores resultados do que o grupo submetido ao TT. Na verdade, o grupo 

submetido ao TT, além de não apresentar uma progressão nos valores médios, 

em alguns testes (salto com corda e burpees), demonstraram uma ligeira 

regressão no número de repetições conseguidas. 

Os resultados obtidos através da aplicação do TF podem resultar, 

essencialmente, das características que detém. Ou seja, na nossa perspetiva os 

resultados encontrados justificam-se pelas maiores exigências intrínsecas do 

TF, ou seja, solicita tanto as capacidades condicionais como as coordenativas, 

focando-se no maior número de movimentos multiarticulares possível nos 

diversos planos de movimento (Gambetta, 2007; Weiss et al., 2010). Além disso, 

a aparente motivação e competição induzidas aos alunos pelo TF parece ser 

também um fator importante para esta diferença comparativamente com o TT, 

dado que a novidade que a apresentação deste treino incorpora desencadeia 

um afinco superior na exercitação. Este tipo de treino possibilita assim o desenho 

de um treino que promove a melhoria da aptidão física geral (Lukić, Gerdijan, 

Bijelić, Zagorc, & Radisavljevićm, 2012), mas também de outra(s) capacidade(s) 

que se objetiva desenvolver, neste caso particular, o desenvolvimento da 

capacidade de força dos MI (Kimmerle, 2010).  

Os resultados encontrados no presente estudo corroboram a literatura 

existente (i.e. Heinrich et al., 2012) ao mostrar que o TF permite alcançar 

resultados superiores num período de tempo reduzido. No seu estudo, Heinrich 

et al. (2012) também observaram melhorias globais significativas no treino em 

militares com exercícios funcionais quando comparado com o teste padrão de 
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aptidão física do exército, durante 8 semanas. Já Tomljanovic et al. (2011) 

procuraram determinar os efeitos específicos em jovens treinados de um treino 

de força tradicional e de um treino funcional, e também verificaram que o TF 

induziu melhorias no controlo postural e na coordenação, capacidades que se 

revelam essenciais para o desempenho de um bailarino. Por sua vez, Milton et 

al. (2008) comprovou o efeito positivo do TF na melhoria significativa da força do 

trem superior e do trem inferior, da componente cardiovascular, da agilidade e 

do equilíbrio dinâmico.  

Miletic (1999) refere que a mestria de um bailarino depende do seu nível 

de aptidão física, ou seja, está intimamente relacionada com capacidades como 

a flexibilidade, a velocidade, a coordenação, a força explosiva e a resistência. 

Por conseguinte, se o treino tradicional é holístico (Abreu, 2014, p.7), “não existe 

nenhuma fórmula que seja totalmente correta ou incorreta, estando sempre apto 

a inovações”. Assim, todas estas capacidades podem estar integradas nos 

objetivos do TF uma vez que este possui grande adaptabilidade. Os resultados 

encontrados no presente estudo corroboram a literatura recente, uma vez que, 

com exceção da força abdominal, os bailarinos melhoram a aptidão física geral 

e a força dos membros inferiores de forma significativa.  

Com efeito, conclui-se que existem vantagens para a melhoria da aptidão 

física geral com a aplicação do TF. Confirmou-se, assim, que o TF necessita de 

um tempo mais reduzido que o exercício contínuo (TT) para obter melhorias 

significativas no desempenho (Tabata et al., 1996). Além disso, a adaptabilidade 

do TF permite adaptá-lo à especificidade da modalidade que o atleta pratica 

(Brzycki, 2011) permitindo o desenvolvimento de qualquer tipo de capacidade. 

 

CONCLUSÕES 

Atendendo à comparação dos resultados da aplicação do treino funcional 

e do treino tradicional em bailarinos de desporto escolar, foi possível verificar 

uma melhoria do desempenho dos bailarinos que integraram o protocolo de TF 

enquanto que o grupo submetido ao TT não apresentou diferenças 

estatisticamente significativas e, em alguns testes, registou-se uma ligeira 

regressão na performance. As diferenças foram também evidentes no teste de 
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extensão de braços, uma vez que o grupo de TF obteve uma melhoria em média 

de 5 repetições, enquanto que o grupo de TT manteve a média de resultados. 

No teste de abdominais não se verificaram qualquer tipo de alteração em ambos 

os grupos. 

Relativamente ao efeito do treino funcional no desenvolvimento da força 

explosiva dos membros inferiores dos alunos bailarinos (verificada na impulsão 

vertical e horizontal), constataram-se melhorias estatisticamente significativas no 

desempenho dos bailarinos após serem submetidos ao protocolo de TF durante 

3 meses. 

Conclui-se que o TF apresenta-se mais eficaz na melhoria da aptidão 

física e força dos MI em bailarinos de desporto escolar, comparativamente ao 

TT, conseguindo-se alcançar progressos superiores num período de treino curto. 

