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Resumo 

O Estágio Profissional assume-se como a última etapa da formação 

académica, onde ao longo de um ano letivo, todos os conhecimentos teóricos e 

práticos adquiridos são aplicados no contexto escolar e confrontados com a 

realidade escolar. Este confronto com a realidade leva o estudante estagiário a 

adquirir novas experiências e competências profissionais e pessoais, que o 

ajudam a ultrapassar os desafios encontrados e a alcançar objetivos traçados. 

Este relatório visa mostrar todo o meu percurso realizado ao longo de todo o 

Estágio Profissional, expondo toda a minha prática pedagógica, ou seja, todos 

os desafios e experiências com que me deparei e refletindo sobre a mesma. A 

minha prática profissional desenrolou-se na Escola Secundária Filipa de 

Vilhena, no Porto, onde fiz parte de um núcleo de estágio composto por três 

estudantes estagiários e onde lecionei uma turma do 10º ano e na Escola E.B 

2,3 Pêro Vaz de Caminha onde lecionei uma turma de 6º ano, no 2º Período. 

Este relatório encontra-se dividido em cinco grandes partes: a primeira parte, a 

introdução, contextualiza o documento; a segunda, mostra o meu percurso 

académico, pessoal e desportivo, o meu entendimento e expetativas sobre o 

estágio profissional, a minha visão sobre a escola como instituição, a 

caraterização da escola onde decorreu a minha prática pedagógica e a 

caraterização das turmas que fiquei responsável; a terceira parte, mostra a 

minha prática pedagógica através do relato e reflexão sobre as experiências e 

desafios encontrados, sobre como gerir o processo de ensino-aprendizagem e 

sobre a minha participação na escola e as relações com a comunidade; a 

quarta parte, reporta um estudo de investigação cujo objetivo é compreender a 

perceção dos jovens acerca da influência da prática desportiva no rendimento 

académico e qual a influência parental nessa relação; e a última parte, a 

síntese final: a procura de continuar a sonhar, onde reflito sobre o Estágio 

Profissional e toda a influência que este teve no meu desenvolvimento e 

crescimento, tendo a certeza que o sonho do ensino apenas acabou de iniciar. 
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Abstract 

The traineeship is assumed as the last stage of academic training, where over a 

school year, all the knowledge and skills acquired are applied in the school 

context and faced with the school reality. This confrontation with reality leads 

the trainee student to acquire new experiences and professional and personal 

skills that help to overcome the challenges and achieve the goals set. This 

report aims to show all my journey undertaken throughout the Traineeship, 

exposing all my teaching practice, ie all the challenges and experiences that I 

came across and reflecting on it. My professional practice was held in the High 

School Filipa de Vilhena, in Porto, where I was part of a training group consists 

of three student interns and where I taught a class in the 10th grade and the 

Escola EB 2,3 Pero Vaz de Caminha where I taught a 6th grade class in the 

2nd period. This report is divided into five parts: the first part, the introduction 

contextualizes the document; the second shows my academic record, personal 

and sports, my understanding and expectations about the internship, my vision 

of the school as an institution, the characterization of the school which ran into 

my teaching and the characterization of the classes that I was responsible ; the 

third part shows my teaching practice through the report and reflect on the 

experiences and challenges encountered on how to manage the teaching-

learning process and about my participation in school and community relations; 

the fourth part, reports a research study aimed at understanding the perception 

of young people about the influence of sports in academic achievement and that 

parental influence in this relationship; and the last part, the final summary: the 

demand to continue to dream where I reflect on the professional stage and all 

the influence that it had on my development and growth, making sure that the 

dream of teaching only just started. 

 

PALAVRAS-CHAVE: PROFESSIONAL TRAINING, PHYSICAL EDUCATION, 

TEACHING-LEARNING PROCESS, REFLECTION, TEACHER-STUDENT 

RELATIONSHIP. 
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1. Introdução 

 

O relatório de estágio (RE) é um documento elaborado no âmbito do 

Estágio Profissional (EP) pelo estudante estagiário. Este documento é o relato 

pessoal do estudante estagiário da sua prática pedagógica e intervenção no 

meio escolar. Nesse relato são expostos todos os desafios, as experiências e 

as relações existentes com a comunidade ao longo de toda essa prática. A sua 

elaboração foi alvo de orientação da Professora Orientadora (PO) e do 

Professor Cooperante (PC). 

