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Resumo 
 

O presente trabalho resulta do meu estágio profissional, unidade curricular 

inserida no 2ºciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário, que decorreu numa 

Escola Secundária no centro de Guimarães, durante o ano letivo 2014/2015, a 

uma turma de 10º ano. É um relatório de estágio profissional que se assume 

como um momento de reflexão e investigação, analisando-se o que se fez, o 

que se poderia ter feito, e o que poderemos fazer para melhorar a nossa 

competência docente. O trabalho contempla vários Capítulos. Na Introdução 

são referidos os objetivos do relatório de estágio profissional, a sua 

contextualização geral e procede-se à organização de todo o seu conteúdo. No 

Enquadramento Pessoal é exposto a minha história e as expetativas acerca do 

estágio profissional, possibilitando entender o seu autor e o que o faz querer 

ser professor. No Enquadramento Institucional caraterizo a escola onde realizei 

o estágio profissional, descrevendo o contexto da minha prática. A Realização 

da Prática Profissional está organizada segundo as quatro áreas de 

desempenho previstas nas Normas Orientadoras do Estágio Profissional da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto: Área 1 – Organização e 

Gestão do Ensino e da Aprendizagem –, Área 2 e 3 – Participação da Escola e 

Relações com a Comunidade e a Área 4 – Desenvolvimento Profissional – 

onde é refletido o trabalho por mim desenvolvido durante a minha prática 

pedagógica bem como as decisões que tomei e problemas enfrentados ao 

longo de todo o processo. Nas Considerações Finais sintetizo o contributo 

deste trabalho no meu entendimento do que é ser professora e como 

perspetivo o meu futuro nesta área. 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, 

REFLEXÃO, MOTIVAÇÃO, POFESSOR-ESCOLA 
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Abstract 
 

This work is the result of my internship experience, this internship is a course 

unit present in the 2nd cycle of studies leading to the degree of Master of 

Physical Education Teaching in the Basic Teachings and Secondary Education. 

The internship that took place in a high school in the center of Guimarães 

occurred during the school year of 2014/2015 to a 10th grade class. It is 

aninternship report which is assumed as an opportunity to reflect and research, 

by analysing what was done, what could have been done, and what can be 

done to improve our teaching skills. The work includes the various chapters. In 

the Introduction are referred the objectives of the internship report, its general 

context and then proceeds to the organization of all its content. On the personal 

framework are exposed my story and my expectations about the internship, 

allowing the reader to understand the author and what makes him want to be a 

teacher. The Institutional Framework will feature the school where I did the 

internship, describing the context of my practice. The Professional Practice of 

Realization is organized according to four performance areas set out in the 

Guiding Standards of the internship of 'Faculdade de Desporto' of the University 

of Porto: Area 1 - Organization and Management of Teaching and Learning - 

Area 2 and 3 - School Participation and Community Relations and Area 4 - 

Professional Development - which is where I reflect the work I developed, 

during my teaching practice, the decisions I had to make and problems 

encountered throughout the process. In Final Thoughts, I synthesize the 

contribution of this work to my understanding of what means to be a teacher 

and how I see my future in this area. 

KEYWORDS: INTERSHIP, PHYSICAL EDUCATION, REFLECTION, 

MOTIVATION, TEACHER-SCHOOL 
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1. Introdução   

 

O presente documento realizado no âmbito da Unidade Curricular de 

Estágio Profissional está inserido no plano de estudos do 2º Ciclo em Ensino 

de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP).   

Para Siedentop, (1991) a prática pedagógica tem vindo a ser algo 

determinante para a aprendizagem na formação de professores.  

Assim, o estágio profissional proporciona uma aproximação real do ensino, 

de forma co-orientada, promovendo uma aquisição de competências 

imprescindíveis para conseguirmos encarar a nossa profissão com melhor 

preparação.   

Posto isto, ao longo de um ano letivo foi possível acompanhar e lecionar as 

aulas de Educação Física a uma turma de 10º Ano.  

O intitulado “Relatório de Estágio” remete-me a uma reflexão de toda a 

atividade realizada ao longo do ano letivo 2014/2015 numa escola Secundária 

da Cidade de Guimarães. 

  Pretende-se, desta forma, que seja uma obra pessoal e fundamentada 

que promova o meu desenvolvimento cognitivo.   

Todo este processo foi compartilhado dentro de um núcleo de estágio 

constituído por três elementos e pelo professor cooperante, fundamental para a 

abertura e discussão dos problemas existentes na lecionação das aulas. A 

troca de experiências e partilha de sentimentos é fulcral para que muitas 

situações que acontecem tenham sentido e que possibilitem uma formação 

mais rica e contextualizada.   

O relatório de estágio está organizado em oito Capítulos: O primeiro 

destina-se à “Introdução”, onde realizo uma síntese geral do conteúdo de todo 

o documento. O segundo contém o assunto relativo ao “Enquadramento 

Pessoal”, em que é feita uma retrospetiva biográfica e também uma 
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comparação das expetativas iniciais com o vivenciado na realidade bem como 

o entendimento do estágio profissional.  

No terceiro é organizado e introduzido o enquadramento institucional, 

legal e funcional do estágio profissional, as áreas de desenvolvimento da 

prática de ensino.  

No quarto, “Enquadramento Operacional”, são abordadas as vivências 

relacionadas com cada área de desempenho, de acordo com o que o 

Regulamento do Estágio Profissional profere: Área 1 – “Organização e Gestão 

do Ensino e da Aprendizagem. 

O Capítulo cinco, refere-se à Área 2 e 3 – “Participação na Escola e 

Relação com a Comunidade”.  

A Área 4 – “Desenvolvimento Profissional. Este processo é todo ele 

baseado no que foi refletido durante toda a experiência da prática de ensino 

pedagógica. 

Por fim, mas não menos importante, no capítulo número cinco apresento 

as “Conclusões e Perspetivas para o Futuro”, fazendo assim, um balanço do 

Estágio Profissional incluindo os benefícios para a minha formação pessoal e 

profissional e as expetativas para um futuro que não se avista de forma risonha 

no campo da docência. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

2. Enquadramento Pessoal 

2.1. Eu, Eu serei aquilo que escolhi? 

 

O meu nome é Paula Cristina Castro Ferreira, nasci em 1991 e sou 

natural de Vizela.  

A minha paixão pelo desporto desde cedo se manifestou. Sempre sonhei 

um dia ser Professora de Educação Física. O sonho sempre foi alimentado por 

bons exemplos, de professores, pelos pais e também dos amigos que me 

incentivavam a lutar pelo que queria e estavam sempre dispostos a ajudar. 

Considero-me uma pessoa bastante determinada e para que pudesse alcançar 

o primeiro grande objetivo de vida deparei-me com várias batalhas para chegar 

até aqui. Porém, consciente de que sempre as encarei com muita força e 

orgulho, focando-me muitas vezes na minha capacidade de lutar para 

ultrapassar muitas das contrariedades envoltas nesta caminhada para poder 

ver agora um sonho tornar-se realidade. 

No meu trajeto de formação escolar reparo que, apesar de muitas 

contrariedades e impedimentos por vários fatores económicos e sociais, o 

objetivo era conciliar o desporto com uma atividade profissional. Por outro lado, 

o gosto que tenho pelas crianças e tudo o que elas têm de mais espontâneo 

era algo que sempre tive em mente, como meta. Porém e apesar de nem 

sempre estar ligada a esta área, muito pelo contrário, tudo fiz e com ajuda de 

professores do ensino profissional, consegui interligar a minha formação e 

prosseguir os meus estudos no ensino superior.  

A nível desportivo, as experiências são escassas, mas bastante 

marcantes, fomentando sempre o gosto pelo ensino, pela arte de bem interagir 

com o outro e um misto de sentimentos, do qual destaco a admiração pela 

profissão de professor.  

Aquando da minha Licenciatura, fui participando em campos de férias 

promovidos pela Câmara Municipal de Vizela, minha área de residência, que 

me proporcionaram experiências de relação próxima com os jovens, 

responsabilidade e motivação para alcançar os meus objetivos já traçados 
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desde Setembro de 2009, quando fui admitida na Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro em Vila Real.   

Porém, nem sempre tudo foi tão linear como transparece ter sido, tendo 

o meu percurso académico sido marcado pela falta de oportunidade de 

frequentar um curso Técnico de Desporto, o que muitas vezes me fez 

questionar se seria o melhor caminho a seguir. Foram também essas 

contrariedades da vida que me fizeram focar num objetivo, tornando-me mais 

forte e contrariar todas essas adversidades. Frequentei assim um Curso 

Técnico de Gestão Planeamento e Produção, que me enriqueceu muito a nível 

pessoal e no que diz respeito ao mundo do trabalho. Perceber desde cedo que 

a minha vocação não passava pelas entidades fabris e que onde queria estar 

era o mundo da escola. A transmissão de saberes, experiências, formar e ser 

formada junto dos jovens era o que queria fazer e assim percorri uma longa 

caminhada de três anos, dando o meu melhor para poder estar ao nível que 

outros jovens da minha idade e em nada me sentir inferior a quem tinha 

frequentado o curso que sempre quis.  

Já no Curso de Educação Física e Desporto Escolar, a minha formação 

foi toda orientada para a escola, o que me motivou a prosseguir estudos nesta 

área, abandonando a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) 

em 2012 e ingressando no Mestrado de Ensino da Educação Física nos 

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

Porto (FADEUP) no ano letivo 2013/2014.  

Todo este percurso proporcionou-me a aquisição de um conjunto de 

capacidades por mim desconhecidas. Mudar de faculdade foi talvez a mais 

difícil decisão que tomei, mas aprendi com ela que sou a única responsável 

pelas minhas escolhas e possíveis consequências das mesmas.  

Esta opção, foi também um mote para ser uma pessoa mais 

independente, pelas inúmeras circunstâncias a que fui exposta, porque a vida 

numa cidade grande em nada se compara à vida numa cidade do interior. Mas 

foi um desafio a que me propus e como tal, senti-me capaz de desenvolver o 

meu trabalho de forma rigorosa, cumprir com as tarefas que a mim foram 
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destinadas e também de criar um bom relacionamento com as pessoas que me 

rodeavam, tornando assim a escolha que fiz, numa boa escolha.   

Com toda a construção deste caminho que me fez a pessoa que sou 

hoje, não podia deixar de ter ao meu lado pessoas de muita garra, entre família 

e amigos. Todos eles me ensinaram, a nunca desistir, a procurar o que mais 

me fazia feliz e, mais do que me guiarem pelo melhor caminho, ajudaram-me a 

saber contornar todos os obstáculos, pegar nas pedras que me iam 

aparecendo no caminho e construir o meu próprio castelo, como um reportório 

de conhecimentos que me ajudassem a enfrentar situações que possam advir 

no futuro.  

O estágio profissional é então a última fase de todo o meu percurso 

académico e a primeira experiência de contacto formal com a realidade do 

ensino da Educação Física, ainda que com todas as condicionantes que 

envolve ser um professor-estagiário.  

As primeiras experiências são sempre as que mais nos marcam. Este 

iria ser o ano em que poderia aplicar os conhecimentos que fui adquirindo ao 

longo da minha formação no ensino superior, contudo, sentia medos que 

surgiam da plena convicção que a passagem de aluno para docente é muito 

mais que essa aplicação e, por isso, o papel do professor cooperante seria 

determinante nesta etapa final do meu percurso académico. Desde sempre 

houve um constante acompanhamento e partilha de saberes que foram 

importantes em todos os momentos e que, ao longo do tempo, atenuaram os 

meus receios e as minhas dúvidas e me tornaram capaz de responder face às 

minhas dificuldades. 

Tratou-se de um ano que exigiu de mim uma dedicação enorme, bem 

como disponibilidade e constante adaptação às adversidades com que fui 

confrontada, mas foi também sem dúvida, um ano rico em todo o tipo de 

experiências e aprendizagens. 

Este era um ano onde essencialmente esperava crescer como futura 

professora e como pessoa, fazendo dele um ano inesquecível.  



6 
 

Porém, não foi um ano como sonhado. Nem sempre consegui responder 

prontamente às dificuldades por mim já esperadas. O controlo da turma foi sem 

dúvida a minha grande luta, o verdadeiro desafio deste ano. Os momentos de 

desespero e angústia, dentro e fora do contexto de aula, foram inúmeros, 

chegando mesmo a questionar todos os meus objetivos, crenças e 

determinação que sempre tive até aqui.  

No entanto, e como já referido anteriormente, todas as pessoas 

envolvidas neste longo caminho, fizeram-me ver que tudo aquilo que me estava 

a acontecer fazia parte da vida, dos trilhos traçados e com esforço e dedicação 

as dificuldades seriam ultrapassadas, tal como posso agora afirmar.  

2.2  Entendimento do Estágio Profissional 

 

 "O Estágio Pedagógico (EP) corresponde a um momento fundamental 

na formação de profissional dos jovens professores, sendo, frequentemente, a 

única experiência de ensino acompanhado antes do fim da sua formação 

inicial, o que vem reforçar a importância que os alunos estagiários lhe atribuem, 

considerando-a, normalmente, como a mais significante de todo o processo 

formativo" (Silva E. 2012)  

Durante anos percorri todas as peripécias de um percurso escolar 

encarnando o papel de aluna num sistema educativo nem sempre pronto para 

dar resposta a todas as minhas necessidades. Após muitos anos nesta 

condição, quatro dos quais na vertente direcionada ao ensino, chega 

finalmente a altura da passagem para professora.  

Na verdade, essa passagem não pode ser considerada completa pois 

incorri na necessidade de assumir o papel de professora perante os alunos e 

todas as obrigações que o trabalho na escola traz, mas também fui aluna 

perante a Faculdade, instituição responsável por esta fase da minha formação 

enquanto futura docente, proporcionando-me o estágio profissional. 

Todos os saberes transmitidos ao longo da minha formação foram 

requisitados para um eficiente cumprimento da minha função ao longo do 
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estágio profissional. Contudo, ao contrário do que muitos acham, a carreira de 

um professor não se cinge à mera transmissão de conhecimentos.  

Para López Melero (1996), citado por Mesquita M. (s.d) salienta o facto 

de que, perante novas políticas, o professor não pode desenvolver uma 

atividade que se centre na mera aplicação das normas, princípios e técnicas 

“supostamente” científicas (modelo de racionalidade técnica-instrumento do 

sistema» invocando Schön), mas antes uma atividade que, através das práticas 

diárias, aprenda a construir novas estratégias de ação, novas maneiras de 

encarar e compreender os problemas e novas formas de procura de soluções. 

É necessário um professor com autonomia para «desenvolver e aperfeiçoar a 

sua profissão» no sentido do desenvolvimento do seu próprio pensamento 

prático.  

Uma formação de qualidade para os alunos, parte essencialmente de 

cada professor estar preparado para responder a esse desafio. 

Segundo os autores, Albuquerque et al., (2014), os futuros professores 

de Educação Física sentem que ainda não estão devidamente preparados para 

a lecionação da disciplina. Estes sentem que precisam de obter ainda a 

experiência prática para que se tornem bons profissionais na área.  

Foi com o estágio profissional que me foi dada a oportunidade de 

aprender e evoluir com os meus erros e adquirir alguma dessa experiência 

prática, contando com a colaboração tanto do Professor cooperante como do 

Professor Orientador, na construção da minha identidade enquanto docente.  

Ao contrário do que é assumido no senso comum, o trabalho de um 

professor não passa apenas pela preparação e lecionação das aulas. Existe 

um vasto trabalho de gestão e uma enorme burocracia com que é necessário 

lidar diariamente.  

O Estágio Profissional proporcionou-me a oportunidade de conhecer no 

“terreno” grande parte das responsabilidades de um professor, bem como 

muitas tarefas extra aulas que lhe são associadas que remetem para a noção 

de polivalência entre a teoria e a prática. 
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3. Enquadramento Institucional 

3.1. A escola como Instituição 

 

Segundo, Mesquita M. (s/d) a cultura da escola influencia a 

operacionalização de mudanças educativas e o próprio papel do professor, 
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dado que a cultura do local de trabalho tem um impacto direto sobre a forma 

como os professores veem o seu desempenho e os seus alunos.  