 

LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Em investigações futuras sugere-se controlar a motivação dos alunos 

durante a realização do TF, por exemplo incluindo-se música simultaneamente 

à execução dos exercícios, solicitando que os alunos obedecessem ao ritmo que 

esta apresenta. Através de um repertório de música que priorizasse ritmos de 

música extremamente acelerados, na tentativa de testar os limites dos alunos, 

poder-se-ia integrar variabilidade de exigência condicional, o que seria 

devidamente adaptada ao(s) objetivo(s) que se pretendessem alcançar. 
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4.3.2. Importância do projeto de formação individual 

Outro documento que foi elaborado no início de todo este processo, sendo 

este muito importante para contextualizar todo o EP, foi o Projeto de Formação 

Individual (PFI). Este concretizou-se com base nos documentos relativos ao 

Estágio e à Escola, evidenciando um caráter especial, pois afigurou-se como um 

projeto de caráter individual, que tinha como principal objetivo situar cada 

Estudante Estagiário (EE) relativamente ao seu Estágio, compreender os 

desafios e os objetivos que lhe iriam ser apresentados ao longo de todo o ano 

letivo. Nele encontram-se as expectativas, os anseios e olhares iniciais, sendo 

interessante verificar, sob comparação, a evolução, o desenvolvimento e, 

particularmente, a maturidade alcançada.  

Em suma, é possivelmente, o documento que testemunha todas as 

transformações sofridas, logo merece claro destaque neste ponto, uma vez que 

é permite efetuar uma verdadeira comparação com aquilo que era, fui, sou, quer 

enquanto pessoa, quer enquanto profissional. 

 

4.3.3. O crescimento adveniente da interação 

Relativamente ao processo de avaliação do meu desempenho, importa 

também descender brevemente à evolução que esta experiência me possibilitou. 

A realização de frequentes reuniões com as colegas do núcleo de estágio e com 

a PC, nas quais discutíamos estratégias, escutávamos opiniões e críticas, 

instigou a minha capacidade de fundamentação e a atribuição da extrema 

importância de ouvir os outros. Este último aspeto, constituiu uma aprendizagem 

que me acompanhará para sempre, em qualquer circunstância da minha vida. 

Pude compreender que, mesmo que tenhamos conhecimento e experiência, 

estamos sempre confinados à formatação do nosso olhar e da nossa conceção 

pessoal. Ou seja, aquilo que observamos sofre sempre uma interpretação 

pessoal, diferente de outra observação que também incluirá esse cariz pessoal 

na interpretação. O que pretendo referir é a importância da integração das várias 

perspetivas e, inerentes opiniões, acerca dos diversos assuntos que, na 

ausência da sua confluência, confinam-se exclusivamente às nossas crenças. 
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Aqui, aprendi que qualquer experiência é enriquecida, quando se 

possibilita a inclusão de diversos olhares e pareceres acerca de determinado 

assunto/problema, que nos podem suscitar outras dúvidas e, consequentemente 

desencadear um processo de reflexão incrivelmente profundo, que robustecerá 

qualquer tomada de decisão. As críticas deixaram de ser interpretadas como 

depreciativas e assumiram uma mais-valia que jamais poderia ser dispensada 

ao longo de qualquer processo. Indubitavelmente, esta aprendizagem configurou 

um crescimento incrível quer enquanto EE, quer enquanto pessoa.   

 

4.3.4. Realização constante da reflexão   

Reconhecendo, então, a importância de todos os elementos 

supramencionados, existe ainda um outro aspeto que considero vital para a 

atividade do professor: a reflexão, enquanto processo pelo qual o professor 

apreende a experiência (Shulman, 1987, 1989). Penso que, unicamente através 

de uma atitude reflexiva é que o professor conseguirá obter informação correta 

e autêntica sobre a sua ação, fundamentar e justificar as suas decisões e atender 

às respetivas consequências.  

No entanto, para que esta ação reflexiva seja produtiva para o Professor 

e para o processo de E/A é necessário atribuir-lhe qualidade e perceber a sua 

natureza.  

A ação reflexiva confere ao professor um poder emancipatório, uma vez 

que que esta é uma ação que assenta na procura de autonomia e na melhoria 

da sua prática. Por esta razão, reconhece-se que é importante posicionar a 

aprendizagem pela reflexão no centro do pensamento crítico do 

desenvolvimento profissional dos Professores (Day, 1999).  