O EP é o espaço onde o estudante estagiário coloca em prática todos os 

conhecimentos adquiridos anteriormente e adquire novos conhecimentos e 

experiências, num ambiente de contexto real de ensino, onde a ação, a 

experimentação e a reflexão tornam-se fundamentais para essa aquisição e 

para a prática pedagógica. Nesse sentido, este documento, intitulado “O 

caminho para o sonho do ensino: o início da caminhada de ser professora”, é 

elaborado através de uma exposição na primeira pessoa de toda a prática 

pedagógica e de uma reflexão sobre a mesma, procurando mostrar aquilo que 

sou e o meu desenvolvimento ao longo de todo este EP. 

Assim este documento encontra-se dividido em sete capítulos: o 

primeiro, a introdução, contextualiza o documento; o segundo, o 

enquadramento pessoal, que mostra todas as experiências vividas que me 

levaram a escolher esta profissão, o meu entendimento sobre o EP e as 

expetativas que tinha sobre o mesmo; o terceiro, o enquadramento da prática 

profissional, que mostra a minha visão sobre a escola como instituição, a 

caraterização da escola onde decorreu a minha prática pedagógica e a 

caraterização das turmas que fiquei responsável; o quarto, a realização da 

prática profissional, em que relato e reflito sobre as minhas experiências e 

desafios ao longo da minha prática pedagógica e sobre como geri o processo 

de ensino-aprendizagem; o quinto, a participação na escola e as relações com 

a comunidade; o sexto, o estudo de investigação surge como um complemento 

da minha prática pedagógica, onde me foi possível compreender a perceção 

dos jovens acerca da influência da prática desportiva no rendimento académico 

e qual a influência parental nessa relação; o sétimo e último capítulo, síntese 
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final: a procura de continuar a sonhar, onde realizo uma pequena reflexão e 

balanço sobre o EP, sobre todas as experiências e conhecimentos que este me 

deu, como este influenciou o meu desenvolvimento como docente e como 

pessoa e qual a influência que este teve para o meu futuro quer profissional 

quer como pessoa, tendo a certeza que este sonho do ensino não terminou 

com o fim do EP, sendo o mesmo apenas o início do sonho. 
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2. Enquadramento Pessoal 

 

2.1. O Caminho do sonho à realidade 

“Eles não sabem, nem sonham 

Que o sonho comanda a vida. 

Que sempre que um homem sonha 

O mundo pula e avança 

Como bola colorida 

Entre as mãos de uma criança” 

 

António Gedeão (1996). 

 

Desde muito cedo que o desporto é parte integrante da minha vida, 

assumindo-se como única atividade que realizava quando possuía tempos 

livres. Essa atividade tornou-se hobby constante no meu quotidiano, tornando-

se de dia para dia algo intrínseco em mim, uma dependência, um vício, parte 

do meu “eu”. Esse vício levou a que desde muito cedo carregasse e almejasse 

o sonho de poder estar na área do desporto e acima de tudo poder ensiná-lo e 

transmitir o gosto pelo mesmo. 

A minha caminhada no desporto iniciou-se aos 8/9 anos com a prática 

de natação. Essa prática teve uma curta duração (quatro/cinco meses), 

contudo permitiu-me um primeiro contacto com a prática desportiva e a 

confirmação do meu gosto e paixão pelo desporto. Aos 15 anos fiz uma breve 

passagem pelo futsal, devido ao meu professor de Educação Física (EF) que, 

percebendo o meu jeito e o gosto pela prática desportiva e em especial pelo 

futebol me convidou e incentivou a experimentar um treino na equipa de futsal 

do desporto escolar. Esta experiência no futsal durou dois anos contudo com o 
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avançar dos anos e a mudança de escola afastei-me desta equipa e por 

consequência, desta modalidade. Após esta experiência, iniciei o meu caminho 

na modalidade mais marcante da minha vida e que ainda hoje é parte 

integrante da mesma, o Andebol. A minha formação nesta modalidade iniciou-

se em infantis no Núcleo Desportivo do Santa Joana – Maia, prolongando-se 

até ao primeiro ano do escalão sénior. Nesse primeiro ano de sénior e último 

na equipa do Santa Joana tive a oportunidade de me tornar treinadora de grau 

um e fazer parte, como treinadora adjunta, da equipa de infantis femininas. 