Assume-se assim que a escola é um local de extrema importância na 

formação da sociedade. Local onde a maioria das aprendizagens acontecem, 

apoiadas pela prestação dos docentes que assumem um papel fundamental 

nesta formação. Cabe aos professores proporcionar experiências, 

conhecimentos bem como partilha de histórias de vida por forma a salientar a 

forma como devemos agir e interagir em sociedade.  

 Hoje em dia e com a sociedade em constante remodelação é essencial 

mais do que nunca, a atualização da prática pedagógica. Atendendo a esta 

realidade, enquanto professores, devemos olhar à nossa volta e adaptar a 

escola às novas necessidades sociais e económicas. 

 Um ensino equitativo é fundamental para que possamos formar cidadãos 

conscientes e contribuir para a evolução e melhoramento da vida em 

sociedade.  

 No meu contexto real de estágio, apercebi-me que a escola é um meio 

cada vez mais importante na vida dos alunos, pois é dela que adquirem a 

maioria das experiências que levam para a sociedade. A escassa convivência 

com os pais em casa, o stress do dia-a-dia das famílias que é cada vez mais 

notório, faz com a que a escola de hoje deva ser um local mais acolhedor. 

 Segundo Elias, (2008) tendo em conta a diversificação da população 

escolar, a escola deve assumir um papel pluridimensional. Adaptando-se e 

correspondendo à sua situação local, cultural e social. Contribuindo para a 

vivência de experiências de sucesso no seio da comunidade. Este papel é visto 

maioritariamente pela sociedade que encarrega a instituição como sendo um 

dos pilares da íntegra formação dos seus alunos.   

Ao longo do ano fui sendo também confrontada com problemas pessoais 

dos meus alunos. A responsabilidade que assumi no início do ano letivo, não 

se limitou apenas a ensinar os conteúdos didáticos e a promover a Educação 

Física no seu todo. Apesar da curta experiência de vida, apercebi-me que me 
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tinha comprometido a ser um apoio, conselheira e talvez um modelo na vida 

dos meus alunos. 

Também no relacionamento com a comunidade escolar pude vivenciar 

essas situações e ver uma vez mais que a escola não é nem pode ser na 

sociedade atual, apenas um estabelecimento de ensino mas também um local 

seguro, onde os alunos possam confiar e aprender a ser cidadãos completos.  

Neste sentido, Fernandes (2008) diz que a escola possui liberdade de se 

reformar e recriar em função do contexto local. Paralelamente, aumenta a 

responsabilidade da escola diante da sua população. Cabe à instituição local 

responder as carências, potencializar as virtudes, mobilizar recursos, envolver 

a própria comunidade, de forma a tornar a escola num espaço propício ao 

sucesso educativo.  

Perante estas necessidades, evoca-se aos responsáveis uma melhor 

atenção à formação dos professores, elucidando-os da importância de bem 

ensinar mas também de formar cidadãos responsáveis para o futuro.  

Na escola onde estagiei, senti que trabalhei com pessoas excecionais, 

tanto a nível de conhecimento pedagógico bem como a nível pessoal. 

Identificar sinais importantes de possíveis problemas associados à 

aprendizagem causados por problemas externos, revelou-se uma tarefa 

importante na minha ação enquanto docente.  

Na sociedade atual, modelada pelo fácil e rápido acesso à informação e 

ao conhecimento, a classe docente encontra-se fragilizada, uma vez que a 

sociedade já não a coloca como a única detentora dos saberes. Por isso, Neto 

(2006) afirma que a sociedade entrou em rota de colisão com o sistema 

educativo. Complementando esta ideia, Fontcuberta (2003) diz que num mundo 

que gera todos os dias saberes fora da sala de aula e os põe à disposição de 

todos, o papel tradicional do professor como “transmissor” de saber vai-se 

desvanecendo, levando-o a assumir novos papéis, que muitas vezes não 

deseja.  

Considero então que o professor atual deve corresponder à pluralidade 

de exigências da comunidade/sociedade onde está inserido, para assim poder 
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formar mais integralmente os seus discentes, tendo também ele que manter 

uma postura otimista e crítica na sua reflexão sobre a sociedade.  

3.2 Caraterização do contexto escolar 

3.2.1 Como é a escola onde realiza o estágio? 

 

O meu Estágio Profissional foi realizado numa escola Secundária, 

situada no centro da cidade de Guimarães, distrito de Braga.  

Atualmente pertence a um Agrupamento de escolas, com quatro 

estabelecimentos de ensino onde contemplam todos os ciclos de ensino.  

A escola que me acolheu funciona tanto no regime diurno como no 

regime noturno. O primeiro é dedicado aos cursos Científico-Humanísticos e 

Profissionais, sendo que no segundo regime, à noite, temos o Ensino 

Recorrente. A Escola possui, ainda, um Centro Novas Oportunidades (CNO), 

onde duas turmas frequentam o Processo de Reconhecimento, Validação e 

Certificação de Competências (RVCC), uma ao nível do Ensino Básico e outra 

do Ensino Secundário.  

O grupo disciplinar de Educação Física é constituído por 13 professores 

e 9 professores estagiários, distribuídos por 3 núcleos de estágio.  

Como professor cooperante, do meu núcleo de estágio, tive o professor 

Francisco Magalhães, que foi de extrema importância para a nossa integração 

na escola.  

Através dele ficamos a conhecer as instalações, parte do pessoal 

docente e não docente e, de forma particular, os professores que constituem a 

Direção da Escola. 

Os espaços destinados para a lecionação das aulas de Educação Física, 

local da aplicação da minha prática pedagógica, eram três: o pavilhão, o 

espaço exterior e o auditório. Existem oito balneários na escola, o que 

proporciona condições ideais para os alunos, sobretudo, para uma maior 

celeridade no que diz respeito ao tempo dedicado para a preparação para a 
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aula (equipar) e para uma maior organização no cuidado com a higiene 

pessoal. 

A gestão e designação dos espaços foram determinados por um 

roulement, documento este que permitia aos professores prepararem as aulas 

mediante o espaço que lhe foi atribuído.  

É tarefa do professor, preocupar-se em perceber a logística da escola 

para melhor se integrar e gerir as suas aulas em função dos seus espaços 

destinados.  

Segundo o Programa de Educação Física, a necessidade de suscitar 

uma dinâmica de desenvolvimento do currículo real da disciplina é cada vez 

mais a questão central à qual o programa procura responder, no sentido de que 

possam ser criadas, em todas as escolas, as condições materiais e 

pedagógicas para que cada aluno possa usufruir dos benefícios da Educação 

Física 

Esta logística, definida em conjunto com o grupo disciplinar de Educação 

Física, que previamente já contemplavam as características da escola, 

suportado ainda pelo que está estipulado no programa nacional, sendo que 

este foi flexível dadas as condições da escola.   

Tive ao meu dispor, apenas um terço do pavilhão para lecionação das 

minhas aulas, visto que na maioria do tempo, lecionavam em simultâneo três 

professores no mesmo espaço.  

Em relação à oferta desportiva, a escola promovia uma alargada lista de 

modalidades no âmbito do Desporto Escolar, como Andebol, Corfebol, Dança, 

BTT, Futsal, e Voleibol. 

Considero que a escola que me acolheu, mesmo que com as suas 

limitações a nível de instalações desportivas, me proporcionou um ótimo 

ambiente de trabalho, em todas as modalidades. Em todas as outras 

modalidades por mim abordadas consegui desenvolver exercícios e estratégias 

com recurso a material de boa qualidade, em abundância e com segurança.  
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4. Realização da prática profissional 

4.1 Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

 

A aula de educação física tem de ser pensada em função de vários 

condicionalismos no seu conteúdo e realização. Para este efeito e para poder 

elaborar um planeamento sólido e adequado foram adotados alguns 

procedimentos essenciais para um melhor conhecimento dessas variantes. 
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No primeiro dia em que estive na escola, o professor cooperante 

mostrou-nos os espaços que a escola possui para a realização das aulas de 

Educação Física. Porém, nos dias seguintes de uma forma mais atenta e 

pormenorizada ganhei consciência que os espaços eram exíguos e assim 

comecei por melhor familiarizar-me com o meu espaço de trabalho. 

De forma a conhecer melhor os alunos que me iam acompanhar ao 

longo deste ano de estágio, foi implementado um estudo socioeconómico, 

executado com base na recolha dos resultados provenientes da aplicação de 

uma ficha de caracterização individual (Anexo I), elaborada pelo nosso núcleo 

de estágio.  

“…Relativamente à ficha individual dos alunos decidimos construir um 

documento no qual se inserissem áreas como: Identificação pessoal; Agregado 

familiar; Percurso escolar; Atividades extra; Hábitos desportivos entre outros 

nos quais colocamos perguntas de resposta simples e direta de forma a 

simplificar a tarefa do aluno bem como apelar à sua maior sinceridade.”  

(Reflexão da Reunião com professor cooperante 10 Setembro 2014) 

Esta ficha permite ao professor ter uma melhor perceção dos alunos que 

o acompanham ao longo do ano de estágio e assim conhecer o seu nível 

socioeconómico, os seus hábitos escolares e desportivos, eventuais problemas 

de saúde, entre outros.    

Na minha perspetiva é fundamental que numa fase inicial, como 

professora estagiária e alheia ao passado escolar dos alunos, conhecer 

detalhadamente cada um dos alunos para poder ter em consideração uma 

maior segurança nas minhas aulas bem como adaptar algumas estratégias de 

ensino para promover um maior sucesso, não colocando em risco a integridade 

física dos meus alunos.  

4.1.1 Planeamento  

 

Foi-me sugerido realizar os vários tipos de planeamento para a disciplina 

de Educação Física para a minha turma.  
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Segundo, Gomes (2004) o planeamento é “um processo de tomada de 

decisões, através de uma análise da situação e seleção de estratégias e meios, 

que visa a racionalização das atividades do professor e dos alunos, na situação 

de ensino-aprendizagem, possibilitando melhores resultados e em 

consequência uma maior produtividade. 

Partindo deste princípio, penso que o planeamento é uma tarefa fulcral 

no trabalho do docente. Foi uma ferramenta importante, cuidadosamente 

pensada e implementada em grande parte, pois ao longo do ano fui sendo 

confrontada com situações pontuais, tais como greves e atividades do 

agrupamento que me levaram a ajustar gradualmente o que anteriormente já 

tinha planeado.  

Como tal Bento (2003) afirma que este não serviu somente como meio 

para o aperfeiçoamento do processo de ensino, de modo a que este fique 

melhorado, ou como melhor explícito, que adquira mais qualidade e eficácia, 

como serviu, também, para descobrir determinados contextos reguláveis deste 

processo.  

Esta tarefa assumiu um papel auxiliar da minha ação enquanto 

professora e absorveu grande parte do meu tempo de trabalho, porém permitiu-

me uma melhor gestão do processo ensino-aprendizagem e contribuir para que 

este se realizasse com maior rigor e com melhores resultados. 

Durante o ano de estágio, procedi aos vários momentos de planificação: 

planeamento anual, planeamento das unidades didáticas e planeamento de 

cada plano de aula. Cada um teve um tempo de aplicação diferente mas em 

suma, complementaram-se e tiveram um determinado sentido ao desenrolar do 

meu estágio profissional.  

4.1.1.1 Planeamento Anual  

 

O Planeamento Anual faz parte das atribuições do estudante estagiário, 

referidas por Matos (2012), estando incluído nas tarefas de planificação do 

serviço docente que teremos de prestar. Consiste num mapa do ano letivo que 

nos permite situar temporalmente a nossa prática e organizá-la e estruturá-la 
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ao longo do ano, referindo as paragens letivas, o período de avaliação e a 

duração das unidades didáticas. Corresponde também a uma distribuição dos 

conteúdos a abordar ao longo do ano ao mencionar o mês, os dias, as aulas, 

os tempos letivos e o espaço desportivo que lhes estão destinados.  

Como refere Bento (2003) o plano anual procura integrar o programa no 

nível local e nos agentes envolvidos, sendo os seus objetivos formulados de 

forma a serem avaliados e concretizáveis para professor e alunos, de um modo 

geral. 

Este planeamento é realizado pelo professor, em função de três 

principais referenciais: Programa de educação física, que é um documento 

geral; a planificação de educação física da escola, que é decidida pelo grupo 

de educação física, que atende às condições locais da Escola, atribuindo os 

conteúdos pelos anos/níveis de ensino, inclusivamente pelos períodos do ano 

letivo e os alunos. 

Para Bento (2003), além do programa, destaca a necessidade de se  

analisarem as condições materiais da escola e ter-se em consideração as 

reuniões e decisões do grupo de educação física. A interação destas áreas 

revela no entanto muitas debilidades, sendo que os seus princípios são muitas 

vezes incoerentes, comprometendo o seu funcionamento. No caso da escola 

em que estagiei, a gestão do espaço, impossibilita a lecionação de matérias 

curriculares obrigatórias. 

“…A modalidade de andebol não poderá ser lecionada, devido à falta de 

espaço no pavilhão, pelo que o planeamento foi ajustado em alguns anos dada 

essa limitação da escola”. 

(Reflexão da reunião de departamento de educação física – 8 Setembro) 

Uma dificuldade sentida na realização do planeamento anual foi o 

desconhecimento dos alunos. Bento (2003) inclui esta informação, assim como 

dos resultados obtidos no ano anterior, como importantes pontos de partida 

para o plano anual. Sem estas informações, o professor atribui mais ou menos 

tempo a determinados conteúdos, privilegia métodos de avaliação, escolhe 

entre modalidades, sem ter como base os alunos.  
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Na seleção dos conteúdos tentámos respeitar o Projeto Curricular de 

Educação Física e o programa nacional, tendo-se realizado algumas permutas 

para tornar o processo viável. 

Inicialmente as matérias estavam divididas pelos três períodos da 

seguinte forma: Voleibol; Atletismo; Ginástica artística (1º período); Futsal; 

Badminton e Dança (2º Período); Basquetebol; Corfebol; Ginástica Acrobática 

(3º Período).   

Por imposição do tempo de lecionação que dispúnhamos em cada 

período, e também pela rotatividade de espaços imposta pelo roulement 

optamos por colocar Dança e Futsal no 3º período e colocar no 2º período as 

modalidades de Basquetebol e Ginástica Acrobática.  

A modalidade de Ginástica foi também alterada no tempo, por uma 

questão de sequência dos conteúdos.  

Foi atribuído mais tempo aos jogos desportivos coletivos porque os 

espaços desportivos da escola possibilitavam, maioritariamente, a sua prática e 

por serem do agrado dos alunos. Neste planeamento tivemos o cuidado de 

tratar de forma diferenciada as matérias a que atribuímos também um tempo 

diferente, correspondendo ao paradoxo aprendizagem concentrada e 

aprendizagem distribuída, presente no programa. Quanto menor o tempo 

atribuído a uma matéria, maior a concentração das suas sessões. Nas 

unidades de maior duração, criámos momentos de revisão posterior de modo 

também a verificar a consecução dos objetivos de aprendizagem. 

4.1.1.2 Unidades didáticas 

 

Segundo Bento (2003), as unidades temáticas ou didáticas, ou ainda de 

matéria, são partes essenciais do programa de uma disciplina. Constituem 

unidades fundamentais e integrais do processo pedagógico e apresentam aos 

professores e alunos etapas claras e bem distintas de ensino e aprendizagem. 

No que concerne à importância desta tarefa realizada antecipadamente 

pelos professores, pude constatar que é parte essencial do programa de uma 

disciplina.  
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É um documento que apresenta as etapas sequenciais do processo de 

ensino e aprendizagem de uma modalidade, bem como as informações, 

estratégias e metodologias que, de algum modo possibilitam a 

operacionalização do trabalho do professor na lecionação dos conteúdos que a 

constituem.  