Neste campo, Matos (2009) afirma que a prática é geradora de problemas 

que a teoria ajuda a compreender e um bom profissional deve ser uma agente 

reflexivo, capaz de olhar a sua prática e gerar teorias, tornando-se assim um 

profissional autónomo. Entendo, deste modo, que para sermos bons professores 

necessitamos de experiência, confinada à prática, e que apenas no decorrer 

desta se possibilita o acesso a um tipo de conhecimento que, numa fase 

posterior, deverá ser alvo de reflexão.  
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A realização atempada das reflexões revelou ser um fator crucial neste 

processo de aprendizagem, dada a clarividência das situações vividas na aula. 

Por este motivo, esta foi uma das estratégias utilizadas ao longo do meu 

percurso do estágio, permitindo não só refletir sobre a aula, como estabelecer 

um contacto constante com a PC, evitando alguma lacuna ao nível da 

comunicação. 

No decurso da sua elaboração consegui assegurar a ponderação inerente 

às distintas tomadas de decisão, às opções que visavam a melhoria da prática, 

à incorporação de estratégias de atuação inovadoras e ainda à procura de 

soluções para os problemas. Na realidade, o significado da concretização das 

inúmeras reflexões que acompanharam todo o decurso deste ano letivo, foi 

sofrendo progressivas alterações compreendidas nos conteúdos/temas 

abordados nas mesmas (quando comparados distintos períodos). Ou seja, numa 

primeira abordagem, as reflexões apresentavam um caráter mais superficial, 

sendo visível a ausência de compreensão da sua elaboração. Estas revelavam, 

claramente, o mero cumprimento de uma das tarefas pertencentes ao EP, dado 

não possuir ainda maturidade e conhecimento para compreender o seu 

significado, nem tão pouco a sua relevância, tanto para a melhoria do processo 

de E/A, como para o meu desenvolvimento profissional. No entanto, 

progressivamente, fui reconhecendo o valor desta ação, na medida em que 

através desta conseguia repensar a prática, pensar na prática e pensar sobre a 

prática, bem como questionar-me acerca de algumas crenças e conceções, 

verificando uma melhoria gradual do meu conhecimento. A par destas 

aprendizagens, descendentes da apropriação desta atitude, uma outra foi 

assimilada – a humildade. A humildade deverá estar presente no confronto com 

as dificuldades, na aceitação de opiniões divergentes, na apropriação do 

conhecimento e na capacidade de compreensão do caráter refutável do 

conhecimento. 

A maturidade alcançada também se destacou ao longo deste percurso, 

sendo comprovada nas modificações relativas à atuação, à reação perante 

imprevistos e ainda à superficialidade dos conteúdos/temas abordados nas 

reflexões, conforme anteriormente referido. 
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Segundo Gomes, Mesquita e Batista (Under Review), a reflexão crítica 

permite o aumento do conhecimento sobre novas abordagens de ensino e novas 

estratégias para ultrapassar os problemas da prática. A reflexão conjunta e a 

partilha foram aspetos determinantes na descoberta de novas estratégias de 

ensino para responder às exigências da atividade profissional (Deglau & 

O’Sullivan, 2006; Deglau, Ward, O’Sullivan, & Bush, 2006). 

Consequentemente, se depreende a imprescindibilidade da 

concretização da reflexão, com vista à melhoria constante da prática. Isto é, a 

prática e a aprendizagem apenas têm significado se forem sustentadas por 

processos reflexivos que permitam interpretar e atribuir significados às 

experiências vividas. Como refere Rogers (1969), ao refletir, o aprendiz 

desenvolve um sentido de apropriação do próprio desenvolvimento, incitando-o 

à metacognição e consciencialização da própria aprendizagem. É então possível 

afirmar-se que a aprendizagem ocorre como resultado do processo reflexivo e 

do envolvimento intencional na atividade (Tennant, 1997). 

Ao longo deste percurso, a atitude crítica reflexiva esteve sempre 

presente, sendo vários os momentos nos quais constatei a importância da sua 

realização, dado que impelia à procura de soluções para os diversos 

constrangimentos ocorridos ou ainda à melhoraria do meu desempenho. Mesmo 

em algumas aulas, nas quais as estratégias utilizadas tivessem resultado, 

procurava sempre indagar outras opções que, provavelmente, poderiam 

potenciar a minha prática.  

Na ausência desta apropriação, jamais teria atendido a pormenores que 

se revelaram fundamentais para a progressão no meu desempenho. Por isso, 

distanciar-me por algumas horas das situações vivenciadas (aulas lecionadas), 

permitiu-me alcançar reais significados para as diversas ocorrências e 

oportunidade para repensar o modo de proceder (processo verificado nas 

reflexões elaboradas diariamente). Para além disso, de uma forma mais 

abrangente, optei também por realizar uma reflexão conclusiva de cada período, 

evidenciando aspetos positivos e negativos, assim como a sugestão de 

eventuais estratégias que previa adotar como prováveis soluções para cessar a 

ocorrência de alguns constrangimentos. 
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Então, como refere Alarcão (1996), através da elaboração das reflexões 

pode-se relacionar a atuação do professor durante o ato educativo: conteúdos, 

contextos, métodos e finalidades. 