Após esse último ano, mudei-me para o Académico Futebol Clube – (Porto) até 

aos dias de hoje. Essa mudança, apesar de o ter feito como jogadora, 

possibilitou tornar-me treinadora principal da equipa de infantis femininas, 

realizando o estágio de treinadora de grau um nesse mesmo ano. No ano 

seguinte e permanecendo jogadora no Académico Futebol Clube, assumi 

também as funções de treinadora dos infantis masculinos. Atualmente contínuo 

a exercer as funções de jogadora e de treinadora, sendo que como treinadora 

exerço a função de treinadora adjunta do Futebol Clube do Porto, dos infantis 

masculinos. 

Todas estas experiências nesta modalidade foram apenas confirmações 

do que desde criança sonhava e almejava ser e fazer, poder ensinar e 

transmitir como realizar a prática desportiva e o gosto pela mesma. 

 No decorrer do ano letivo 2010/2011 concretizei os pré-requisitos na 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) e em Setembro 

de 2011 ingressei no Instituto Universitário da Maia. Durante os três anos de 

licenciatura, em que estive no Instituto Universitário da Maia, mergulhei num 

mundo de conhecimento, que me despertou ainda mais para a área do 

desporto e me fascinou, nomeadamente as disciplinas de psicologia, anatomia, 

pedagogia, sociologia e todas as áreas práticas, ligadas a modalidades 

desportivas. 

Durante toda a minha vida sempre adotei uma postura muito pró-ativa, 

de questionamento, de procura, gostando sempre de experimentar tudo e de 

ter uma participação bastante ativa em formações, torneios ou algo que 
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envolvesse a prática desportiva, que, de forma direta ou indireta, me ajudasse 

a crescer como profissional e a desenvolver e alargar os meus conhecimentos. 

Ao longo desses três anos do curso de licenciatura procurei “abrir portas 

aos meus horizontes”, explorando todas as áreas de conhecimento que me 

pudessem dar diferentes experiências. Em conjunto com a experiência que já 

tinha vindo a adquirir com os anos de treino, o gosto por ajudar a crescer e 

ensinar foi crescendo, assumindo-se, no início do segundo semestre, como 

uma certeza já sonhada em criança. Desta forma, foi de forma lógica que no 

segundo semestre do terceiro ano de licenciatura escolhi a cadeira optativa 

Metodologia do Ensino da Educação Física. No final da licenciatura e 

mantendo-se essa certeza, foi com naturalidade que no final desse mesmo ano 

candidatei-me ao Mestrado do Ensino da Educação Física nos Ensino Básico e 

Secundário (MEEFEBS), na FADEUP. Com a entrada na FADEUP, ingressei 

na equipa de andebol feminino da faculdade, onde a minha motivação e gosto 

pelo desporto (e mais especificamente pela modalidade em questão) foram 

aumentando e o entendimento e compreensão da essência do espirito 

académico e a integração nesse meio tornou-se mais fácil. 

Com o início do segundo ano do MEEFEBS veio a candidatura às 

escolas para o EP e consequentemente, o início do meu caminho profissional. 

Considero que a experiência de treino com crianças facilitou o início deste EP, 

onde o contacto com crianças não era algo completamente novo e inesperado. 