A elaboração das unidades didáticas que utilizei foi baseada no Modelo 

de Vickers (Anexo II), onde enumerei os conteúdos que iria abordar e 

respetivas funções didáticas distribuídas pelo número de aulas proposto para 

lecionar essa modalidade. Nas unidades didáticas tive em consideração o nível 

dos alunos a cada modalidade bem como os conteúdos que deveriam ser 

abrangidos pela mesma e que constam nos programas nacionais.  

Foram realizadas unidades didáticas para todas as modalidades 

abordadas, a saber: Voleibol; Atletismo; Ginástica de Solo; Basquetebol; 

Badminton; Ginástica Acrobática; Futsal; Corfebol e Dança.  

Na realização destas unidades didáticas senti muita dificuldade em 

planear as modalidades com menor número de aulas. O tempo escasso e o 

elevado número de conteúdos foi um dos principais problemas identificados, 

principalmente em modalidades de menor agrado dos alunos, nomeadamente 

Dança e Ginástica.  

A discrepância entre a teoria e a prática foi evidente, e mesmo com 

aulas de noventa minutos, o tempo necessário não era suficiente para 

transmitir todos os conteúdos programáticos. Tal situação remeteu-me a uma 

reflexão sobre os conteúdos propostos pelos programas, questionando-me 

diversas vezes se se adequavam à realidade atual da disciplina de educação 

física nas escolas.  

Concluí, após algumas reflexões sobre as unidades didáticas que, em 

grande parte das modalidades o tempo estipulado não é suficiente para todos 

os conteúdos programados, o que dificulta o trabalho do professor bem como a 

qualidade do processo ensino-aprendizagem.  

Aquando do planeamento das Unidades de Ginástica do Solo e 

Ginástica Acrobática, a principal dificuldade com que me deparei foi ter em 



20 
 

mãos alunos com enormes dificuldades nesta disciplina. Nesta situação 

acentuo a importância de uma avaliação diagnóstica cuidada e objetiva, para 

se proceder criteriosamente à seleção dos conteúdos a lecionar. 

Supõe-se que os alunos possuam os requisitos mínimos, ou seja, os 

conteúdos programáticos indispensáveis à frequência de determinada 

disciplina. De acordo com o programa para o ensino secundário, 

sequencialmente, os alunos devem partir do nível avançado e elementar 

assumindo-se assim que no décimo ano seja um ano em que consigam 

executar tarefas de dificuldade acrescida, na disciplina de ginástica de solo, e 

sejam autónomos nas suas figuras e combinações, na ginástica acrobática. No 

entanto, o que se verificou foi que os alunos não sabiam fazer rolamentos à 

frente e retaguarda bem como na ginástica acrobática não tinham noções das 

“pegas” nem das normas de segurança.  

O ensino não pode ser idealizado em suposições, mas sim em situações 

concretas. Neste sentido, acentua-se a importância do diagnóstico constante 

para um melhor aperfeiçoamento do planeamento.  

A reformulação das unidades didáticas requereram da minha parte uma 

grande reflexão sobre as mesmas, pois a impossibilidade de lecionar todos os 

conteúdos programados assim me “obrigava” a fazê-lo.  

A unidade didática é um documento que foi sendo redefinido ao longo 

das aulas contudo, tal não poderia ser feito sem uma antevisão e reflexão do 

que poderia ser o mais importante a ensinar sobre as modalidades. Sempre 

consciente de que o aluno é o principal elemento deste processo e como tal 

todas as alterações feitas e pensadas culminavam das suas ações nas aulas. 

4.1.1.3 Planos de aula  

 

O plano de aula é a forma de planeamento a curto prazo, que permite ao 

professor uma orientação do trabalho a pôr em prática. Assim em conjunto com 

o núcleo de estágio pensei num documento que se equipara a essa tarefa. 

Uma grelha simples, com a informação essencial e de fácil leitura, por forma a 

ser um bom auxílio para o professor. 
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Segundo Aranha (2004), a construção dos planos de aula deve incluir os 

seguintes pontos: escola de lecionação, professor responsável, data e hora da 

aula, ano e turma, número de aula a que corresponde e respetiva unidade 

didática, instalação, objetivos específicos que se pretendem atingir, função 

didática, conteúdos a lecionar, objetivos operacionais e por fim material 

necessário. 

Com base nos planos de aula já elaborados ao longo do primeiro ano de 

mestrado, o meu núcleo de estágio elaborou uma grelha destinada ao plano de 

aula que considerou ser o mais ajustado para a prática pedagógica com 

posterior aprovação do professor cooperante. 

O modelo de plano de aula (Anexo III) continha as informações acima 

referidas no cabeçalho e uma tabela dividida em tempo, objetivo específico, 

função didática e também critérios de êxito. O plano de aula fazia ainda a 

divisão da aula em três partes: inicial, fundamental e final. 

É de extrema importância evidenciar o planeamento e a preparação das 

aulas como sendo um indicador que influencia a forma como o professor é visto 

pelos seus discentes e de como corresponde ou não às expetativas por eles 

criadas. Assim uma boa aula é aquela que foi pensada e previamente 

preparada. Os alunos percebem quando o professor pesquisou, estudou e foi 

atrás de novas dinâmicas para a aula. 

Atualmente cativar a atenção do aluno para a aula é cada vez mais difícil 

e ter um plano de aula com atividades bem preparadas pode fazer toda a 

diferença.  

Para Bento (2003) a planificação e análise do ensino são, justamente, 

necessidades e momentos desencadeadores de reflexão acerca da teoria e 

prática do ensino. Por isso mesmo, aumentam a competência didática e 

metodológica e geram segurança de ação. Não somente porque o ensino, 

mediante planificação e análise, adquire contornos de uma atividade racional, 

humana, mas também porque, deste modo, o professor se liberta de 

determinadas preocupações, ficando disponível para a vivência de cada aula 

como um ato criativo. 
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  A tarefa que o professor assume diariamente em planear as suas aulas 

e respetiva definição de objetivos, tende a revelar-se uma tarefa nem sempre 

linear uma vez que no seu planeamento surgem alterações provenientes da 

avaliação e reflexões constantes do professor.  

Socorri-me do plano de aula ao longo do estágio e comprovei a sua 

eficácia e também a forma como se reflete positivamente nas minhas ações 

sobre o controlo da turma e rentabilização do tempo de aula. Assim, a aula 

planeada pode ser encarada com um reflexo do próprio professor 

Este planeamento a curto prazo vai muito além da preparação dos 

exercícios e conteúdos a lecionar. Segundo os autores Amado & Freire, (2005) 

esta prática, que é muito mais ampla, visa igualmente definir estratégias para a 

lecionação dos conteúdos sejam elas relativa à preparação didática, à 

metodologia de ensino escolhida ou à potencialização os recursos disponíveis. 

Neste sentido, em muitos momentos, senti que as estratégias escolhidas 

não eram as mais apropriadas, e confesso a grande dificuldade em adaptar o 

contexto e estratégias para melhorar a minha prática pedagógica. Contudo com 

o aumento da experiência fui ganhando confiança para alterar exercícios e o 

planeamento geral da aula não comprometendo os objetivos inicialmente 

definidos.   

Considero subentendido nas tarefas dos professores de educação física, 

além de todas as tarefas adjacentes à sua profissão, devem ser também 

criativos e adaptáveis às circunstâncias a que são expostos.  

Ao longo deste ano de estágio, pude verificar a importância desses 

aspetos em contexto “sala de aula”. Constatei que a imprevisibilidade das aulas 

de componente prática é acrescida e para conseguir responder prontamente às 

situações que surgiam tive que superar o medo de arriscar e principalmente 

ultrapassar o medo de errar para que pudesse resolver problemas identificados 

no decorrer das aulas. 

“…O exercício de maior dificuldade apresentada nesta aula foi o 

exercício onde se pretendia trabalhar as intenções táticas ofensivas. As fintas, 

ainda que fáceis de aprender, revelam um grande constrangimento aos alunos 
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muito por não estarem cem por cento atentos e por não revelarem muita 

vontade em aprender.  

Dadas as dificuldades para a realização da tarefa, decidi passar para o 

jogo 3x3 a meio campo, e nas próximas aulas adotarei outros exercícios mais 

simples e de mais fácil compreensão para o jogo de modo a que os alunos 

possam entender o objetivo da tarefa aplicando-a de uma melhor forma no 

jogo. Considero o exercício proposto um pouco inadequado para o nível dos 

alunos.”  

(Reflexão da aula 53 e 54)  

 

Como já anteriormente referi, considero uma boa aula aquela que é 

inovadora, pensada, estruturada e com exercícios motivantes para os alunos. 

Porém, a realidade é bem diferente quando chegamos ao “terreno”. Muitas 

vezes a falta de experiência limita o bom trabalho e a falta de audácia cinge-

nos a más intervenções enquanto docentes.  

A inexperiência foi na minha opinião a principal dificuldade a ser 

ultrapassada nestas situações. Para sua resolução, o professor cooperante 

teve um papel fundamental para que desenvolvesse essa audácia e o medo de 

errar fosse menor. Deu-me alguns conselhos, partilhou experiências e 

promoveu a minha autonomia enquanto professora. 

“…Porém, a estratégia não resultou, pois muitos alunos tiveram a 

tendência de exercitar figuras mais perigosas sem autorização, pelo que nas 

próximas aulas e por sugestão do professor cooperante utilizarei a projeção 

das figuras, tentando agilizar os feedbacks emitidos aos alunos e para que a 

instrução possa ser melhor e mais uniforme, bem como o controlo da prática 

simultânea na turma mais eficaz” 

(Reflexão da aula 55 e 56) 
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4.1.1.4 Professor Reflexivo  

 

“ O conceito de professor como prático reflexivo reconhece a riqueza da 

experiência que reside na prática dos bons professores. Na perspectiva de 

cada professor. Significa que o processo de compreensão e melhoria do seu 

ensino deve começar pela reflexão sobre a sua própria experiência e que o tipo 

de saber inteiramente tirado da experiência dos outros (mesmo de outros 

professores) é, no melhor dos casos, pobre e, no pior, uma ilusão.” (Zeichner, 

1993 p. 17) 

Todas as semanas reuníamos com o professor cooperante, para uma 

reflexão sobre as aulas lecionadas pelos estagiários. Esta conversa permitia 

expor alguns problemas que surgiam durante a lecionação das aulas, bem 

como a apreciação e comentários do professor cooperante relativamente às 

mesmas. 

“…Na reunião com professor cooperante, foi exclusivamente dedicada à 

reflexão sobre as aulas já realizadas na semana… 

 Deste modo, discutimos sobre formas de estar na aula, atitudes e 

estratégias a adotar com os nossos alunos de modo a que alcancem o sucesso 

e obtenham rotinas. Um professor disciplinado, pro ativo e não meramente 

expectante poderá ser possivelmente o melhor exemplo a dar, uma vez que 

sabemos que os alunos atuam muito no intuito de imitação.” 

(Reflexão da reunião com o professor cooperante em 12 de Novembro de 

2014) 

Este conceito surge como uma forma viável dos professores 

questionarem as suas práticas de ensino e assim poder voltar atrás e 

reformular os acontecimentos e práticas utilizadas.  

Para Alarcão, (1996) na organização do pensamento reflexivo uma dada 

observação ou perceção dá origem, inevitavelmente, a um conjunto de ideias 

que se estabelecem ligadas em sintonia com um determinado objetivo. Esta 

observação feita pela própria pessoa ou a partir de outra pessoa está 

intimamente presente no processo reflexivo.  
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Frequentemente discutíamos em grupo alguns erros cometidos de forma 

recorrente, por forma a obter uma melhor perceção do que era na realidade a 

nossa prática pedagógica. Em muitas situações, os olhares externos sobre as 

minhas ações foram fundamentais para mais rapidamente identificar problemas 

e em conjunto com os meus colegas e professor cooperante solucioná-los da 

melhor forma. 

A prática reflexiva tem assumido nos últimos anos uma importante 

relevância. Esta prática cada vez mais frequente, permite uma melhor 

consciencialização do ensino bem como o seu fundamento, reformulando 

assim uma visão comodista sobre a prática pedagógica.  

Para Dorigon e Romanowski (2008), a reflexão permite fornecer ao 

professor informação correta e autêntica sobre sua ação, as razões para sua 

ação e as consequências desta. Os mesmos autores afirmam, a qualidade e a 

natureza da reflexão são mais importantes do que sua ocorrência. Os 

professores que refletem em sua ação estão envolvidos em um processo 

investigativo sobre si mesmos, como também, procurando melhorar seu 

ensino. Essa perspetiva pressupõe que ensinar é mais do que uma arte, é uma 

procura constante com o objetivo de dar condições para que aconteça a 

aprendizagem. 

Refletir durante este ano de estágio tornou-se para mim uma rotina e 

depreendo que a reflexão moldou a minha ação enquanto professora.  

Os autores Oliveira e Serrazina (2002, p.37) afirmam que o professor 

investigador tem de ser um professor reflexivo. Porém trata-se de uma 

condição necessária e não de uma condição suficiente, reafirmando assim a 

importância desta prática reflexiva do professor, tendo em consideração que 

em muitas situações se revela ainda insuficiente para melhoria do ensino. 

No decorrer do estágio, vários foram os intervenientes que me ajudaram 

a realizar esta prática reflexiva. Desde logo, o professor cooperante permitiu-

me iniciar este ato através de questões colocadas no final de cada aula. Refletir 

sobre a ação foi a primeira forma de organizar o meu pensamento. Os dilemas 
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eram imensos, a postura, os exercícios, organização de conteúdos e da turma, 

foram problemas que desde cedo me conduziram a ter uma atitude reflexiva. 

Os colegas de estágio tiveram também um papel importante nesta 

prática. Ajudaram-me muitas vezes a repensar as problemáticas que surgiam 

nas aulas das quais não me apercebia na reflexão individual. Fui 

compreendendo ao longo deste ano que tudo o que acontece ao meu redor é 

importante para que o ensino seja eficiente.  

Estes processos de reflexão, quer das minhas aulas, quer das aulas dos 

meus colegas foram sempre importantíssimos e permitiram que encontrasse as 

melhores soluções e dar resposta imediata às diversas situações que iam 

acontecendo. Também neste sentido o professor cooperante foi importante 

pelos conselhos e indicações mais detalhadas e pertinentes que 

acrescentavam sempre algo de positivo nas minhas aulas ao longo do ano.  

  

 

4.2. Realização do ensino 

4.2.1 Relação Aluno-Professor 

 

No momento em que revejo todo o processo ao qual fui submetida, 

confesso que muitas situações pelas quais passei contribuíram 

significativamente para o sentimento que hoje possuo sobre a profissão que 

escolhi.  

No início desta longa caminhada a ansiedade era muita e desde cedo 

percebi que iria exigir muito de mim. O primeiro contacto com os alunos foi o 

impacte inicial com a realidade a que me propusera.  

Senti que devia prender a atenção dos alunos apresentando-me de uma 

forma breve mas cativante, confiando no meu à vontade perante eles e 

depositando confiança no meu discurso.  

Foi um contacto importante, pois foi a primeira imagem que tiveram de 

mim e como tal queria e deveria causar boa impressão. Penso que foi um 
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momento que deu o mote para um bom relacionamento numa convivência que 

se perspetivava longa.  

Arends (1995) atribui importância a esta primeira abordagem, visível na 

passagem da sua obra: “Quando a campainha tocar, o professor deverá estar 

pronto para começar imediatamente. Apresente-se à turma com uma voz firme 

e dê as boas-vindas formais a todos os alunos. De novo, este momento poderá 

revelar-se assustador.” 

Os alunos foram uma grande preocupação ao longo de todo o ano em 

todos os aspetos, positivos e negativos. Tendo em consideração que foram 

eles o produto de todo este processo, tive a preocupação de impor um grande 

empenho e profissionalismo em todas as ações que assumi perante eles, não 

esquecendo que estes alunos estariam à minha inteira responsabilidade. 

A minha grande ambição no estágio foi proporcionar-lhes vivências e 

experiências ricas para o seu desenvolvimento a par da procura da minha 

realização pessoal e profissional. O meu sucesso passaria então pelo sucesso 

dos meus alunos.  