Em suma, a reflexão revela-se como um instrumento através do qual o 

professor evolui, cresce e aprende a encarar os desafios, sendo essencial para 

a mobilização de saberes do Professor. Por esta razão, é fundamental incluir 

esta tarefa na prática dos futuros Professores, pois a atividade docente depende 

da reflexão e da qualidade da própria reflexão 
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Incrivelmente, este é o momento em que fecho um percurso e, confesso, 

que sou invadida por um sentimento que oscila entre a nostalgia e a felicidade 

inerente ao “dever cumprido”. Chega, então, a derradeira oportunidade para 

escrever as últimas palavras alusivas a todo este percurso e, curiosamente, 

tenho a sensação que ainda tinha muito mais para dizer. Contudo, de forma 

breve (uma das minha principais dificuldades) tentarei encerrar este capítulo, na 

esperança de conceder-lhe o devido valor.  

O EP é, inequivocamente, uma etapa fundamental na formação inicial dos 

professores de EF. Como tive oportunidade de discorrer ao longo do presente 

relatório, a atividade desenvolvida enquanto EE em contexto real, ao longo de 

um ano letivo, afigurou-se uma possibilidade incomparável no meu 

desenvolvimento profissional. Durante este período, consegui alcançar uma 

compreensão da necessidade da criar uma simbiose entre o discurso teórico e 

as vivências práticas que se revelaram determinantes para estimular o meu 

desenvolvimento. Na ausência da realização da prática pedagógica, esta 

compreensão estaria indubitavelmente comprometida. Na verdade, foi no 

confronto com situações concretas que tive oportunidade de compreender e 

valer-me devidamente do conhecimento, possibilitando uma atuação mais 

eficaz. A oportunidade de tomar decisões autónomas e a inerente 

responsabilidade que me foi atribuída, resultou numa progressiva edificação e, 

consequente, apropriação do entendimento acerca do que é ser professor. Tal 

como refere Caires (2001), em contexto real, surge a oportunidade de aplicar o 

conhecimento e as experiências adquiridas na faculdade. E é esta possibilidade 

de aprender em contexto real de ensino que permite ao EE se desenvolva 

profissionalmente, pois de uma forma geral, aprende-se e exerce-se na prática 

(Roldão, 2007). 

O RE é então um documento que pretende retratar, de forma quase 

fidedigna, a experiências ocorridas em contexto real de ensino, tendo como 

propósito a reflexão inerente à experiência formativa que se evidenciou ao longo 

do ano de estágio.  

Na realidade, antes de ingressar no estágio, e até mesmo na faculdade, 

há todo um percurso consumado que possibilita o entendimento das opções de 
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vida efetuadas. Assim, compreende-se que o passado é o alicerce do presente 

e, por isso, no ponto dois deste relatório, foi importante aludir à minha 

socialização antecipatória (Cornelissen e van Wyk, 2005), evidenciando as 

vivências desportivas, de ordens diversas, e o sonho em tornar-me professora 

de EF, que sempre me acompanhou. 

Perante a proximidade com o contexto educativo, formaram-se um 

conjunto de expectativas relacionadas com o estágio. Para além do volume de 

trabalho que me esperava, também o contexto de ensino e a forma como seria 

integrada no grupo de EF, era algo que me inquietava. Nesta relação com os 

pares, pretendia que a interação com os outros (Vygotsky, 1978), assim como a 

aprendizagem em comunidade, contribuíssem para o aumento da visão e do 

conhecimento sobre o que é “ser professor’”. Por outro lado, no que se refere às 

evoluções naturais do processo de estágio, a oportunidade de utilizar e 

transformar os conhecimentos adquiridos, e, simultaneamente, procurar adquirir 

novas competências, resultantes do confronto com a prática, era outras das 

minhas expectativas. Assim, parti para o estágio com vontade de experienciar o 

que é ser professor, na certeza de que a prestação individual e coletiva 

marcariam presença neste processo que vislumbrava rico em aprendizagens. 

Então, debruçando-me agora na minha experiência adquirida na escola 

na qual realizei o estágio, são várias as conclusões que pretendo evidenciar.  

A entrada neste “mundo” foi algo que, apesar de tão comentado entre os 

meus colegas que haviam já terminado este percurso, jamais se aproxima da 

sua verdadeira essência, do real significado, pois só o vivendo é que pude 

compreender o seu valor. 