Esse contacto permitiu trazer uma pequena bagagem de experiências, onde 

existe a certeza de que as relações humanas são complexas, que implicam 

uma fusão de sentimentos e comportamentos, com os quais temos de saber 

lidar e sobretudo saber ajudar. Essa ajuda e a perceção de que podemos 

contribuir ou influenciar positivamente o futuro de alguém é uma sensação 

inexplicável, sendo esse um dos motivos que desde sempre me cativou para o 

ensino. Outro motivo que me cativou e pelo qual fiquei rendida foi o facto de 

trabalhar e lidar com pessoas, especialmente crianças e adolescentes. 

Reconheço em mim uma boa capacidade de lidar com as pessoas, 

especialmente com crianças, onde a sua espontaneidade e inocência 

simplificam as relações que estabelecemos com elas, onde a sua visão de 
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alegria e diversão da vida, torna o mundo menos complexo, gozando apenas o 

momento, não havendo passado nem futuro. 

Ao nível das minhas capacidades também destaco a boa organização e 

gestão do tempo, o meu empenho, o meu esforço e a minha capacidade de 

luta e superação das dificuldades. Considero-me uma pessoa lutadora, que 

gosta desafios para conseguir crescer e evoluir, de forma a ser cada ver melhor 

em todas as dimensões da minha vida pessoal e profissional. 

Reconheço que a minha instrução poderia ser melhorada, pois abuso de 

algumas palavras ou bordões de fala durante a mesma, repetindo 

sucessivamente e muitas vezes inconscientemente, deixando-me às vezes 

frustrada. 

Com o decorrer do EP na Escola Secundária Filipa de Vilhena (ESFV) 

as sensações inexplicáveis multiplicaram-se, os momentos de concretização 

triplicaram-se e as experiências vividas já deixam saudade dos bons momentos 

e dos pequenos gestos realizados, que há alguns anos não lhes dava a 

importância que agora, estando “do outro lado”, valorizo, compreendendo a 

importância e o “poder” que um docente pode ter na educação de uma criança. 

 

2.2. Entendimento do Estágio Profissional 

O EP é a última etapa do processo da formação do professor, onde este 

inicia a construção da sua personalidade e do seu “eu profissional”, 

ultrapassando as suas dificuldades, limitações e adquirindo novas 

experiências, que levam a um maior conhecimento. Esse conhecimento foi 

adquirido através das inúmeras experiências que pude ter quer na escola, 

como docente, na sua maioria de âmbito prático quer na faculdade, como 

estudante, na sua maioria teóricas. 

 O EP coloca o estudante no epicentro da ação educativa, sendo o 

último passo da formação do mesmo. Esse último passo e tal como Tardif 

(2002) afirma, representa um “choque com a realidade” para o estudante, onde 

há o confronto da teoria anteriormente adquirida no primeiro ano do MEEFEBS 
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com a prática. Essa prática, aplicada no meio escolar, visa a preparação e a 

introdução do estudante estagiário no mundo do trabalho, fazendo com que 

desenvolva as suas capacidades de adaptação e de inovação e adquira todas 

as experiências e conhecimento deste primeiro ano de trabalho. 

Segundo as normas orientadoras do EP (Ano 2014-2015) “O Estágio 

Profissional entende-se como um projeto de formação do estudante com a 

integração do conhecimento proposicional e prático necessário ao professor, 

numa interpretação atual da relação teoria prática e contextualizando o 

conhecimento no espaço escolar. O projeto de formação tem como objetivo a 

formação do professor profissional, promotor de um ensino de qualidade. Um 

professor reflexivo que analisa, reflete e sabe justificar o que faz em 

consonância com os critérios do profissionalismo docente e o conjunto das 

funções docentes entre as quais sobressaem funções letivas, de organização e 

gestão, investigativas e de cooperação.”  

O EP permitiu-me colocar em prática os conhecimentos já adquiridos e 

cimentar as experiências e conhecimentos através da prática da ação 

profissional, que exigiu um domínio em diferentes áreas de intervenção do 

professor. Assim, e concordando com Albuquerque (2003, p.150) que afirma 

que, “o estágio é, por excelência, uma situação onde a prática existe por si 

mesma, onde a prática se ensaia, se expõe e se olha ao espelho”, o EP foi 

como um “palco”, onde “ensaiei” estratégias, métodos, planeamentos, 

comportamentos, posturas e reações, que foram, ao longo do ano letivo, 

estudadas, refletidas e expostas, sendo sujeitas a opiniões críticas quer da 

minha parte, quer por parte dos estudantes estagiários do núcleo de estágio 

(NE), quer por parte do PC quer por parte da PO. Este “ensaio” permitiu-me 

realizar ao longo deste ano letivo, um processo evolutivo e de desenvolvimento 

profissional e pessoal. 