Como refere Bento (2003) o ensino deverá modificar a personalidade 

dos alunos e as suas qualidades pelo confronto com a matéria de ensino, sob o 

efeito da atividade do professor, que ensina, e dos alunos que aprendem, e nas 

condições objetivas do ensino. 

4.2.2 Disciplina 

 

É nas primeiras aulas que os alunos nos definem como bons ou maus, 

simpáticos ou antipáticos e definem as nossas aulas como interessantes ou 

desinteressantes. É nesta fase que o controlo da turma é crucial, pois mais 

tarde serão refletidos nas aulas os efeitos de um mau controlo inicial. Desde 

cedo percebi que esta seria uma dificuldade, não por considerar a turma 

indisciplinada mas sim por ter em mãos um aluno que destabilizava a turma 

inteira, como é possível de confirmar pelas reflexões por mim feitas nas 

primeiras aulas.  
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“…A aula decorreu sem grandes problemas disciplinares, porém 

situações pontuais marcaram negativamente esta aula. Nomeadamente o 

desinteresse do aluno “x”1 que apesar da sua visível disponibilidade motora é 

muito desleixado, desinteressado e não ajuda os seus colegas e não está por 

inteiro na aula. Apesar de não ser mal educado é mal comportado, perturbador 

e muito distraído pelo que não usa as suas capacidades físicas para participar 

na aula nem para ajudar seus colegas.” 

(Reflexão da aula 5 e 6) 

“…De um modo geral, a aula decorreu sem grandes problemas, porém 

senti que a turma estava bastante distraída. Destacando-se neste sentido o 

aluno “x”, que não é interessado em momento algum da aula …”. 

(Reflexão da aula 7 e 8) 

Desde logo tive consciência que muito trabalho me esperaria ao longo 

do ano neste sentido, pois teria que cativar a tenção deste aluno para que as 

aulas fluíssem de melhor forma. Porém, não esquecendo também que toda a 

turma teria que criar rotinas e hábitos de “sala de aula” para que a sua 

motivação e empenho melhorasse também, como na reflexão da mesma aula 

refiro:  

“…Sinto que em aulas futuras terei de ter especial atenção neste dois 

alunos, por motivos diferentes, porém com a mesma finalidade de os motivar e 

incentivar para a prática, não pondo em causa a disponibilidade motora do 

resto da turma. Há ainda muito a trabalhar em questões de rotinas da turma, o 

que acredito ajudará no sucesso da mesma”. 

(Reflexão da aula 7 e 8) 

Este trabalho foi-se desenvolvendo ao longo do ano letivo, pelo 

empenho que tentei incutir nos meus alunos, a coerência que tentei 

estabelecer nas decisões que tomei, as regras aplicadas, a justiça bem como a 

proximidade com que tentei sempre interagir com eles. 

                                                           
1 Aluno que por questões de confidencialidade não é mencionado o seu nome. 
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Para isto, tentei desde o início criar uma relação socio afetiva com a turma quer 

em contexto de aula quer fora da mesma, por considerar que o clima agradável 

entre professor e turma torna mais fácil o processo ensino-aprendizagem bem 

como muitas vezes pode revelar-se uma boa estratégia de ensino.  

Tal como afirma Sêco (1997) o êxito escolar depende muito menos dos 

fatores intelectuais do que dos afetivos - inúmeros estudos demonstram que a 

aprendizagem é facilitada quando o aluno trabalha com prazer e os seus 

esforços são coroados de êxito.  

Para conseguir atingir este objetivo, tentei sempre enaltecer o esforço e 

empenho dos meus alunos nas tarefas, reprimir comportamentos menos bons 

de uma forma justa e apropriada, partilhar algumas vivências com eles de 

modo formá-los mais responsáveis e cívicos no futuro. Todos estes momentos 

foram pautados pela minha espontaneidade e sinceridade, o que se revelou 

bastante benéfico na minha relação com a turma ao longo do ano, confirmado 

num momento bastante emocionante que foi a nossa despedida. 

Tentei sempre desempenhar bem a minha função enquanto docente ma 

também de formadora de cidadãos cívicos, responsáveis e educados, fazendo 

prevalecer o respeito mútuo e comportamentos adequados. Tive inúmeras 

conversas com os alunos sobre estas temáticas quando sentia que o respeito 

se desvanecia por parte deles senti que muitas vezes os ajudava que me 

escutavam com atenção.  

Como afirma Bento (2003 p.9) na sua obra, “…o ensino assenta numa 

base de interação e num conceito de identificação com uma estrutura de 

relações entre professor e alunos – estrutura que é preciso dispor claramente e 

sem interferências perturbantes, para que o ensino possa ser entendido como 

projeto comum, de professores e alunos, para a formação das personalidades”. 

Considero portanto que também para mim foram importantes estes diálogos, 

pois ajudaram-me a crescer enquanto pessoa. 

4.2.3 Rotinas e Liderança 
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Outra grande dificuldade com que me deparei foi incutir rotinas. A turma 

no seu todo foi sempre de “picos” de comportamento. Era visível a inexistência 

de rotinas nas aulas de educação física. Ensinar alunos adolescentes a criar 

novos hábitos e regras de funcionamento da aula foi algo muito complicado 

mas bastante gratificante. A irreverência e o atrevimento próprio da idade não 

facilitou a tarefa, bem como o velho olhar sobre a aula de educação física como 

uma aula para brincar.  

De forma a envolver os alunos no processo considerei importante iniciar 

as aulas dando a conhecer o que iria ser feito e como seria realizado. 

Consciente que os alunos são parte ativa deste processo no final de cada aula 

fazia sempre um balanço sobre os conteúdos abordados de forma a perceber o 

que tinha sido assimilado.  

Outra estratégia também ela de conquista e controlo da turma, foi a 

imposição do fator liderança. Não é fácil impor liderança quando não 

conhecemos ainda muito bem o grupo de alunos que está na nossa frente. É 

necessária experiência mas é também algo que é intrínseco, ou seja, já faz 

parte da nossa personalidade. 

Por diversas vezes, tive que alterar o meu estilo de liderança, passando 

de autocrática que se refere à independência do treinador/professor na tomada 

de decisões e ênfase à sua autoridade, para democrática que se carateriza 

pela permissão do treinador/professor a participação dos atletas/alunos na 

tomada de decisões que dizem respeito aos objetivos do grupo (Chelladurai & 

Saleh, 1980) e vice-versa.  

Ao longo do ano tive algumas mudanças, porém maioritariamente 

assumi um papel de líder democrático pois considero que tenho alunos 

autónomos e respeitadores. Porém senti que no primeiro período, por não 

conseguir ainda lidar com o meu aluno indisciplinado, assumi uma postura mais 

autocrática de modo a poder controlar toda a turma como já acima referi.  

Ainda assim considero-me satisfeita por ter sido capaz de identificar os 

momentos certos para imposição de cada tipo de liderança.  
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4.2.4 Motivação 

 

Ainda como forma de conquistar os meus alunos, achei imprescindível a 

realização de aulas motivantes onde prevalecesse o rigor, conhecimento e 

domínio dos conteúdos a lecionar.  

Segundo Rink (1993), os professores motivam os alunos de diferentes 

maneiras em toda a sua profissão. A Motivação é um conceito bastante 

abrangente. No que concerne à motivação dos meus alunos, confesso que não 

foi fácil criar exercícios atrativos e/ou formas para desenvolver aulas 

motivantes, no entanto, em certas modalidades o uso de materiais diferentes e 

locais diferentes da escola foram estratégias que funcionaram muito bem como 

é descrito em algumas reflexões:  

“…O espaço exterior permitiu uma maior motivação para os alunos. Por 

se encontrarem num espaço com bom ambiente e um local externo à escola, 

promoveu o gosto pela prática desportiva não incutindo um sentido de 

obrigatoriedade como a própria instalação escolar impõe.” 

(Reflexão aula 13 e 14) 

“…Relativamente ao exercício do testemunho, penso que resultou bem, 

e adequou-se às necessidades dos alunos, e uma vez que era realizado em 

pares permitiu uma responsabilidade maior e mútua entre pares, permitindo 

uma maior unanimidade de esforço e empenho por parte dos mesmos, visto 

que se tratava de grupos mais pequenos e equilibrados. É uma boa estratégia 

a continuar a adotar em aulas futuras, também pelo manuseamento de material 

que considero motivador e interessante para os alunos. Também uma vertente 

mais competitiva do exercício (contagem de passagens de testemunhos) 

motivou a dedicação na tarefa. 

(Reflexão aula 15 e 16) 

“…A introdução do serviço, com um pequeno aspeto de competição 

interpares resultou e motivou os alunos a uma melhor execução da habilidade. 
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O caráter competitivo foi claramente uma boa estratégia para o final da 

aula, e a imposição de uma pontuação condicionada aos aspetos trabalhados 

durante a aula resultou numa maior preocupação por parte dos alunos em 

executar as habilidades pretendidas para obtenção de uma maior pontuação. 

 Penso que é um aspeto motivador, e interessante, ao qual toda a turma 

respondeu com uma boa prática, interesse e empenho nas tarefas pretendidas” 

(Reflexão da aula 27 e 28) 

   

Enaltecer o rigor, conhecimento e domínio dos conteúdos, foi bastante 

importante para o decorrer deste processo com sucesso. Para atingir os 

objetivos tive que inteirar-me da realidade em que estava inserida.  

Deste modo, em cada plano de aula tentava cumprir com os objetivos 

propostos na fase de planeamento das unidades didáticas e também os 

objetivos traçados para as aulas.  

 

4.2.5 Domínio Socio afetivo, Domínio Cognitivo e Domínio Motor 

 

Em relação ao domínio socio afetivo tentei cautelosamente desenvolver 

nos meus alunos aspetos como a autonomia, responsabilidade, audácia, 

empenho e força de vontade nas atitudes que iam assumindo no decorrer das 

aulas.  

“O desenvolvimento de atitudes e comportamentos, a educação para a 

disciplina, a pontualidade, a higiene e limpeza, a formação do sentido de 

responsabilidade e de autonomia, requerem uma configuração correspondente 

do ensino…” Bento (2003, p.79). 

No que diz respeito ao domínio cognitivo de cada modalidade foi feito de 

uma forma não muito vincada, mas não foi de todo esquecida. Assim, no final 

de algumas aulas, questionava os alunos sobre a modalidade, regras e 

acontecimentos importantes sobre a mesma, pois considero que os aluno não 
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deve apenas saber jogar mas também conhecer aspetos relevantes da 

disciplina.  

A condição física esteve presente na maioria das aulas. A par da sua 

obrigatoriedade no programa nacional foi também uma estratégia para manter 

toda a turma em empenhamento motor o mais tempo possível. No entanto não 

foi um aspeto bem-sucedido pois a turma não encarou a condição física como 

uma tarefa interessante e essencial ao seu bem-estar físico. Muito pelo 

contrário, encararam como uma atividade enfadonha e aborrecida, não tendo 

conseguido motivá-los para esta prática.  

Relativamente às habilidades motoras propostas nas unidades didáticas, 

estas foram desenvolvidas em todas as partes da aula, maioritariamente na 

parte fundamental. Trabalhei bastante para este item pois tinha a consciência 

que não dominava todas as matérias, quer na teoria quer na prática e como tal 

tinha que me preparar bem antes das aulas. A minha estratégia passou por 

pesquisar em livros e sebentas e tirar partido de algumas conversas e ajudas 

de professores mais experientes.  

Nesta temática das habilidades motoras, a minha grande preocupação e 

também dificuldade foi ensinar bem e o essencial. Inicialmente a seleção de 

conteúdos foi um entrave à minha prática pedagógica por não ter a noção no 

que teria de me concentrar.  

Bento (2003, p.27) diz-nos que “se pretendermos ensinar com eficácia, 

se queremos formar nos alunos conhecimentos e capacidades sólidas, 

aproveitando o escasso tempo disponível, então temos que definir o essencial 

do ensino e concentrar nisso a nossa atividade e a dos alunos!”.  

Penso que consegui ultrapassar esta dificuldade na maioria das vezes, 

ainda que em algumas disciplinas não tenha conseguido ajustar os conteúdos 

do programa à situação concreta. Entenda-se que na realidade, o ensino tem 

contrapartidas e nem sempre tudo decorre como planeado e nem sempre as 

estratégias por mim utilizadas para esta temática foram suficientes.  

Estabelecer rotinas, foi para mim um ponto-chave no início das minhas 

aulas, por conselho do professor cooperante e também pelas experiências 
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vividas no primeiro ano de mestrado. Considero as rotinas facilitadoras do meu 

trabalho e cruciais na otimização do tempo de aula. Fomentar regras 

fundamentais para o bom funcionamento da aula, foi uma tarefa imprescindível 

na minha atuação ao longo do estágio.  

No início do ano letivo notei também que não mantinha uma 

preocupação com a segurança da turma, aspeto muito importante para a 

integridade física dos alunos, tendo sido identificado este problema e a minha 

preocupação em colmatá-lo, como é visível numa das minhas reflexões iniciais:  

“…porém no futuro terei de ter melhor atenção a medidas de segurança, 

pois os alunos não estavam sempre no meu alcance visual o que em aulas 

futuras pode gerar alguns problemas do foro disciplinar ou até mesmo de 

segurança.” 

(Reflexão da aula 3 e 4) 

A estratégia para resolução deste problema passou por me posicionar 

de forma a ter todos os alunos no meu campo visual, mais próximos de mim 

para controlar mais facilmente o comportamento dos alunos durante as aulas 

evitando assim situações menos agradáveis. Foi também uma importante 

aprendizagem para mim pois é uma postura base a adotar enquanto docente. 

 

4.2.6 Instrução  

 

A instrução decorre da passagem da matéria do professor para o aluno 

que resulta no momento de transmissão da informação entre ambos. Acontece 

geralmente no início da aula e antes das situações de aprendizagem sendo 

realçada durante a sua execução através do feedback. 

Tentei ser o mais objetiva e sucinta possível, para não ocupar muito 

tempo da aula e captar a atenção dos alunos e possibilitar que estes 

começassem a dispersar do que era essencial. Para isto preparava-me bem 

antes da aula, de forma a ter um discurso claro e direto nas mensagens a 

passar. 
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Rosado e Mesquita (2011) dizem que (…) entre o que o professor ou o 

treinador pretendem dizer e o que é efetivamente dito pode haver uma 

diferença, pois o a informação que o praticante ouve não é, necessariamente o 

que compreende. Ainda assim, a informação que compreende não é, também, 

muitas vezes, retida ou, finalmente executada (…) podem existir perdas 

sucessivas de informação chegando aos 60%, (…).  

Neste sentido, penso que ao ser curta e objetiva essas perdas não eram 

tão significativas. 

O que verifiquei nas minhas aulas foi que na maioria das vezes a minha 

instrução era bem compreendida. Quando a informação que transmitia não era 

entendida da melhor forma, recorria à instrução seguida de demonstração, por 

considerar que os alunos ao visualizarem entendem melhor o que se pretende 

e evitam cometer alguns erros.  

Tal como afirmam os autores Alessandro Bruzi et al. (2006 p.180) “a 

demonstração transmite ao observador características espaciais e temporais 

do movimento que o ajudam a desenvolver uma representação cognitiva da 

ação, que é usada na produção do movimento e serve como padrão para 

detecção e correção de erros”. 

A demonstração é um meio de instrução muito utilizado no processo de 

ensino-aprendizagem e ao longo do tempo fui percebendo que os bons 

resultados obtidos através desta estratégia eram inúmeros. A atenção dos 

alunos aumentava e a interação com a turma era muito estimulante.  

Foi uma estratégia em muito benéfica, porque me ajudava a transmitir o 

essencial e permitia aos alunos colocarem as dúvidas e mais facilmente 

clarificá-los para o objetivo da aula e dos exercícios como menciono em 

algumas reflexões:  

“…As regras e a demonstração do jogo foi feito com recurso a 

multimédia, por considerar que é a melhor forma dos alunos compreender o 

que se pretende(…)” 

Reflexão da aula 35 e 36 
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“…Em conjunto com a demonstração dos colegas de turma, e uma 

instrução mais cuidada, incentivou os alunos a terem maior sucesso e a terem 

melhor perceção do que era pretendido.  