Um dos aspetos que caracterizaram o meu percurso, prendeu-se com a 

manutenção da minha atividade profissional a par da formação académica, 

sendo para isso, impreterível proceder a uma organização minuciosa destas 

tarefas, na tentativa de conseguir ser eficaz em ambas. Todavia, num momento 

deste ano letivo (final do 1º período), percebi que não seria possível 

desempenhar com distinção ambas as atividades, sentindo a necessidade de 

priorizar uma delas – o EP. Este momento e consequente tomada de decisão, 

apesar de me ter assustado, revelou-se um marco para o meu crescimento 
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pessoal e profissional. Uma vez mais compreendi que a vida é feita de escolhas 

e eu tive de escolher! Mas hoje, posso afirmar que esta decisão revelou-se a 

mais acertada. 

Todos os dias de presença na escola, incorporavam novas experiências, 

novos significados, novas aprendizagens e, menos uma hora de presença 

efetiva neste ambiente escolar, implicava um constrangimento à minha 

progressão. Logo, a escola tornou-se a minha primeira casa! A partir do 

momento em que me dediquei inteiramente à concretização deste estágio pude 

descender a um entendimento aprofundado perante o confronto com 

determinadas situações que anteriormente seriam subvalorizadas. As conversas 

de corredor com e entre os alunos, com os funcionários e as colegas do estágio, 

a colaboração em todas as atividades e o convívio na sala dos professores, 

revelaram-se aspetos decisivos na procura de um entendimento respeitante à 

cultura da escola, às rotinas, aos objetivos. Essencialmente, reunir todos os 

esforços, na ânsia de incluir-me nesta comunidade escolar, possibilitando 

vivenciá-la enquanto membro da mesma, numa tentativa de absorver o maior 

número possível de aprendizagens. Esta absorção foi possível pela constante 

participação na escola, nomeadamente na organização e realização de diversas 

atividades, no acompanhamento das funções circunscritas ao cargo de DT e no 

acompanhamento do DE. As tarefas inerentes à preparação e realização das 

atividades foram importantes para a perceção das possibilidades de criar 

sinergias entre a escola e a comunidade. Por outro lado, as vivências com a DT, 

possibilitaram o entendimento do papel do professor no desempenho de uma 

função tão importante na manutenção de uma organização escolar que procura 

estabelecer um diálogo entre pais, alunos e professores. No caso particular 

desta escola, esta relação sinérgica entre a escola e a comunidade envolvente 

surpreendeu-me positivamente, principalmente, pela experiência vivenciada no 

projeto RPDancer’s (grupo de DE). Pude então comprovar que, com vontade e 

paixão pela profissão, é possível criar uma escola que ultrapassa a mera 

transmissão de conteúdos. 

Atendendo a estas constatações, posso referir que o ambiente de 

aprendizagem confinado a este espaço escolar, se assemelhava à noção de 
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comunidade de prática (Cop), que encara a aprendizagem como um processo 

resultante da participação social, neste caso vivenciada com o meu núcleo de 

estágio. Aqui, o PC assumia o papel de facilitador, enquanto figura central do 

construto “comunidade prática”, porquanto é o elemento que organiza e orienta 

os processos no sentido da aquisição dos requisitos da competência (Jones, 

2006). Segundo Wenger e colaboradores (2002), uma “comunidade prática” é 

um grupo de pessoas que partilham preocupações comuns, um conjunto de 

problemas, ou um interesse sobre um tema, e que aprofundam os seus 

conhecimentos e experiências nessa área, através da interação contínua. Deste 

modo, fica bem evidente que a realização do EP em contexto escolar, permite 

uma construção profissional mais adequada, proporcionando uma experiência 

direta durante o ano letivo (Júnior, Corrêa & Bressane,1982; Wenger, 1998). 

Também o recurso à reflexão se assumiu uma ferramenta pertinente na 

busca do conhecimento e da (re)construção do anteriormente adquirido, 

revelando-se fundamental no meu desenvolvimento profissional. Se inicialmente 

me havia possibilitado uma confrontação entre as minhas crenças e a realidade 

escolar, posteriormente permitiu-me ascender a uma compreensão concernente 

ao meu papel na escola e ao que representava ser professor.  

Adicionalmente, a possibilidade de realização de um estudo, 

concretamente no âmbito da minha ação, configurou-se um elemento que 

encorajou a vontade que sempre existiu em enveredar pelo caminho da 

investigação impelindo-me, em última instância, à candidatura no Doutoramento 

em Ciências do Desporto.  

Perante o término do EP, posso afirmar que esta experiência, em contexto 

real de ensino, representou uma das componentes mais importantes e, 

sobretudo, a mais marcantes do meu percurso académico. É com desmedido 

orgulho que verifico que o enorme volume de trabalho e as prioridades que 

estabeleci me permitiram ascender a um patamar superior, reunindo os 

requisitos basilares para a expectada representação desta função.  