Desta forma considero o EP é fundamental para a formação de um 

professor, tal como considerava no início do EP, pois este permite “ensaiar” a 

nossa profissão, adquirindo experiências e conhecimentos fundamentais para a 

prática docente. Sem o EP, um professor iniciaria a sua carreira sem qualquer 

confronto com a realidade, trazendo apenas o conhecimento teórico da 
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faculdade e sem ter noção da estrutura e organização de uma escola. O EP 

permite ao estudante estagiário experimentar, também errar e sobretudo 

evoluir como docente através da sua prática, que sendo constantemente sujeita 

a reflexões realizadas pelo mesmo e críticas elaboradas por outros (seja pelo 

PC, pela PO ou pelos colegas do NE), permite uma constante evolução e exige 

a uma procura incessante de fazer sempre mais e melhor. 

 

 

2.3. Expetativas em relação ao Estágio 

Profissional 

As minhas expetativas relativamente ao EP assumiram um carácter mais 

pessoal e de desenvolvimento interno em relação à minha atividade, onde 

esperei desenvolver as minhas capacidades e competências nas áreas do 

“saber”, “saber fazer” e “saber ser”, conseguindo aplicar todo o conhecimento já 

adquirido no primeiro ano de mestrado no âmbito escolar. 

Para que esse desenvolvimento ocorresse, nos primeiros dias de 

estágio, considerei fundamental descobrir como deveria agir como profissional, 

descobrindo quais os métodos e a postura que deveria adotar e que se 

adequassem mais à minha personalidade. Essa descoberta ajudou-me a iniciar 

a construção da minha identidade profissional, adequando assim o processo de 

ensino às minhas características. Esta descoberta só foi possível devido à 

grande disponibilidade demonstrada pelo PC, que logo nos primeiros dias de 

aulas e através de diversas conversas nos mostrou como poderíamos e 

deveríamos agir, respondendo, a todo o NE, sobre as dúvidas que foram 

surgindo. 

Como última e nova etapa da minha formação surgiram novos objetivos, 

novas metas e novas perspetivas da realidade escolar que colocaram à prova 

todo o conhecimento trazido dos anos anteriores. Considero que consegui 

transportar, esse conhecimento para a prática, conseguindo responder às 

expectativas elevadas que possuía do EP. Esse transporte só foi possível com 
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as constantes conversas e apoio que senti por parte do PC, principalmente nas 

primeiras aulas, onde a sua preocupação foi fazer compreender ao NE, qual a 

organização e dinâmica do grupo de EF (GEF) e claro, a integração no mesmo, 

tal como no Departamento de Expressões e no resto da comunidade escolar. 

A nível pessoal penso que consegui desenvolver as minhas 

competências como professora, procurando refinar todas as dimensões do 

processo do ensino na sua prática (controlo da turma, instrução e organização 

e gestão da turma) e os processos que possibilitam a sua realização 

(planeamentos, reflexões e observações). Juntamente com este 

desenvolvimento, tentei absorver todas as experiências que os professores 

mais experientes partilharam comigo e desenvolver a minha capacidade de 

resposta aos imprevistos. Tenho consciência que todo este conhecimento que 

tentei adquirir e todas as experiências que vivenciei e a partilha com outros 

professores foram apenas uma ínfima parte da minha formação, que considero 

que com o EP apenas se inicia. Todo o conhecimento adquirido ao longo do EP 

pareceu-me como uma gota de água num oceano e para que possa almejar 

atingir “metade do oceano” devo continuar a minha formação, o meu 

desenvolvimento profissional, continuando a minha busca por conhecimento e 

por experiências, considerando-me sempre uma estudante da vida, onde nada 

sei e tudo tenho a aprender. 