(Reflexão aula 57 e 58) 

 

Apesar da versatilidade que considero que o professor de educação 

física deve ter, não domino todas as modalidades e para que esta estratégia 

tivesse o seu devido efeito utilizei sempre um aluno “modelo”, como forma de 

aproveitamento das capacidades de cada um dando responsabilidade e reforço 

das suas qualidades, não colocando em causa alguns aspetos técnicos em 

cada tarefa.  

A estratégia aplicada destacou-se na abordagem às modalidades de 

Dança e Futsal, pois eram sem dúvida as modalidades das quais me sentia 

menos confortável. Os alunos foram capazes de assumir as suas funções com 

grande autonomia e bom desempenho, dando aos seus colegas um bom 

exemplo e cumprimento dos objetivos traçados, auxiliando-me da melhor forma 

a transmissão do conhecimento que se pretendia. Foi ainda notório o bom 

relacionamento da turma, pois interagiram sempre cordialmente promovendo o 

bom ambiente e motivação para cumprir objetivos que eram pretendidos tendo 

como fonte de inspiração os seus colegas. 

“…De enaltecer as alunas que lecionaram a aula, pelo trabalho realizado 

junto dos colegas e aos alunos em geral que se mostraram empenhados e 

motivados para esta prática, respeitando as colegas de turma, tendo todos eles 

realizado com sucesso a coreografia, na avaliação (…). 

(Reflexão da aula 89 e 90) 

  

4.2.7 Feedbacks 

 

 Feedback é definido como um comportamento do Professor de reação à 

resposta motora de um aluno, com o intuito de alterar o 
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comportamento/resposta, pois este é tido como uma mais-valia do professor 

para a eficácia no processo pedagógico (Rosado e Mesquita, 2009). 

Normalmente, e tal como acontecia na minha atuação, o meu feedback poderia 

ser centrado em duas categorias: Conhecimento da Performance (CP) ou no 

Conhecimento do Resultado (CR).  

Na primeira categoria de feedback a informação que o Professor profere 

é centrada na execução do movimento (processo), enquanto na segunda 

remete-se para o resultado pretendido com a realização da habilidade. 

Dei grande importância aos dois, porém, quando os alunos se 

encontravam numa fase inicial da aprendizagem, utilizei maioritariamente o 

feedback centrado no conteúdo informativo. Neste sentido, em relação ao 

feedback prescritivo (o que deve o aluno fazer para melhorar) e ao feedback 

descritivo (descrição do que o aluno fez) optei pela utilização dos dois, no 

sentido de consciencializar os discentes para o que fizeram e logo depois o que 

deverão fazer para melhorar (Rosado e Mesquita, 2009).  

No que respeita à direção do feedback, na maioria das ocasiões, optei 

pelo individual, no entanto, quando visualizava uma ocorrência transversal à 

turma optava pelo feedback em grupo. Rosado e Mesquita (2009) afirmam que 

a maior parte dos feedback(s) são individuais, porém, quando os erros são 

muito idênticos dentro de todo o grupo, então, recorre-se ao feedback geral. 

Para além de toda a importância que estes aspetos possuem, não 

deverá ser esquecido que “o feedback deve ser dado imediatamente a seguir à 

execução, situação que cria condições acrescidas de eficácia deste” (Rosado e 

Mesquita, 2009, p.90). Nem sempre foi fácil identificar o melhor momento para 

emitir o feedback, porém ao longo do ano o sentido de oportunidade para 

emissão do mesmo foi sendo apurado.  

No entanto, senti que não foram significantes os problemas a esse nível, 

pelo que sempre investi num maior domínio possível do conteúdo, e assim 

poder corresponder da melhor forma possível ao que era necessário para os 

discentes na realização da tarefa com sucesso, tentando centrar a minha 

atenção nas ações dos alunos corrigindo-as sempre que necessário.  
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Para Mota (1989), a manifestação de caráter positiva por parte dos 

docentes tem um papel estimulador de atividade dos seus alunos. Salientar os 

procedimentos corretos, os êxitos, os sucessos de seus alunos e o 

encorajamento pós-erro, pode ser muito importante.  

Nas minhas aulas utilizei muitas vezes estes feedbacks como mote para 

a motivação, com o intuito de serem capazes de superar as dificuldades e de 

realizar os exercícios de forma eficaz. Como afirma Schmidt, (1993) o reforço 

tende a fazer com que o aluno repita ou não determinada ação. Com o reforço 

positivo o aluno tenderá a repetir aquela ação, pois o fator motivacional 

oferecido pelo professor incentivará nova tentativa da mesma ação. Em 

contrapartida, o reforço negativo inibe qualquer tentativa futura, que o aluno 

possa vir a fazer. Esse tipo de reforço deve ser utilizado com muita cautela 

devido ao fator “desmotivacional". 

Senti que cada feedback emitido aos alunos, principalmente os alunos 

com menores capacidades motoras eram fundamentais para o encorajamento 

de fazer mais e melhor. Transmitir aos alunos a minha atenção sobre as suas 

ações na aula foi fundamental para que os alunos sentissem valorizado o seu 

esforço e continuassem a querer melhorar, como descrevi nas minhas 

reflexões:  

“…É de salientar o esforço de algumas alunas que apesar do imenso 

cansaço se esforçaram sempre nas tarefas por forma a conclui-las com 

sucesso. Assim, em aulas futuras optarei por encorajar estas e outros alunos 

que se destaquem, de forma a motivar o empenho e a dedicação que é do 

conhecimento dos alunos, que faz parte do seu processo avaliativo”  

(Reflexão da aula 13 e 14) 

“…Saliento o esforço de algumas alunas apesar do imenso cansaço. Os 

feedbacks de reforço positivo resultaram bastante bem e em aulas futuras 

optarei por fazê-los mais assiduamente” 

(Reflexão da aula 15 e 16) 
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A crítica ainda que utilizada em menor número era sempre construtiva 

de modo a mostrar aos alunos que nem sempre estamos no melhor caminho e 

ainda há aspetos a melhorar.  

Neste sentido tentei que os alunos melhorassem as suas ações não só a 

nível motor como a nível social. Recorri a esta estratégia de uma forma subtil 

para lhes incutir valores e ensinamentos que no momento se mostravam ser 

oportunos.  

Assim, enquanto professora assumi uma vez mais o papel de 

educadora, recorrendo a exemplos práticos para instruir de forma mais clara os 

meus alunos e também atingir resultados com sucesso. Por diversas vezes, 

utilizei o desporto como mote para as boas ações, como o respeito e espírito 

de ajuda entre colegas.  

O recurso à crítica construtiva incidiu maioritariamente sobre as ações 

de indisciplina, que prejudicavam o bom funcionamento das aulas bem como a 

fluidez das tarefas planeadas.  

 

 

 

4.2.8 Materiais Audiovisuais 

 

 Todo o material existente na escola pode e deve ser auxiliar nas nossas 

aulas. Dar utilidade e funcionalidade aos recursos disponíveis permite-nos uma 

maior organização das tarefas, gestão da aula e de tempo da mesma. Permite 

sempre que bem utilizados a transmissão de informação mais clara e de forma 

permanente.  

"Na filosofia dos programas de Educação Física, a capacidade e a 

possibilidade de deliberação pedagógica do professor é decisiva para a 

consecução dos objectivos propostos. Os recursos materiais, tanto ao nível das 

instalações como do equipamento, são uma das condicionantes importantes a 

esse princípio pedagógico enunciado. Para que os recursos materiais não 
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sejam limitativos dessa possibilidade de deliberação é necessário que sejam 

polivalentes, isto é, que permitam variadas utilizações"2 

Muitas vezes, por questões de deslocação, burocráticas ou de 

insuficiência, evitamos utilizar algum material disponível na escola. 

Erradamente o fazemos pois diversas vezes nos podem facilitar o desempenho 

enquanto docentes. São também um meio de relação com os alunos, porque 

permite um outro ponto de vista e uma outra perceção das tarefas a realizar na 

aula. 

 Para Matos e Serrazina (1996), citado por Oliveira et. al (2011), os 

materiais, principalmente os manipuláveis, apelam a vários sentidos e, por isso, 

favorecem o envolvimento dos alunos na aprendizagem. 

 A utilização destes materiais “alternativos” permitiram-me criar uma outra 

imagem da transmissão de conhecimentos e ajudaram-me a simplificar a minha 

instrução nas aulas.  

 Foi uma estratégia fulcral na modalidade de ginástica, porque percebi 

que a exibição de vídeos e imagens relacionadas com as tarefas pretendidas 

auxiliavam a minha instrução. Em função disso consegui cativar a atenção e 

motivar os alunos para a prática. A interação com os meios audiovisuais foi 

muito vantajosa, ainda que escassa, porque nem sempre dispunha o material 

necessário.  

A realização de aulas com música permitiram-me melhorar a dinâmica 

das mesmas. A parte inicial da aula foi muitas vezes interligada com esta 

estratégia, o que tornou uma tarefa aborrecida para os alunos numa tarefa 

mais completa e bem desempenhada, a par de um momento mais divertido e 

com mais predisposição para a prática.  

É do senso comum que a música desperta emoções, sentimentos, 

relaxa e até faz reviver experiências. Em especial para a disciplina de 

Ginástica, é necessário uma sensibilidade acrescida, uma vez que 

                                                           
2 Região autónoma dos Açores: Secretaria regional da educação e ciência, Recursos Materiais de Educação Física, 

http://www.ebiah.edu.pt/eb23ah.edu.pt/Departamentos/Departamentos08-

09/Ed.Fisica/EF_08_09/Links/Recursos%20Materias%20-%20DEF-1.pdf consut. 15 de outubro 2014 

http://www.ebiah.edu.pt/eb23ah.edu.pt/Departamentos/Departamentos08-09/Ed.Fisica/EF_08_09/Links/Recursos%20Materias%20-%20DEF-1.pdf
http://www.ebiah.edu.pt/eb23ah.edu.pt/Departamentos/Departamentos08-09/Ed.Fisica/EF_08_09/Links/Recursos%20Materias%20-%20DEF-1.pdf
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contactamos diretamente com os corpos de forma mais delicada e é necessário 

confiança nos colegas para aceitarmos ajuda na realização dos exercícios sem 

pudor ou vergonha.  

 Desde a primeira aula apercebi-me dessa situação e por isso tentei 

procurar solucioná-lo como refiro na minha reflexão de avaliação diagnóstica 

de Ginástica:  

“…Nesta modalidade, será de extrema importância o meu papel enquanto 

professora para ter em consideração estratégias motivacionais e 

desmistificadoras dos elementos técnicos da modalidade em todas as aulas, 

criando assim uma relação mais ténue e mais fácil entre os alunos e a 

modalidade. A utilização da música poderá ser um fator de motivação para esta 

modalidade uma vez que apela à sensibilidade de cada um e ao 

relacionamento mútuo.” 

(Reflexão da aula 9 e 10) 

Com esta estratégia, beneficiei de alunos mais motivados e dispostos a 

praticar uma disciplina por eles considerada desinteressante, o que me ajudou 

num melhor planeamento das aulas. A música foi fundamental para a 

motivação que sempre considerei importante para o desenrolar das aulas mas 

também foi um condutor para um bom ambiente na “sala de aula”.  

4.2.9 Gestão de aula 

 

Relativamente à gestão da aula, considero que consegui atingir os 

objetivos. Preocupei-me sempre com uma ocupação racional do espaço e com 

o aumento de tempo de empenhamento motor dos alunos.  

Os alunos estiveram na maior parte do tempo ativos ao longo das aulas 

uma vez que a turma era pequena e quase sempre os exercícios eram 

pensados de forma a envolver o maior número de alunos possíveis. Quando 

não era possível envolver todos os alunos na tarefa, optei pela condição física, 

porém não foi uma estratégia bem-sucedida. Uma vez mais, a turma não 

revelou rotinas. A desmotivação foi um elemento determinante no insucesso 

desta estratégia. Desse modo, optei por utilizar grupos maiores de trabalho 
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quando assim era possível, para que houvesse maior interação e trabalho entre 

os alunos e menor tempo de espera.  

Durante todo o ano letivo tive a preocupação de preparar previamente o 

material para as aulas e tentar encontrar a melhor forma de os utilizar. Para 

Sarmento et. al. (1990) a gestão da aula é estabelecida através dos 

comportamentos do professor no tempo, nos espaços, nos materiais, nas 

atividades da aula e em relação ao comportamento dos seus alunos. 

Para este efeito, por sugestão do professor os alunos que estavam 

dispensados das aulas, eram previamente instruídos para distribuição do 

material necessário no espaço para os exercícios a realizar. Desta forma 

conseguia instruir os alunos para a tarefa seguinte ao mesmo tempo que os 

exercícios era montados no pavilhão. Por outro lado, conseguia manter os 

alunos com dispensa a interagir na aula e assim cativar a sua atenção para 

matéria abordada.  

“O professor referiu também que é de extrema importância dar tarefas 

aos alunos que não realizam aula prática, para se sentirem responsáveis e 

úteis na aula.” 

(Reflexão da aula 5 e 6) 

Ainda em relação aos materiais utilizados nas aulas (cones, cordas, 

arcos bolas, coletes, cestos, entre outros), na minha opinião são um bom 

auxílio ao desenvolvimento dos exercícios e devem ser utilizados sempre que 

possível, pois permitem uma fluidez maior das tarefas e a organização é tanto 

maior e mais percetível sob o olhar externo da aula.  

Ao longo do ano letivo, as vantagens do material didático foram sendo 

notórias no meu trabalho como descrevo nas reflexões seguintes:  

“…A utilização de material foi feita progressivamente para que não 

houvesse perda de tempo em transições.” 

(Reflexão da aula 9 e 10) 
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“…optei pela mesma disposição de material que utilizara na aula 

anterior, para melhor entendimento por parte dos alunos e para uma melhor 

organização da minha parte. Porém, em aulas futuras, e visto que o auditório o 

permite e o numero de elementos da turma é reduzido, poderei optar por 

colocar o material a utilizar no inicio da aula, para que reduza o tempo de 

transições, e assim aumentar o tempo de prática, uma vez que o aquecimento 

não influência diretamente com o material disposto.”  

(Reflexão da aula 11 e 12) 

4.2.10 Avaliação 

 

Para Rink (1993, p.227), a avaliação é o processo de recolha de 

informações para fazer um julgamento sobre produtos e processos numa 

situação de aprendizagem. 

Avaliar é um processo de difícil concretização, principalmente para os 

professores iniciantes, pois ao longo da nossa formação não tivemos essa 

experiência. A avaliação sumativa é um momento marcante da nossa unidade 

didática onde traduz numericamente o trabalho que temos vindo a desenvolver 

com os alunos.  

No campo da avaliação, Siedentop & Tannehill (2000) destacam que a 

qualidade da avaliação requer informação fiável e válida que pode estar 

relacionada com o comportamento do professor e alunos, unidades didáticas, 

ou dimensões do processo de avaliação, em que o tempo potencial de 

aprendizagem (tempo) e a oportunidade de resposta (contagem de frequência) 

são boas variáveis. É um processo complexo, em que as variáveis do professor 

descrevem comportamentos de ensino; as variáveis do aluno remetem para os 

seus comportamentos; e as variáveis do resultado do aluno elucidam sobre o 

sucesso (Siedentop & Tannehill, 2000).  

É o momento de passar "para o papel" todo o nosso trabalho feito até 

então e assim, classificar os nossos alunos com um número.  

 Porém, esta avaliação não seria suficiente, apenas por si só. Existe um 

longo período de trabalho, em que a evolução é ou não visível, onde os 
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comportamentos, empenho, interesse e muitos outros parâmetros têm uma 

importância considerável na atribuição de uma nota.  