Este ano letivo permitiu-me ainda concluir que ser professora, transcende 

a mera responsabilidade pela lecionação de conteúdos. Mas naturalmente que 

a experiência de lecionação constitui o suprassumo deste percurso, sendo este 
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um espaço na qual me debati com os meus maiores desafios, principalmente, 

pelas frequentes e tremendas dores de cabeça proporcionadas pela turma, que 

diariamente insistiam em colocar à prova a minha capacidade. Recordo-me 

agora dos sentimentos de angústia, frustração e incapacidade que me invadiam 

no final das aulas, mas sempre acreditando que seriam eles quem me iriam 

permitir evoluir e, como tantas vezes lhes transmitia: “obrigada por tornarem esta 

experiência mais enriquecedora”, dada a quantidade de estratégias que me vi 

forçada a procurar.  

Este ano ultrapassou claramente as expectativas iniciais. Logicamente 

que as aprendizagens relacionadas com a lecionação e interação entre PC e PO 

foram ultrapassadas e ainda obtive outras que não haviam sido sequer 

projetadas. Particularmente a maturidade alcançada, proveniente do confronto 

com diversas situações, que se repercutirá em toda a minha vida, deteve uma 

importância incomensurável.  

Em suma, considero que obtive sucesso na maioria das dificuldades com 

as quais me deparei e, acima de tudo, consegui interpretá-las e reter o seu 

significado, aplicando-o no confronto com situações semelhantes. A riqueza da 

concretização deste EP integrou vários domínios que não se confinaram à 

atividade profissional, mas também ao crescimento pessoal e ao 

desenvolvimento de uma identidade própria, alicerçada em experiências ricas e 

autênticas. Na ausência desta caminhada, por vezes inóspita, jamais alcançaria 

tão credível e seguro crescimento e ainda a importância da manutenção desta 

ideia: “o caminho faz-se caminhando”, não há caminho, porque este só se faz ao 

caminhar! 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Referências bibliográficas 



 

 

Alarcão, I. (1996). Formação reflexiva de professores: estratégias de supervisão. 

Porto: Porto Editora. 

Alarcão, I. e Tavares, J. (2003). Supervisão da Prática Pedagógica – Uma 

perspetiva de Desenvolvimento e Aprendizagem (2aEdição). Coimbra. 

Abrantes P. (2002). A Avaliação das Aprendizagens no Ensino Básico. In 

Reorganização Curricular do Ensino Básico – Avaliação das 

Aprendizagens – das Conceções às Práticas, P. 915. Lisboa: Ministério 

da Educação – Departamento da Educação Básica. 

Aranha, Á. (2004). Organização, Planeamento e Avaliação em EF. Vila Real: 

Série Didática n.º49, UTAD.  

Arends, R. (1997). Aprender a Ensinar. Lisboa: McGraw-Hill 

Arroteia, J. (1993). A formação contínua dos professores: uma primeira 

abordagem. Cadernos escola cultural, 38.  

Batista, P., Pereira, A., & Graça, A. (2012). A (re)configuração da identidade 

profissional no espaço formativo do estágio profissional. In J. 

Nascimento & G. Farias (Eds.), Construção da identidade profissional 

em educação física (pp. 81-112). Florianópolis: Coleção Temas em 

Movimento. 

Batista, P. & Queirós P. (2013) O estágio profissional enquanto espaço de 

formação profissional. In. P. Batista, P. Queirós & R. Rolim (Eds.), Olhares 

sobre o estágio profissional em EF Porto. Editora: FADEUP. pp. 33 – 52 

Barros, I., Gomes, P., Pereira, A., & Batista, P. (2012). Experiências prévias na 

(re)configuração da identidade profissional: um estudo com estudantes 

estagiários de EF. Agora para la educación física y el deporte, 3(14), 313-

319.  

Beijaard, D., Meijer, P. C., & Verloop, N. (2004). Reconsidering research on 

teachers’ professional identity. Teaching and Teacher Education, 20(2), 

107–128. 

Bento, J. O. (1987). Planeamento e avaliação em EF. Lisboa: Livros Horizonte. 



Referências bibliográficas 

 131 

Bento, J. O. (1995). O outro lado do desporto: Vivências e reflexões 

pedagógicas. Porto: Editores SA.  

Bento, J. O. (2003). Planeamento e avaliação em EF. 3ª edição. Livros Horizonte, 

Colecção Cultura Física, Lisboa.    

Bento, J. O. (2012). Carta ao Ministro da Educação – Educação Física Escolar. 

Consultado a 13 de Agosto de 2015 em 

https://cnapef.files.wordpress.com/2012/06/fadu.pdf 

Bouchard, C., Blair, S., & Haskell, W. (2006). Physical Activity and Health. 

Champaign, IL: Human Kinetics. 

Caires, S. (2001). Vivências e percepções do estágio no ensino superior. 