O PC sempre me acompanhou ao longo deste ano de formação, foi 

crítico em relação às minhas ações como docente, demonstrou a máxima 

disponibilidade para transmitir os seus conhecimentos e ajudou em todos os 

aspetos que necessitei. Foi alguém com quem pude discutir ou trocar ideias de 

forma aberta e sem quaisquer limitações, que em muitas situações me 

permitiram melhorar a minha prática como docente. 

A PO esteve sempre presente no meu percurso durante o EP, sempre 

disponível para esclarecimentos e acompanhou-me e ajudou-me a crescer 

durante o mesmo, especialmente na elaboração dos documentos necessários 

para o EP. Devido ao meu pouco conhecimento sobre áreas mais formais 

como a investigação-ação e o RE, a ajuda dada pela mesma e a 
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disponibilidade demonstrada ajudou-me na sua construção dos mesmos, tal 

como a exigência demonstrada que levou sempre a fizesse mais e melhor. 

Relativamente aos alunos consegui estabelecer uma relação de 

cooperação, onde existiu uma aprendizagem mútua através da partilha de 

experiências e de conhecimento. Essa relação foi criada com base no respeito, 

na justiça e na igualdade, mantendo um bom equilíbrio entre a 

proximidade/distância entre aluno e professora. Essa proximidade levou à 

criação de uma clima de aprendizagem positivo e empatia, mas onde nunca 

descurei o respeito e autoridade. Essa empatia criada levou a que o processo 

de ensino-aprendizagem, para ambos os lados, fosse fácil, alegre e num 

ambiente muito positivo. 

Em relação ao NE criei uma relação de partilha de experiências e 

conhecimentos, de honestidade, de cooperação, de respeito, de sinceridade e 

de entreajuda que levou ao sucesso coletivo e individual. 

No que diz respeito ao GEF fui recebida de forma calorosa, onde os 

professores partilharam o seu conhecimento e experiências, reconheceram o 

contributo que eu dei à escola e estimularam a minha intervenção nas reuniões 

de grupo, proporcionando quase sempre um clima de troca de ideias e de 

debate. A realização de várias formações dentro do GEF, facilitaram a minha 

integração neste grupo, tal como a troca de ideias, de experiências e 

conhecimentos. 

Na restante comunidade escolar fui recebida de uma forma calorosa, 

onde rapidamente me senti integrada e como elemento-interveniente no meio 

escolar, com voz ativa. 
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3. Enquadramento da Prática 

Profissional 

 

3.1. Escola como instituição 

A escola é concebida para os alunos sob a direção dos professores, a 

qual poderá adotar vários sistemas e formas de organização de ensino, 

mantendo um único propósito, a ajuda no desenvolvimento e evolução de um 

ser humano na sua plenitude. Apresenta-se como um dos principais meios de 

integração na sociedade e de formação e desenvolvimento do ser humano na 

sua globalidade. A transmissão de conhecimento e de valores e o contacto com 

novas culturas são alguns dos aspetos que considero fundamentais para que 

haja essa integração e formação. Contudo não considero que a escola se 

restrinja apenas a essa transmissão de conhecimento e valores e ao contacto 

com novas culturas, esta é um espelho da sociedade em que está inserida, 

constituída por formadores que através da transmissão de conhecimentos, de 

atitudes e de valores ajudam ao desenvolvimento dos alunos, sendo um 

veículo de experiências que ajuda os mesmos na sua inserção na sociedade e 

para o mundo do trabalho, preparando-os para a realidade com que se irão 

deparar. Porém não considero que a escola não tem apenas essa missão, 

penso que esta minha visão sobre a escola, antes do EP, foi influenciada por 

todas as experiências que vivenciei na mesma. Contudo as experiências que 

vivenciei no EP ajudaram-me a completar a minha conceção do que é a escola 

e qual o seu objetivo. Todo o culminar dessas experiências têm vindo a ajudar-

me a criar a ideia e conceito mais concreto da mesma. Considero que são as 

experiências e vivências de cada individuo que tornam possível a existência de 

tantas visões e conceitos sobre o que é a escola, não havendo um conceito 

definido para a mesma. 