Nesta temática utilizei a Avaliação inicial, realizada no começo de cada 

Unidade Didática, com o intuito de determinar o nível inicial em que se 

encontravam os alunos, permitindo-me orientar o processo de ensino-

aprendizagem, escolhendo e definindo os objetivos a seguir. Esta avaliação é 

de extrema importância, como refere Bento (2003, p.164) “…sem se elaborar e 

ter em atenção o plano anual, e o plano da unidade temática, sem se analisar e 

avaliar o ensino anterior, não se pode falar propriamente de preparação das 

aulas”. Esta forma de analisar o estado inicial dos meus alunos ajudou-me a 

traçar o princípio e o “fim” da aprendizagem em determinada modalidade. 

 Outra forma de avaliação utilizada foi avaliação formativa, que foi sendo 

feita pontualmente, aula a aula e de tarefa a tarefa. Rink (1993) refere que a 

avaliação formativa é a avaliação que tenta aceder ao progresso em direção a 

um objetivo. Os procedimentos da avaliação formativa são usados para fazer 

ajustes no processo de aprendizagem. 

Arends (1995, p.229), refere que “a avaliação formativa é feita durante 

ou depois a instrução e pretende informar os professores acerca 

conhecimentos e das competências anteriores dos alunos para ajudar na 

planificação. É utilizada para fazer juízos sobre assuntos, como a formação de 

grupos de alunos, planos de unidade ou de lição e estratégias de instrução”.  

Tem também a função de diagnóstico, quando se identificam os pré-

requisitos dos alunos, situando-os relativamente aos objetivos definidos e 

regular os caminhos da aprendizagem, perante o que se pretende ensinar e se 

deseja que aprendam.  

 Avaliamos pessoas, que têm comportamentos diferentes todos os dias, 

facilidade e dificuldades distintas de tarefas para tarefas e como todos os 

humanos, quando estamos sob avaliação estamos pressionados e nem sempre 

mostramos o que sabemos ou o que aprendemos.   

Utilizei ainda a Avaliação Sumativa. Esta foi realizada com o objetivo de 

indicar os resultados obtidos no final da aprendizagem e para determinar a 
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eficácia do processo ensino-aprendizagem, bem como a evolução dos alunos 

após a prática. Como afirma Rink (1993) a avaliação sumativa mede o grau de 

objetivos que foram alcançados e é realizada na conclusão de uma aula ou 

unidade de ensino. 

 São inúmeras as dúvidas, as dificuldades e os erros cometidos por nós, 

devida à falta de experiência, por isso professor cooperante tem um papel 

importante no auxílio desta tarefa. Através da sua experiência, alerta-nos para 

uma avaliação mais cuidadosa e mais cautelosa. 

 Enquanto professora, os problemas que surgiram para avaliar foram os 

itens de avaliação dos conteúdos que seriam mais adequados. O número de 

itens suficientes para uma boa avaliação e também os critérios de êxito 

suficientes e eficientes a utilizar nesta tarefa.  

 Para solucionar este problema, o núcleo de estágio optou por realizar as 

fichas de avaliação (Anexo IV) que continham critérios de avaliação definidos 

em grupo. A avaliação passou por se centrar em poucos critérios, mas 

essenciais à execução dos elementos de avaliação.  

 Saliento o papel fundamental professor cooperante na realização destas 

fichas, porque nos auxiliou na escolha do melhor método a implementar, quais 

os critérios de avaliação mais importantes e alertou-nos para os melhores 

métodos a utilizar discutindo a sua fiabilidade e/ou exequibilidade. 

No entanto, pude perceber que nem sempre os métodos mais 

convencionais e mais utilizados são sinónimo de maior facilidade em avaliar.  

Nas minhas avaliações, senti bastantes dificuldades em preencher as 

fichas que idealizamos e deparei-me com o escasso tempo de avaliação para 

os inúmeros conteúdos a avaliar. Para solucionar este problema, optei por criar 

uma forma alternativa que me permitisse ser mais clara e objetiva nas minhas 

avaliações. Para esse efeito em quase todas as modalidades utilizei um 

sistema de pontuação qualitativo de +/- que posteriormente era traduzido num 

valor quantitativo correspondente à escala proposta nos critérios de avaliação.  
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Avaliar os meus alunos acresceu em mim um sentido de 

responsabilidade maior. O medo de ser injusta e/ou pouco benevolente fez-me 

refletir sobre como é tanto mais difícil avaliar do que ensinar. Comparar alunos, 

tendo em conta o que ao longo da minha formação me foi ensinado, foi muito 

mais difícil do que esperava. Como em outras situações, a teoria é muito 

diferente da realidade. A individualidade de cada um, as diferentes 

modalidades e o contexto em que foram transmitidas foram fatores 

determinantes na minha avaliação. Apesar de a disciplina ser na sua essência, 

prática, consegui perceber que esta avaliação vai muito além do aluno e as 

suas capacidades motoras. O esforço e dedicação por vezes tiveram maior 

“peso” nas notas atribuídas.  

Para esta tarefa ser ultrapassada com mais facilidade, recorri muitas 

vezes aos conselhos do professor cooperante pois a experiência também é 

fundamental na atribuição dos resultados finais.  

Aprendi a avaliar não só a técnica, como a relação do aluno com a aula, 

tendo o registo diário das ações dos mesmos sido fundamental para eliminar 

algumas dúvidas na minha avaliação. A objectividade absoluta nas avaliações 

não é possível, principalmente quando nos iniciamos na prática pedagógica, 

mas avaliei sempre de forma consciente e responsável. 

 

4.2.11 Em Retrospetiva  

 

Todo este trabalho culminou numa enorme satisfação. Os momentos 

que passava naquela escola, com aqueles alunos eram sobretudo agradáveis e 

de uma grande realização pessoal. Como afirma Bento (2003, p.101) as aulas 

“devem ser horas felizes para o professor, proporcionando-lhe sempre alegria e 

satisfação renovadas na sua profissão… Depois de uma boa aula pode estar-

se esgotado mas também satisfeito e feliz”.  

Este foi o estado em que me encontrava no final do ano de estágio, 

esgotada. Porém a satisfação foi por mim encontrada em cada momento das 
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minhas aulas e fora delas quando presenciava valores como o esforço, 

dedicação, ambição e empenho.  

O auge de todos estes sentimentos foi sem dúvida a última aula, em que 

os discentes me proporcionaram um agradável e emocionante momento 

quando me ofereceram um pequeno buquê de rosas. Foi um gesto inesperado, 

do qual senti o carinho que sentiam em mim e eu por eles.  

Emoções verdadeiras, olhares apreensivos, e também questões 

intermináveis sobre o meu futuro enquanto docente prevaleceram na minha 

última conversa enquanto professora deles, o que me sensibilizou bastante. 

Findo este ano, saio com o sentimento de dever cumprido! 

“Desejo-lhe boa sorte para o seu futuro “setorinha”. Gostava que 

pudesse voltar a dar-nos aulas no próximo ano. Obrigada.” 

(Mensagem deixada por uma aluna nas observações da ficha de auto 

avaliação) 

“(…) uma forma de combater as inseguranças (…) você é um modelo 

para muita gente. Obrigada por me ter ensinado que nunca devemos desistir 

mesmo quando é bastante difícil”.  

(Mensagem recebida na minha página de facebook, enviada por uma aluna)  
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5. Área 2 e 3 – Participação na Escola e Relações com a 

Comunidade 

5.1 Participar para Aprender 

 

No decorrer deste ano de estágio profissional apercebi-me que ser 

professor vai mais além de lecionar as aulas. Implica também um envolvimento 

na comunidade escolar fora do contexto de sala de aula através da promoção e 

participação de atividades.  

Neste ano letivo em conjunto com os meus colegas de estágio, 

desenvolvemos algumas atividades. O objetivo foi dinamizar a comunidade 
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escolar e promover a Educação Física, marcando a passagem dos alunos pela 

escola, sendo esta considerada um sistema aberto que realiza trocas 

permanentes com o seu meio ambiente. 

Dado que a escola estaria a comemorar os seus 130 anos de existência, 

o plano anual de atividades foi preparado em função dessas comemorações, 

visto que se tratava de uma data importante, não nos proporcionando muito 

tempo para a organização de atividades que envolvessem toda a comunidade 

escolar como era pretendido. Porém, sempre que foi possível tentámos 

envolver o maior número de intervenientes da escola de forma a tornar as 

atividades mais interessantes. 

 

5.2 Escola Inclusiva  

 

“Sabem qual é a parte boa de ser paraplégico? É que depois dos dois 

treinos de hoje, de manhã ginásio e de tarde pista…só tenho dores em 

“metade do corpo” 

(Mário Trindade, atleta paralímpico português) 

 

Segundo Zêzere (2002) o movimento instituído pela Escola Inclusiva tem 

como objetivo atingir e formar a construção de uma nova forma de Estar e Ser 

Social - a Sociedade Inclusiva, a qual deve, como tal, procurar ser mais justa e 

mais solidária. O percurso escolar, só faz sentido enquanto uma etapa que 

possa servir como instrumento promotor do desenvolvimento pessoal e social 

de qualquer aluno. A escola deve pois facilitar a inserção social, de maneira a 

tornar mais fácil a transição para a vida adulta e requerer o sentimento de 

competência, eficácia, bem-estar. De acordo com o mesmo autor, deve 

constituir-se como elo de ligação para uma efetiva melhoria da qualidade de 

vida dos seus intervenientes.  

 Os professores de educação física são vistos com profissionais que 

desenvolvem atitudes bastante positivas nos seus alunos. Esta realidade pode 
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relacionar-se com os aspetos expressivos da disciplina e com a manifestação 

por parte deles de uma atitude mais positiva face à inclusão, demonstrando 

uma grande capacidade para descobrirem soluções adequadas em casos mais 

difíceis.  

A educação física é considerada uma importante área de inclusão, dado 

que permite a participação de todos os alunos, mesmo nos casos de manifesta 

dificuldade. Entende-se também que a educação física é capaz de permitir uma 

participação de um grau elevado de satisfação em alunos com níveis de 

desempenho muito diferentes.  

Esta temática esteve bastante presente ao longo do meu percurso no 

estágio profissional. Ter na minha turma uma aluna com necessidades 

educativas especiais fez-me despertar para uma maior sensibilização da escola 

inclusiva e o desporto adaptado, apesar de ao longo do ano não ter tido a 

necessidade de adaptar as minhas aulas dado o esforço, empenho e 

dedicação da aluna em questão, tentando ser sempre autónoma nas tarefas 

pretendidas e quando tal não era possível, os colegas de turma eram 

prontamente prestáveis no auxílio à compreensão das tarefas para que tudo se 

desenrola-se da melhor forma.  

Para dar maior ênfase a esta temática e também para sinalizar datas 

importantes para o desporto, o núcleo de estágio, desenvolveu algumas 

atividades no âmbito do desporto adaptado proporcionando aos alunos uma 

aula de Goalball para assinalar o dia Mundial da Pessoa Portadora de 

Deficiência. 

 "As Nações Unidas proclamaram o dia 3 de Dezembro como Dia 

Internacional das Pessoas com Deficiência, com o objetivo de promover uma 

maior compreensão dos assuntos relativos à deficiência, mobilizar para a 

defesa da dignidade, dos direitos e do bem-estar destas pessoas." Sezudo 

(2013). 

 Ser professor é também formar os seus alunos para a sociedade e 

fomentar o espírito solidário. Considero importante que os alunos estejam 
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cientes das necessidades/dificuldades das pessoas principalmente as 

portadoras de deficiência.  

 Decidimos portanto, em reunião de núcleo de Estágio, assinalar o dia 

com um desporto ainda pouco conhecido pela maioria dos alunos. Despertar a 

curiosidade, o interesse e sensibilizar os alunos para estes desportos também 

eles importantes para a vida em sociedade. O goalball é um desporto para 

cegos, e considero ainda mais pertinente ser abordado, pois a minha turma era 

abrangida por uma aluna com Necessidades Educativas Especiais, 

nomeadamente com baixa visão.  

 Foi interessante perceber que a turma não tinha a noção da realidade 

da colega, das dificuldades nas mais pequenas coisas, bem como a falta de 

consciência das várias limitações que estas pessoas possuem, não só no 

desporto como em toda a sua vida.  

 Considerando o desporto um meio de integração penso que o objetivo 

terá sido atingido e foi notória a satisfação por parte dos alunos ao vivenciarem 

novas emoções e experiências totalmente desconhecidas.  

 Promovemos uma outra atividade dentro desta temática, desta vez 

com a colaboração da Equipa de Basquetebol em Cadeira de Rodas da 

Associação Portuguesa de Deficientes de Braga.  

 Considero que é um dever da Escola atual, ser uma escola inclusiva, e 

à semelhança do primeiro período, o meu núcleo de estágio achou importante 

que os nossos alunos tivessem um contacto direto e a participação ativa com 

profissionais desta área do desporto. 

 Segundo a autora Silva M. (2011) a inclusão é muito mais do que a 

partilha do mesmo espaço físico. No entanto, embora se aceite facilmente que 

a escola é um lugar que proporciona interação de aprendizagens significativas 

a todos os seus alunos, não é fácil geri-las, em particular quando alguns têm 

problemáticas complexas, quando os recursos são insuficientes e quando a 

própria sociedade está ainda longe de ser inclusiva. 



52 
 

 De facto, deparamo-nos com muitos alunos receosos, com medo e 

com alguma angústia pelo facto de praticar uma modalidade numa cadeira de 

rodas. É importante, para estes alunos que se revejam nestas situações, para 

criarem uma melhor visão sobre a sociedade, sobre a diferença que pode 

existir e com as quais estão constantemente a ser confrontados nas mais 

diversas situações do dia-a-dia.  

 Devemos proporcionar aos alunos outro olhar sobre a vida das 

pessoas portadoras de deficiência. A vida suscita novas oportunidades e outros 

caminhos. Por isso, enquanto docentes devemos apelar à inclusão das 

pessoas "diferentes" como um exemplo de força e recetividade contradizendo 

todo o tipo de descriminação, também ela frequente nos dias de hoje.  

 Considero então, que esta atividade foi bastante enriquecedora para 

as vivências e experiências dos nossos alunos. Porque ousaram deixar de lado 

o preconceito e o medo, para darem lugar à descoberta, à aprendizagem bem 

como à interação com pessoas portadoras de deficiência. Foi notória a 

satisfação dos alunos na interação do jogo, permitindo perceber que 

desconheciam a modalidade mas que facilmente se adaptaram e conseguiram 

atingir o objetivo.  

 Superar dificuldades sozinhos é também uma das lições que o 

desporto pretende transmitir. Em particular, o desporto adaptado permite 

enumerar vários obstáculos quer a nível pessoal, de equipa e desportivo, dado 

que ainda não é visto como um Desporto comum na sociedade. 

 A par destas atividades promovidas pelo núcleo de estágio, participei 

ainda num torneio de Voleibol inter turmas, promovido pela associação de 

estudantes da escola, sendo a mesma atividade integrada na lista de propostas 

a quando da sua eleição.  

 A organização ficou ao encargo dos responsáveis da associação com 

a colaboração dos professores do departamento de Educação Física da escola.  

 Considero importante esta atividade para fomentar o convívio, a 

competição e o respeito entre todos os alunos participantes e não participantes. 

Também integração dos professores com a comunidade educativa.  
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 Participei ativamente como árbitro dos jogos e também juíza de mesa. 

Fui responsável pelas minhas tarefas bem como colaborar com os alunos nos 

jogos e também orientei alguns alunos que se disponibilizaram para 

aprenderem/realizarem as mesmas tarefas que vinha a exercer.  

Participei também no Pedi Papper realizado pela escola, que consistiu 

num percurso pedestre pelas ruas da cidade de Guimarães, no qual a minha 

função foi acompanhar uma turma juntamente com uma colega de estágio. A 

atividade foi inserida nas comemorações dos 130 anos da escola.  

Foi realizada ao ar livre permitindo a descoberta das ruas e edifícios 

mais antigos da cidade aliciando os alunos a integrar-se da história da terra 

que os acolhe enquanto cidadãos. É importante este conhecimento porque 

permite aos alunos descobrirem os primórdios da sua cidade podendo assim 

fazer uma comparação com a atualidade. 