Apontamentos UM – 4. Grupo de Missão para a qualidade do ensino 

aprendizagem, UM. Universidade do Minho, Braga  

Canário, R. (2005) O que é a escola?: um "olhar" sociológico / Rui Canário. - 

Porto : Porto Editora, 2005.  

Carreiro da Costa, F. (1995). O sucesso pedagógico em EF: estudo das 

condições e factores de ensino - aprendizagem associados ao êxito numa 

unidade de ensino. Lisboa: Ed. FMH- Universidade Técnica de Lisboa. 

Chambers, F. C., & Armour, K. M. (2011). Do as We Do and Not as We Say: 

Teacher Educators Supporting Student Teachers to Learn on Teaching 

Practice. Sport, Education and Society, 16(4), 527-544.  

Cinoğlu, H. s., & Arıkan, Y. (2012). Self, identity and identity formation: From the 

perspectives of three major theories. International Journal of Human 

Sciences, 9(2), 1114-1131. 

 

Castro, J., Morgan, K., & Mesquita, I. (2012). Investigação-ação; conceção, 

metodologia e aplicação. In A. Rosado, C. Colaço, & I. Mesquita (Eds.), 

Métodos e Técnicas de Investigação em Ciências do Desporto (pp. 101-

125). Lisboa: Edições FMH. 

https://cnapef.files.wordpress.com/2012/06/fadu.pdf


Referências bibliográficas 

 132 

Costa, F. C., Carvalho, L. M., Onofre, M. S., Diniz, J. A., & Pestana, C. (1996). 

Formação de Professores em EF. Conceções, Investigação, Prática. 

Lisboa: Faculdade de Motricidade humana, Serviçõs de Edições. 

Deglau, D., & O’Sullivan, M. (2006). The effects of a longterm professional 

development program on the beliefs and practices of experienced 

teachers. Journal of Teaching in Physical Education, 25, 379-396.  

Deglau, D., Ward, P., O´Sullivan, M., & Bush, K. (2006). Professional dialogue 

as professional development. Journal of Teaching in Physical Education, 

25(4), 413-427.  

Delors, Jacques (2003). Educação: um tesouro a descobrir / coord. Jacques 

Delors, Porto, LinkAsa Editores, SA . 

Dewey, J. (1979). Democracia e educação. São Paulo: Companhia Editora 

Nacional. 

Dias, E., Ramos, V. (1997). A escola cultural e os valores: p. 151-156. Porto 

Editora. 

Dubar, Claude (1997). A socialização: construção das identidades sociais e 

profissionais. Tradução Anette Pierrette R. Botelho e Estela Pinto R. 

Lamas. Porto. 

Ewan, C. (1988). The social context of medical education. In K. Cox & C. Ewan 

(Eds.). The Medical Teacher, 2nd edition. Edinburgh: Churchill 

Livingstone. 

Fernandes, D. (2005). Avaliação das Aprendizagens: Desafios às Teorias, 

Práticas e Políticas. Lisboa: Texto Editores. 

Ferreira, C. (2013). O testemunho de uma professora estagiária para um 

professor-estagiário: um olhar sobre o estágio profissional. In. P. Batista. 

Fishman, S., & Tobey, C. (1978). Augmented feedback. In W.G. Anderson & G. 

Barrette (Eds.), What’s going on in the gym: Descriptive studies of physical 

education classes. Motor skills: Theory into practice, 1, 51–62. 



Referências bibliográficas 

 133 

Fleishman, E. A. (1964). The structure and measurement of physical fitness. 

Englewood Cliffs, NJ: Prentice 

Formosinho, J. (1997). A Complexidade da Escola de Massas e a Especialização 

de Professores. Saber Educar, 3, 7-20. 

Haydt, C. (1991). Avaliação do processo ensino-aprendizagem. 2ª edição. São 

Paulo: Ática. 

Gee, J. P. (2000). Identity as an analytic lens for research in education. In w. G. 

Secada (ed.), review of research in education. Washington, D.C.: 

American Educational Research Association, 99-25. 

Graça, A. (1997). O conhecimento pedagógico do conteúdo no ensino do 

Basquetebol. Porto: A. Graça. Dissertação de Doutoramento apresentada 

à Faculdade de Ciências do Desporto e EF da Universidade do Porto.  

Gomes, R., Jones, R., Batista, P., & Mesquita, I. (under review). Planned and 

latent learning: the placement experiences of student-coaches. Sport, 

Education and Society. 

Guerra, M. (2003). Tornar Visível O Quotidiano. Porto: edições ASA. 

Gonçalves, F., Albuquerque, A., Aranha, A. (2008). Avaliação: Um Caminho para 

o Sucesso no Processo de Ensino e de Aprendizagem. Maia: Cidesd. 

Heinrich, K., Spencer, V., Fehl, & Poston, W. (2012) Mission Essential Fitness: 

Comparison of Function Circuit Trainig to Tradicional Army Physical 

Training for Active Duty Military, MILITARY MEDICINE, 177, 10:1 125. 