 Com todas estas experiências que tornam cada indivíduo único e 

diferente e uma multiculturalidade cada vez mais presente na nossa sociedade 

considero que o objetivo de integração social torna-se cada vez mais atual e 
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fulcral nos dias de hoje, para que haja um ambiente de aprendizagem 

igualitário, que abranja toda a população. 

 Este ambiente de aprendizagem acima mencionado tem como grande 

mediador o professor, que em grande parte, é responsável por esse processo, 

não descurando todos os outros intervenientes não docentes na escola que de 

forma direta ou indireta também irão contribuir para o desenvolvimento e 

crescimento do aluno.  

 O objetivo da escola não passa apenas por integrar os alunos na 

sociedade, mas também de proporcionar-lhes experiências e vivências através 

da transmissão de conhecimentos e valores que os ajudem a desenvolver-se 

de uma forma integral e holística. Desta forma, penso que a missão da escola 

passa não só por integrar os alunos na sociedade como proporcionar-lhes 

experiências e vivências através da transmissão de conhecimentos e valores 

que os ajudem a desenvolver-se de uma forma integral. Logo, na perspetiva da 

EF, o objetivo da escola não é formar atletas, mas possibilitar aos alunos 

experiências desportivas, que possam usar no futuro, incutir-lhes alguma 

cultura desportiva e valores psicossociais, que poderão ser aplicados no seu 

quotidiano enquanto indivíduos que integram uma sociedade, que analisam 

criticamente a mesma e que são capazes de a mudar. Com esta experiência na 

ESFV compreendi e fortaleci ainda mais as minhas opiniões sobre a 

importância da EF na escola, onde cada vez mais o contacto com os desporto 

ou alguma atividade física (AFI) é apenas feito na escola, não tendo os alunos 

o hábito da prática desportiva fora da comunidade escolar. Desta forma a EF 

torna-se para a maioria da população estudantil o único espaço onde poderá 

ser transmitido o gosto pela AFI, alguma cultura desportiva e os valores 

psicossociais que nela estão implícitos e que na sua maioria são utilizados no 

nosso quotidiano. Desta forma, atualmente, a EF é o espaço onde a maioria 

dos alunos tem o seu único contacto com a AFI e desportiva, tornando-se 

fundamental no desenvolvimento de crianças e jovens, quer no seu 

desenvolvimento motor, quer no desenvolvimento dos seus valores 

psicossociais. 



19 

 

 Assim a escola, tem um papel crucial no desenvolvimento e crescimento 

de uma criança, preparando-a para a vida adulta na sociedade, como ser ativo 

e interveniente. 

 

3.2. Escola Secundária Filipa de Vilhena: O 

veículo do meu sonho 

A escola Filipa de Vilhena teve a sua origem em 1898, com a criação do 

curso preparatório para o ingresso no Instituto Industrial e Comercial. A escola 

adotou, ao longo do tempo, vários nomes e sofreu várias adaptações, surgindo 

a mudança do nome para Filipa de Vilhena em 1948, onde na altura, a escola 

passou a ser uma escola feminina, passando de Escola Comercial Mouzinho 

Silveira para Escola Comercial Filipa Vilhena. Só após o 25 de Abril de 1974 e 

com todas as mudanças que esta revolução trouxe à república portuguesa, 

esta adotou a denominação que hoje apresenta: ESFV. 

A escola teve como seu primeiro diretor interino, em 1899, José 

Guilherme de Parada Silva Leitão. 

No início a escola funcionou em várias instalações por todo o Porto, 

tendo a 28 de Maio de 1959 sido inaugurado o edifício atual, situado na rua do 

Covelo, na freguesia de Paranhos. 

No ensino diurno, a população estudantil tem ultrapassado os 1100 

alunos, em que a maioria é de nacionalidade portuguesa. Apesar da 

preponderância de elementos de nacionalidade portuguesa, a instituição 

procura promover a diversidade cultural, integrando elementos de várias 

nacionalidades. A maior parte do corpo docente possui largos anos de 

experiência profissional e que é composto por aproximadamente 100 docentes. 