O envolvimento nestas atividades foi muito enriquecedor, porque 

permitiu aumentar o meu conhecimento, desenvolver o relacionamento com 

outras pessoas e, acima de tudo, envolver-me com a comunidade escolar.  

 

 

 

 

“Antes partir que vergar”  

(Provérbio Português) 

Estas atividades foram importantes porque me permitiram envolver de 

uma melhor forma na cidade que me “acolheu” durante dez meses. Descobri 

tradições e histórias através da escola e assim aumentar o meu reportório de 

vivências que muito contribuíram para uma evolução pessoal e social.  

Descobri a garra vimaranense e com ela aprendi que na vida, em várias 

situações devemos sempre persistir não deixando problemas por resolver. O 
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estágio foi repleto de momentos vulneráveis e difíceis porém, com muita força e 

luta consegui cumprir os meus objetivos aos quais me tinha comprometido.  

5.3 Atividades desenvolvidas no meio 

 

Relativamente à atividade realizada para a comunidade escolar, o 

núcleo de estágio organizou um torneio de futsal para os alunos do 5º e 6º 

anos na escola Egas Moniz. 

No que concerne a este torneio, foi para mim uma atividade que muito 

me estimulou e prazer proporcionou na sua realização. Trata-se de uma faixa 

etária em que o seu calor humano e entusiasmo dos alunos são uma 

constante, o que é facilitador e motivador para o professor. A expressividade é 

constante e o grande desafio da competição é bastante estimulante para os 

alunos. Contudo, são também os mais difíceis de controlar e de manter em 

ordem. Faço um balanço positivo deste torneio, pois os aspetos organizativos 

são de grande importância para o currículo de um professor de educação 

física. A realização desta atividade estimulou o desenvolvimento dessa 

capacidade em mim, uma vez que poucas experiências tenho neste campo. A 

criação dos prémios, os quadros competitivos, o cartaz (Anexo V), a 

angariação dos árbitros e toda a dinâmica da atividade, foram algumas das 

tarefas distribuídas pelos três elementos do núcleo de estágio, envolvendo 

também o professor cooperante que nos auxiliou no contacto com os 

responsáveis da escola Egas Moniz.   

É de salientar o gosto e satisfação que senti no culminar desta atividade 

muito pelo envolvimento dos alunos. Estes deram o melhor de si e o espírito de 

equipa e entreajuda esteve notoriamente presente. A satisfação pelo sucesso 

da atividade foi também notada no rosto da professora da escola Egas Moniz 

que colaborou connosco na realização da atividade e ainda do professor 

cooperante bem como dos funcionários envolvidos.  

Em suma, este conjunto de atividades foram muito importantes neste 

ano de estágio, porque me permitiram contactar com outro tipo de alunos e 

enfrentar uma realidade diferente do meio envolvente. 
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5.4 Desporto escolar 

 

Segundo o Decreto-lei nº 95/91 de 26 de Fevereiro, Artigo 5º, define-se o 

desporto escolar pelo conjunto das práticas lúdico-desportivas ou de formação 

como objeto desportivo e que é desenvolvida como forma de ocupação de 

tempos livre ou de complemento curricular, num sistema de liberdade de 

participação e de escolha da modalidade desde que a mesma faça parte do 

plano de atividades da escola, bem como integrada no sistema educativo 

nacional. Nos últimos anos tem-se verificado um aumento da adesão das 

escolas e de participantes que tem levado ao aumento de projetos 

desenvolvidos ao nível de modalidades. 

O Desporto Escolar como parte integrante do nosso sistema educativo 

não poderia faltar ao longo deste Estágio. Logo na primeira reunião de início de 

ano letivo foi-nos apresentado pelo professor cooperante os diversos projetos 

que a escola dispunha no que concerne ao desporto escolar. O professor 

cooperante tinha sobre sua alçada um grupo equipa de Desporto Escolar: 

Andebol.  

No entanto, a escola oferecia várias vertentes desportivas, das quais 

cada elemento do núcleo de estágio podia escolher o grupo equipa com que 

mais se identificava.  

No que à minha função diz respeito, considero que foi a vertente em que 

participei de forma menos ativa, pois observei apenas em alguns treinos e 

acompanhei competições.   

Considero a experiência, que apesar de curta, muito positiva, pois 

contactei com uma modalidade com a qual me identifico e ainda tive a 

oportunidade de contatar com alunos muito responsáveis, motivados e 

empenhados.  

5.5. Direção de turma 

 

No que à direção de turma diz respeito, acompanhei esta vertente com 

uma outra professora da escola, uma vez que o professor cooperante esteve 
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de baixa médica durante trinta dias. Assim, durante esse período de tempo, a 

professora orientou-nos no sentido de percebermos quais as funções/tarefas 

adjacentes ao diretor de turma, bem toda a documentação inerente ao cargo. 

Assim, ao longo do ano letivo tomei consciência da elevada responsabilidade e 

exigência do papel de ser diretor de turma.  

Para os autores Boavista & Sousa (2013, p.80) “o Diretor de Turma é um 

professor posicionado numa estrutura pedagógica de gestão intermédia da 

escola, particularmente centrado nos alunos e na gestão dos mesmos, 

especializado na organização de um trabalho cooperativo entre os diferentes 

professores da turma que dirige, em benefício do desenvolvimento intelectual e 

pessoal destes discentes. O Diretor de Turma constitui uma peça fundamental 

na relação interna entre o grupo – turma e o grupo – professores, bem como na 

relação externa que estabelece com os encarregados de educação”. 

Neste sentido posso referir que fiquei a conhecer/saber quais os 

documentos formais utilizados pelos diretores de turma da escola onde 

estagiei, nomeadamente: calendário escolar; ficha de caracterização 

socioeconómica; horário de atendimento; visitas de estudo – autorização, entre 

outros.  

Tive ainda acesso a uma plataforma digital que a escola disponibiliza 

como ferramenta de trabalho para os diretores de turma, de forma a facilitar o 

acesso aos dados académicos dos alunos. Neste programa é possível registar, 

consultar e justificar faltas, bem como verificar as notas, percurso académico 

anterior e dados pessoais dos alunos da turma. 

  Com esta experiência pude ter consciência de que é uma tarefa que 

exige grande responsabilidade e dedicação porque o diretor de turma lida de 

perto com problemas académicos e até mesmo familiares, de todos os alunos 

de uma turma. 

As tarefas de direção de turma que realizei durante este ano, em 

conjunto com os meus colegas, foram a abertura do Livro de Ponto e presença 

em reuniões de avaliação. 
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 Posso considerar que foi uma experiência enriquecedora, porque 

apesar de saber que se trata de uma função exigente, não tinha a noção da 

diversidade de ocorrências com que se depara. O contacto com esta realidade 

permite-me que no futuro encare um possível cargo destes com outra 

capacidade e conhecimento. 

Segundo os autores Boavista & Soares (2013), o diretor de turma é visto como 

o depositário de responsabilidades particulares no que concerne à 

coordenação dos professores da turma, à promoção do desenvolvimento social 

e pessoal dos alunos e sua integração no ambiente escolar, assim como ao 

relacionamento estabelecido entre a escola, os encarregados de educação e a 

comunidade escolar 

Tomei consciência que ser diretor(a) de turma é um cargo que leva o 

professor a refletir e a agir além dos problemas académicos. É ser responsável 

muitas vezes pelo lado social e afetivo dos alunos, tendo que encarnar vários 

papéis, para que muitos dos alunos não sigam por caminhos errados. 
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6. Área 4 - Desenvolvimento profissional 

 

Antes de iniciar este ano de estágio, tinha consciência que me esperava um 

ano de grande aprendizagem, e isso ficou ainda mais visível quando comecei a 

realizar todos os processos de planeamento e quando lecionei as primeiras 

aulas.  

Para Elias (2008), a ideia de desenvolvimento profissional está associada a 

um processo que envolve múltiplas etapas, sendo um processo que suscita a 

capacitação do docente para o desempenho da sua atividade profissional. É 

um processo contínuo e incompleto. 



59 
 

Considero que os professores de educação física devem ser versáteis, mas 

sei também, que todos temos pontos fracos e não podemos ser bons em todas 

as modalidades. Por isso, muitas vezes é necessário buscar informação ou 

aproveitar as qualidades de cada docente para limar algumas lacunas que 

possam existir dentro do grupo de educação física. Por forma a ultrapassar as 

dificuldades que a maioria do grupo de educação física sente em relação à 

Dança, foi realizada uma formação interna da modalidade, onde participei em 

conjunto com os meus colegas do núcleo de estágio e de outros núcleos, bem 

como os demais professores do agrupamento. Esta experiência foi muito 

positiva, constituindo-se como uma ajuda preciosa para lecionar as minhas 

aulas, permitindo também adquirir novos conhecimentos dos vários estilos de 

dança a lecionar nas escolas. 

Outra das formações que fiz neste ano foi da modalidade de Fit School. O 

treino funcional, designação mais comum nas escolas, é uma modalidade que 

abrange todos os anos em todos os períodos. Assim, por forma a dar a 

conhecer esta modalidade com mais recursos a nível de material, o NE sugeriu 

em parceria com o professor Rui Garganta (Professor da FADEUP) e o 

professor José Soares (atualmente um dos sócios da empresa fornecedora 

deste material), realizar uma formação para uniformizar exercícios a realizar 

por todos os professores do departamento. 

  A formação foi inteiramente orientada para as aulas uma vez que os 

formandos realizavam na prática muitos dos exercícios para manter os alunos 

em prática motora. Revelou-se uma experiência bastante positiva 

proporcionando adquirir uma maior noção das questões de segurança que 

estão inerentes a aulas deste tipo e também permitiu experimentar a 

modalidade em contornos mais motivadores conseguindo assim proporcionar 

aos alunos um tipo de treino mais aliciante.  
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7. Considerações Finais e Perspetivas para o Futuro 

 

Findo este relatório, termino apenas a minha formação inicial que em 

muito contribuiu para a minha identidade e modo de “ser professora”. 

Para Batista & Queirós (2013, p.48) quando evidenciam a 

preponderância da formação inicial na preparação dos futuros professores, 

referindo que não é linear que “boas formações façam bons profissionais” ou 

que “os bons profissionais tenham tido todos boas formações”, “é do 

entendimento geral que a qualidade dos profissionais resulta em muito da 

formação que tiveram”.  

Em toda a formação inicial senti que a exigência e dificuldade são 

excelentes elementos para o processo de ensino-aprendizagem. A par de 
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muito trabalho aprendi também a ser exigente comigo, a permanecer num 

estado de constante insatisfação, uma atitude pró-ativa e de querer sempre 

melhorar.  

Esperava então, um ano todo ele cheio de exigências, rigor, burocracias, 

trabalho e muito medo. Medo das responsabilidades, o medo de não vingar a 

minha identidade enquanto professora. De igual forma, expetava um ano cheio 

de vivências e sobretudo de muitas aprendizagens.  

Segundo Alarcão (2002) o professor já não é mais aquele que apenas 

ensina os alunos e o nosso trabalho transmitiu em grande medida esta 

compreensão, ao refletir-se sobre o papel do professor na escola, na educação 

e formação dos alunos, a sua intervenção nas relações com a comunidade 

envolvente.  

Compreendo que o professor tem de se assumir como um agente de 

intervenção social e cultural, pugnando por uma sociedade mais justa, 

democrática, solidária, e humana. Concluo que o ensino é uma condição 

necessária mas não suficiente para definirmos o atual trabalho docente.  

No fim do estágio profissional, entendo que o professor deve assumir-se 

definitivamente como profissional reflexivo e justificando todas as decisões e 

adequá-las à prática imprevisível com que é confrontado. Deve assim analisar 

posteriormente a sua ação, criando estratégias para resolver os problemas e 

manter as boas práticas do processo ensino-aprendizagem. 

Rink (1985) indica que o desenvolvimento enquanto professor não 

termina com a obtenção da patente. Tal como o autor refere, também eu sinto 

que ainda muito tenho para aprender enquanto docente pois ser professor não 

é um estado fixo mas sim uma constante busca de uma identidade mais 

adaptável à realidade.  

Nesta perspetiva, o estágio profissional permitiu-me realizar a prática 

pedagógica e tudo que nela é adjacente, tendo sido alvo de reflexão constante 

para enriquecer os meus conhecimentos e testar as minhas competências.  
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Aprendi a desafiar-me constantemente e sobretudo a superar-me. Com 

o estágio, apercebi-me da discrepância entre a teoria e a prática, porém 

consciente que a constante modificação da sociedade faz com que estes 

sentimentos sejam adulterados num futuro próximo. Deste modo, brigar-me-á a 

buscar ainda mais formação e aprendizagens para não perder o que de melhor 

o estagio me proporcionou.  

Leitão & Alarcão (2006, p.72) indicam que “a formação do professor 

envolve também uma vertente cultural, pessoal, social e ética”. Senti que 

debitei mais que matéria, senti que fui um exemplo e uma amiga dos meus 

alunos. 

Com o estágio profissional, senti também que buscar a perfeição não é o 

melhor caminho. Para poder ser e sentir-me uma boa profissional terei de ser 

completa. Buscar a formação necessária nas disciplinas de menor domínio e 

adaptar-me ao meio envolvente são “chaves mestras” para um bom 

desempenho na escola.  

A evolução é sempre possível, basta não nos rendermos ao 

conformismo. O futuro é promissor se acreditarmos nele e investirmos como 

até agora o fizemos.  

De todas as tarefas que desempenhei ao longo do estágio, sinto que a 

atitude reflexiva foi o que mais evoluiu em mim. Consequência disso mesmo, o 

planeamento passou a ser mais fácil e de melhor perceção, conseguindo 

selecionar conteúdos e estratégias mais adequadas para as minhas aulas. 

Alcançar o meu sucesso e o dos alunos foi sempre um objetivo e sinto que foi 

conseguido.  

Ser professor é cada vez mais difícil e por isso penso que é fundamental 

a motivação intrínseca para o desempenho da nossa profissão, revendo-me em 

Alarcão (1996b, p.187) quando no seu trabalho interpela aspirantes a 

professores de educação física, referindo o seguinte acerca da profissão 

docente: “acho que vais gostar da tua descoberta, mas, se não gostares, tem a 

coragem de abandonar a tua profissão antes que ela se torne para ti um fardo 

demasiado difícil de suportar”. 
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Eu gosto de ser professora! 

 

“Ensinar é um gesto de generosidade, humanidade e humildade. 

Ensinar é um gesto de amor.”  

(Içami Tiba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Bibliografia 
 

Alarcão, I. (1996). Formação Reflexiva de Professores - Estratégias de 

Supervisão Porto: Porto Editora. 

Alarcão, I. (1996b). Ser Professor Reflexivo. In I. Alarcão (Org.), Formação 

Reflexiva de Professores: Estratégias de Supervisão (pp. 171-189). Porto: 

Porto Editora. 

Alarcão, I. (2002). Teacher Education in Portugal. Journal of Education for 

Teaching: International research and pedagogy, 28 (3), 227-231. 

Aranha, Á. (2004). Organização, Planeamento e Avaliação em Educação 

Física. Vila Real: UTAD.  



65 
 

Arends, R. I. (1995). Aprender a Ensinar. Alfragide: Mcgraw-hill de Portugal. 

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 Educação Física (pp. 31-52). Porto: Editora 

FADEUP. 

Albuquerque, A., Teixeira, R., Lima. R., Gonçalves, R., Resende. R. (2014). As 

perceções dos futuros Professores de Educação Física sobre a sua Influência 

Social. In P. Batista, P. Queirós, & R. Rolim (Eds), Formação inicial de 

Professores Reflexão e Investigação da Prática Profissional (pp. 109-126). 

Porto: Editora FADEUP.  

Silva, E. (2012). Modelo do Estágio Pedagógico em Educação Física: pontos 

fortes percebidos por estagiários e professores. In P. Batista, P. Queirós, & R. 

Rolim (Eds), Formação inicial de Professores Reflexão e Investigação da 

Prática Profissional. (pp.129) Porto: Editora FADEUP.  

 

Bento, J. O. (2003). Planeamento e avaliação em Educação Física. 3ª edição. 