Hensley, L., & East, W. (1989). Testing and grading in the psychomotor domain. 

Measurement concepts in physical education and exercise science. 

Champaign, IL: Human Kinetics. 

Júnior, A., Corrêa, E. & Bressane, R. (1982). Prática de ensino em EF: estágio 

supervisionado. Brasil: Interamericana 

Jones, R. L. (2006). Dilemmas, Maintaining "Face," and Paranoia. [Article]. 

Qualitative Inquiry, 12(5), 1012-1021.  



Referências bibliográficas 

 134 

Jones, R. L. (2006). How can educational concepts inform sports coaching? In 

R. L. Jones (Ed.), The sports coach as educator: Re-conceptualising 

sports coaching (pp. 3-13). London: Routledge.   

Johnson, C. (2007). Effective Teaching Results in Increased Sciende 

Achievement for all Students. Science Education, maio, vol. 91, n.º 3, pp. 

371-383. 

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: legitimate peripheral 

participation. Cambridge: Cambridge University Press. 

Lemos, V. (1998). A Nova Avaliação da Aprendizagem. 3.ª Ediçao. Porto: ASA 

Editores. 

Matos, Z. (1989). Para uma definição de conceito e dos pressupostos do 

desenvolvimento da competência pedagógica. Porto: Zélia Pinto Matos. 

Normas orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudo conducente ao 

grau de Mestre em Ensino de EF nos Ensinos Básico e Secundário da 

FADEUP. Documento não publicado. FADEUP. 

Nóvoa, A. (2008). Para uma formação de professores construida dentro da 

profissão [Versão eletrónica]. Revista Educacion, 350 

Onofre (1995). Prioridades de formação didáctica emm Educação Física. Boletim 

SPEF, 12, pp. 75-97. 

Pires, C. (2000). Gestão de Infra-estruturas no distrito de Vila Real. (Dissertação 

de Mestrado (não publicada)), FCDEF-UP, Porto.    

Reboul, O. (1971). La Philosophie de léducation, O que é Educar?  

Ribeiro, A. e Ribeiro, L. (1990). Tipos de Avaliação. In Planificação e Avaliação 

do Ensino-Aprendizagem. Lisboa: Universidade Aberta. 

Rink, J. E. (1985). Teaching physical education for learning. St.Louis: Times 

Mirror/Mosby. 

Rink, J. E. (1993). Teaching physical education for learning (2ª ed.). St. Louis: 

Mosby. 



Referências bibliográficas 

 135 

Roldão, M. C. (2007) – Função docente: Natureza e Construção do 

conhecimento profissional. Revista Brasileira de Educação, Janeiro-Abril, 

2007/vol.12, nº 034. Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Educação. (pp-94-103). São Paulo, Brasil.  

Sacristan GJ. Poderes instáveis em educação. Porto Alegre: Artmed; 1999. 

Schön, D. A. (1983). The reflective practitioner. Nova York: Basic Books. 

Schon, D. A. (1987) Educating the reflective practitioner: Toward a new design 

for teaching and learning in the profissions. San Francisco, CA: Jossey-

Bass. 

Shulman, L. (1986). Those who understands : Knowledge growth in teaching. In 

Educational Researcher. Washington, 15 (2), pp.4-14. 

Shulman, L. S. (1987). Knowledge and Teaching - Foundations of the New 

Reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-22. 

Siedentop, D. (1983) – Developing Teaching Skills in Physical Education. Second 

Edition. Mayfield Publishinh Company. 

Siedentop, D. (1991). Developing Teaching Skill in Physical Education. 3.ª Ed. 

Moutain View: Mayfield Publishing Company. 

Siedentop, D., & Tannehill, D. (2000). Developing teaching skills in physical 

education (4 ed.). Mountain View, CA: Mayfield Publishing Company. 

Stets, J. E., & Burke, P. J. (2000). Identity theory and social identity theory. Social 

Psychology Quarterly, 63, 224-237. 

Tennant, M. (1997). Psychology and adult learning (2ª ed.). London: Routledge. 

Vickers, J. N. (1990). Instructional design for teaching physical activities a 

knowledge structures approach. Champaign, IL: Human Kinetics. 

Vygotsky, L. S. (1978) Mind and society, Cambridge MA: MIT Press.  

Wenger, E. (1998). Communities of practice. Learning, meaning and identity. 

Cambridge: University press. 



Referências bibliográficas 

 136 

Wenger, E., McDermott, R., & Snyder, W. M. (2002). Cultivating communities of 

practice: a guide to managing knowledge. Massachusets: Harvard 

Business Press. 

  



Referências bibliográficas 

 137 

 

 

  



Referências bibliográficas 

 138 

 