Livros Horizonte. 

Boavista, C., & Sousa, O., (2013). O Diretor de Turma: perfil e competências, 

Revista Lusófona de Educação, n.23, 77-93. 

Bonon, M. (2008). O ensino da ginástica na escola: escola: Linguagem e 

criatividade. Biblioteca digital Unicamp, 

www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?down=000437248 consult. 15 de 

outubro 2014  

Bruzi A. et. al., (2006): Efeito do número de demonstrações na aquisição de 

uma habilidade motora: um estudo exploratório. Rev Port Cien Desp 6(2) 179–

187, Brasil  

Chelladurai, P., Saleh, S.D., (1980). Dimensions of Leader Behavior in Sports: 

Development of a Leadership Scale. Journal of Sport Psychology, 2, 34-45. 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?down=000437248


66 
 

Dorigon T. & Romanowski J., (2008): A reflexão em Dewey e Schön, Revista 

Intersaberes, Curitiba, ano 3, n. 5, p. 8 - 22,  

Elias, F. (2008). A escola e o desenvolvimento profissional dos docentes. V. N. 

Gaia: Fundação Manuel Leão.  

Fernandes, D. (2008). A avaliação do desempenho dos professores. Jornal 

Pagina da Educação 

Fontcuberta, M. (2003). Medios de comunicación y gestión de conocimento. 

Revista Iberomericana de Educação, nº 32. [Versão Eletrónica] 

http://www.rieoei.org/rie32a05.htm consult. 14 de setembro 2015  

Leitão, A., & Alarcão, I. (2006). Para uma nova cultura profissional: uma 

abordagem da complexidade na formação inicial de professores do 1º CEB. 

Revista Portuguesa de Educação, 19 (2), 51-84. 

Ministério da Educação / Departamento do Ensino Secundário (2001). 

Programa de Educação Física 10º, 11º e 12ºanos – Cursos Gerais e Cursos 

Tecnológicos. 

Matos, M, (s/d) - Funções e tipologias da avaliação das aprendizagens análise 

no ensino secundário. 

http://boletinf.drealentejo.pt/revista/Revistas_PDF/Revista_3/Funcoes_Tipologia

s_Avaliacao_Aprendizagens.pdf  consult. 26 de novembro de 2014 

Matos, Z. (2012). Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de 

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

Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP 2012-2013. Gabinete de Pedagogia 

do Desporto – Estágio Profissional. Porto: Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto. 

Mesquita, I. & Graça, A. (2011). Modelos instrucionais no ensino do desporto. 

In. Rosado A. & Mesquita, I. (Ed.). Pedagogia do desporto (pp. 39 – 68). 

Lisboa: Universidade Técnica de Lisboa, Faculdade de Motricidade Humana. 

Mesquita, M., (s/d): O papel do professor face às mudanças educativas e 

processos de inovação numa escola para todos, Uniesp, Brasil, 

http://www.rieoei.org/rie32a05.htm
http://boletinf.drealentejo.pt/revista/Revistas_PDF/Revista_3/Funcoes_Tipologias_Avaliacao_Aprendizagens.pdf
http://boletinf.drealentejo.pt/revista/Revistas_PDF/Revista_3/Funcoes_Tipologias_Avaliacao_Aprendizagens.pdf


67 
 

http://www.uniesp.edu.br/revista/revista8/pdf/artigos/04.pdf consult. 16 outubro 

2014 

Mota, J. (1989) As funções do feedback pedagógico., v. 6, n. 31, p. 23-26, 

Horizonte. Lisboa 

Neto, C. (2006). O papel da internet no processo de construção do 

conhecimento: Uma perspetiva crítica sobre a relação dos alunos do 3º ciclo 

com a internet. Dissertação de Mestrado em ciências da comunicação – 

Comunicação, Cidadania e Educação: Instituto de Ciências sociais 

Universidade do Minho. 

Oliveira, H., Menezes, L., Canavarro, A., (2011): Recursos Didáticos numa aula 

de ensino exploratório: da prática à representação de uma prática. Fundação 

para a Ciência e Tecnologia. http://www.esev.ipv.pt/mat1ciclo/textos/GD3-

11OM.pdf consult. 15 de outubro 2014 

Oliveira, I., & Serrazina, L. (2002). A reflexão e o professor como investigador. 

In GTI (Ed.), Refletir e investigar sobre a prática profissional (pp. 30 – 42). 

Lisboa: APM. 

Rink, J. E. (1985). Teaching Physical Education for Learning. St. Louis: Times 

Mirror/Mosby. 

Rink, J., (1993). Teaching Physical Education for Learning (2.ª ed.). St. Louis: 

Mosby. 

Sarmento, P.; Rosado, A.; Rodrigues, J.; Veiga, A. & Ferreira, V. (1990). 

Pedagogia do Desporto II. Instrumentos de Observação Sistemática da 

Educação Física e Desporto. Universidade Técnica de Lisboa. Faculdade de 

Motricidade Humana. Cruz Quebrada. 

Sêco, J. (1997). Chamados pelo nome. Da importância da afetividade na 

educação da adolescência. Lisboa: Instituto da Inovação Educacional. 

Sezudo, A., (2013): Dia Internacional das Pessoas com Deficiência – Pelo 

direito à dignidade, Jornal Público [Versão Eletrónica], 

http://www.uniesp.edu.br/revista/revista8/pdf/artigos/04.pdf
http://www.esev.ipv.pt/mat1ciclo/textos/GD3-11OM.pdf
http://www.esev.ipv.pt/mat1ciclo/textos/GD3-11OM.pdf


68 
 

http://www.publico.pt/sociedade/noticia/dia-internacional-das-pessoas-com-

deficiencia--pelo-direito-a-dignidade-1614735 consult. 04 de janeiro 2015 

Siedentop, D. (1991). Developing Teaching Skills in Physical Education. (3ª 

Edição) Mayfield Publishing Company. 

Siedentop, D., & Tannehill, D. (2000). Developing Teaching Skills in Physical 

Education (4ªedição). Mayfield Publishing Company. 

Silva, M., (2011), Educação Inclusiva – um novo paradigma de escola, Revista 

Lusófona de Educação, n.19, 119-134. 

Schmidt, R. A. (1993). Aprendizagem e Performance Motora: dos princípios à 

prática: feedback para aprendizagem de habilidade. São Paulo: Movimento, 

1993. Cap. 19, p. 227-259:  

Zêzere, P. (2002). A escola inclusiva e igualdade de oportunidades (versão 

eletrónica). Análise Psicológica, 3, 401-406. Consult.  17 setembro de 2015 

Zeichner, K. (1993). A Formação Reflexiva de Professores: Ideias e Práticas. 

Lisboa: Educa  

 

 

 

http://www.publico.pt/sociedade/noticia/dia-internacional-das-pessoas-com-deficiencia--pelo-direito-a-dignidade-1614735
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/dia-internacional-das-pessoas-com-deficiencia--pelo-direito-a-dignidade-1614735


IX 
 

9. Anexos 
 

Anexo I - Ficha Biográfica 

 

Ficha Biográfica 

Este inquérito é pessoal e deve ser feito individualmente. As informações serão 

confidenciais e vão permitir ao teu professor formar um melhor conhecimento teu respeito. Deves 

ser SINCERO e selecionar APENAS as opções que correspondem à tua realidade. Não te esqueças de 

responder a todas as questões! 

 

I. ALUNO 

Nome: 

_________________________________________________________________________

_____ 

1. (Sublinha o nome pelo qual gostas de ser tratado) 

Data de nascimento: ____/____/____               Idade: ___________ 

Morada: 

_________________________________________________________________________________

____ 

Telefone: ____________________   Sexo:  F           M         Nº: ________   Ano/Turma: 

___________________ 

E-mail: 

_________________________________________________________________________________

______ 

 

II. ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

Nome: 

____________________________________________________________________________

__ 

Parentesco: _________  Telefone de casa: _____________ Telefone do trabalho: 

__________________ 

Telemóvel: ___________  E-mail: 

________________________________________________________ 
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III.  

IV. AGREGADO FAMILIAR 

 
1.    

Parentesco Pai Mãe Irmão(s)     

Idade        

 

2.  Habilitações literárias dos pais. (Assinala com um X). 

 Pai Mãe  Pai Mãe 

1º ciclo do Ensino Básico   Bacharelato   

2º ciclo do Ensino Básico   Licenciatura   
3º ciclo do Ensino Básico   Mestrado   

11º/12º ano   Doutoramento   

 

3.  Profissão dos pais.  

Pai: _______________________________________  Mãe: 

_____________________________________ 

 

V. SAÚDE 

1. Peso: ________Kg     Altura: ___________m 

2. Tens dificuldades: Visuais             Auditivas              Motoras              Outra(s)             

Qual / quais? 

___________________________________________________________________    

3. Alergia(s): 

_____________________________________________________________________  

4. Atualmente é portador de alguma destas doenças?  

Asma  Epilepsia 

Diabetes Doenças cardíacas  

Otites Outras. Qual(ais)? 

________________________________ 

5. Cuidados especiais de saúde: 

___________________________________________________________ 

6. Fumador: Não                 Sim               Se sim quantos cigarros fumas, em média por 

dia?__________________-

______________________________________________________________  
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7. Tomas medicação? ______________  Qual? 

_______________________________________________ 

8. Consomes álcool? Não                 Sim         

Tiveste alguma lesão recente? _____________Qual? 

___________________________________________ 

9. Grupo Sanguíneo: 

____________________________________________________________________ 

 

VI. DESLOCAÇÃO CASA/ESCOLA   
 

1.    Como vens para a escola? 

A pé             De autocarro            De carro/motorizada             De bicicleta  

2.    Quanto tempo demoras a chegar à escola? 

_________________________________________________ 

 

VII. VIDA ESCOLAR 

 
1.   Já repetiste algum ano?   Não           Sim          Em que ano(s)? 

__________________________________ 

2.   Que profissão gostarias de ter? 

____________________________________________________________ 

3.   Onde costumas estudar? 

Em casa                                              Na escola                                        Em casa de amigos                     

Noutro local          Onde? 

_________________________________________________________________ 

4.   Como gostas mais de estudar?  

Sozinho                    Em grupo 

5.   Tens alguém que te ajude a estudar? 

Não              Sim              Quem? 

_________________________________________________________ 

6.   Em média quantas horas costumas estudar por 

dia?___________________________________________ 

 

7.  Os teus pais costumam ... 

 Nunca 
Poucas 

Vezes 

Algumas 

Vezes 

Muitas 

Vezes 

Ver as tuas fichas de trabalho / testes de     
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avaliação 

Assinar as tuas fichas de trabalho / testes de 

avaliação 
    

Conversar contigo sobre a tua vida escolar     

 

8.   Quais as disciplinas de que gostas mais?     

Quais?_____________________________________________________________________

_________ 

9.   Quais as disciplinas de que gostas menos?      

Quais?_____________________________________________________________________

___________ 

10. Costumas frequentar a biblioteca (da escola)?  Sim            Não 

11. Tens dificuldade em relacionar-te com os teus colegas? Sim            Não 

Porquê?____________________________________________________________________

___________ 

12. Para ti o que é um bom professor? 

_____________________________________________________ 

13. Como te sentes quando tens resultados negativos? 

________________________________________ 

 

VIII. Vida Desportiva 

 

1. Qual o(s) teu(s) desporto(s) 

favorito(s)?____________________________________________________ 

2. Praticas algum desporto(s)?  Sim             Não 

Se sim, 

qual?____________________________________________________________________

_____ 

3. Federado?   Sim                  Não  

4. Á quantos anos/meses? 

________________________________________________________________ 

5. Quantos treinos tens por dia? 

1                   2                    3                    4                    5                       6                

6. Quantos treinos tens por semana? 

1                   2 

7. Costumas ter jogos ao fim-de-semana? 

Sim                Não  

8. Quantas horas/semana praticas desporto?_____ H (excepto E.F.) 
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9. Tens mais alguma atividade desportiva? (ex. Ginásio, aulas de grupo, outro) 

Sim                  Não  Se sim, 

qual?___________________________________________________ 

10. Já praticaste desporto escolar? Sim          Não          Se sim, 

qual?_______________________________ 

Se não, qual gostarias de 

praticar?________________________________________________________ 

11. Gosta da disciplina de Educação Física? Sim               Não   

Porquê? 

_________________________________________________________________________

____ 

12. Teve Educação Física na Escola Primária? Sim               Não  

13. O que espera da aula de Educação Física? 

Tonificação Muscular Saúde 

Emagrecer Aprender novas modalidades 

Divertimento Cooperação 

Bem-estar  

 

14. Das seguintes modalidades selecione de 1 a 5 as preferida. 

 Andebol   Futebol   Rugby   Ginástica 

 Natação   Ténis de mesa   Orientação   Karaté 

 Voleibol   Corfebol   Hóquei   Aeróbica 

 Badminton   Patinagem   Escalada   Dança 

 Basquetebol   Futsal   Atletismo   Ténis 

Outra. Qual? 

__________________________________________________________________________  

 

IX. EXTRA-ESCOLA 

 
1. Em tempo de aulas, qual a hora habitual de te deitares? 

_____________________________________  

E de te 

levantares?______________________________________________________________

_____  

2. Tomas sempre o pequeno almoço?  Sim                 Não 

3. Onde costumas almoçar? 

______________________________________________________________ 
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4. Quantas refeições fazes 

p/dia?__________________________________________________________ 

5. Consomes água durante o dia? Sim                 Não Quantos 

Litros?________________________ 

6. Costumas encontrar-te com os amigos? Sim                 Não 

Onde?__________________________________________________________________

___________ 

 

X. EXTRA-ESCOLA 

 
1. Ocupas os teus tempos livres a … (Assinala com um X) 

 Ouvir música  Ir à discoteca  Navegar na Net 

 Ver televisão  Estar só  Ajudar os pais 

 Ir ao cinema  Estar com amigos  __________________ 

 Praticar desporto  Passear  __________________ 

 Ler  Jogar no computador  __________________ 

 

Quantas horas em média?__________H 

 

 

XI. Outras informações 

 
1. Há alguma ou algumas informações que consideres de interesse trazer ao nosso 

conhecimento? 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Gratos pela vossa colaboração! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

- 
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Anexo II – Unidade Didática de Badminton 
 

 
 
 
 
 

Unidade Didática - Badmínton 

Dia 
     

 Aula 1 2 3 4 5 

H
a

b
il

id
a
d

e
s
 m

o
to

ra
s
 Serviço Longo 

AD 

I/E E E/C 

AS 
 

Pega I/E E E/C 

Clear I/E E E/C 

Amorti I/E E E/C 

Lob I/E E E/C 

Posição Base  I/E E E/C 

Remate 
 

I/E E/C 

 
Bloqueio 

 
I/E E/C 

T
á
ti

c

a
 

Jogo 1X1 I/E E E/C 

C
u

lt
u

ra
 

d
e
s

p
o

rt
iv

a
 

Regras básicas de jogo Situações de Jogo 

Terminologia Situações de Aprendizagem e Situações de Jogo 

F
is

io
lo

g
ia

 d
o

 T
re

in
o

 e
 

c
o

n
d

iç
ã
o

 f
ís

ic
a
 

C
a

p
. 

C
o

n
d

ic
io

n
a

i

s
 

Força 
Exercícios de aquecimento e Situações de Jogo 

Resistência 

Velocidade de Reação Situações de Jogo 

C
a

p
. 

C
o

o
rd

e
n

a
ti

v
a
s
 

Ritmo 

Situações de Aprendizagem e Situações de Jogo Equilíbrio 

Cap. Reação 

CC
oo

nn
cc
ee
ii tt

oo
ss
  PP

ss
ii cc

oo
ss
ss
oo

cc
ii aa

ii ss
  

Respeito 

Estas competências serão desenvolvidas e estimuladas 
em todas as aulas desta Unidade Temática 

Empenho 

Atenção 

Espírito de equipa 

Cooperação 

Motivação 
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Anexo III – Plano de Aula 
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Anexo IV – Ficha de Avaliação 
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Anexo V – Cartaz do torneio de Futsal 