O GEF é composto por 7 professores, 4 professores do sexo masculino e 3 do 

feminino. 

Através do projeto de intervenção Parque Escolar, em outubro de 2010, 

a escola sofre grandes modificações, tendo ganho uma significativa melhoria 
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das condições físicas e dos equipamentos da escola, aumentando a satisfação 

da comunidade escolar, devido à melhoria dos serviços prestados. 

Estas remodelações, de acordo com os professores de EF, não foram 

benéficas para a lecionação de EF, verificando-se uma regressão nas 

capacidades e valências dos espaços para a disciplina. 

Atualmente, os espaços destinados para a lecionação de EF são um 

ginásio grande (E1), um ginásio pequeno (E2), espaços exteriores, sendo um 

coberto (E3) e outro não (E4) e uma sala de expressões. 

Algumas das críticas às remodelações feitas são o facto de em dias 

chuvosos o E3 ficar com piso escorregadio dado não existirem quaisquer tipos 

de proteções laterais, o que em dias ventosos permite a entrada de água, não 

havendo condições de segurança para realizar a prática desportiva. O E2 

possui um teto muito baixo, não permitindo a realização de saltos no 

minitrampolim e de ginástica acrobática. Também no E3, não existe uma caixa 

de areia que possibilite a abordagem de saltos horizontais e não existe uma 

pista de corrida que permita a abordagem de corridas de resistência e 

velocidade. Todos estes condicionalismos influenciam a prática desportiva na 

escola e em particular as aulas de EF e influenciam todos os planeamentos 

realizados ou adaptações que tenham de ser feitas ao longo das aulas, como a 

elaboração de uma aula teórica ou o uso da sala de expressões (caso esteja 

disponível). 

Em relação aos espaços para a prática desportiva, o E1 destina-se às 

modalidades de Voleibol, Badmínton e Ginástica de Trampolins, o E2, por ser 

um espaço limitado, destina-se apenas às modalidades de Ginástica de Solo e 

Dança e os E3 e E4, que se diferenciam um por ser coberto e outro não, 

destina-se às modalidades de Andebol, Basquetebol, Patinagem e Futebol. 

O material destinado à prática desportiva, em geral, está em bom 

estado, contudo há algumas limitações em relação ao número de volantes de 

Badmínton, bolas de Futebol, bolas de Andebol e bolas de Basquetebol. 
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3.3. 10º: Uma das motivações do meu caminho 

Para a realização do EP foi necessário compreender o meio no qual 

estava inserida e onde teria de interagir, pois seria nesse meio onde realizaria 

a minha intervenção. Essa intervenção prática foi distinguida pela forma como 

o professor e aluno interagiram e criaram uma relação. Assim é importante 

compreender as características da turma na qual a minha intervenção prática 

foi posta à prova. 

Para melhor compreender essas características da turma, na primeira 

aula realizei um inquérito (anexo I) com esse objetivo, de forma a ajudar e 

facilitar a criação da relação professor/alunos e a interação entre os mesmos. 

Tal como a todos os estagiários do NE, foi-me atribuído uma turma de 

10º ano. A turma era composta por 26 elementos, 14 alunas e 12 alunos. Com 

idades compreendidas entre os 14 e 16 anos, em que 81% apresentava-se 

com 15 anos. 

Ao nível da prática de atividade desportiva, 46% dos alunos da turma 

não realizavam qualquer atividade, o que levou a concluir que quase metade 

dos alunos se apresentavam como pessoas pouco ativas e com pouca relação 

à prática de atividade desportiva. Apesar de quase metade da turma se 

apresentar como pouco ativa, 76% da turma já teve contato com a prática 

desportiva, perdendo o contato com a mesma devido a várias variantes, como 

a dificuldade em conciliar a prática desportiva com a escola, como a mudança 

de casa que levou a que o local da prática desportiva se tornasse longe ou a 

dificuldade financeira para se conseguir manter nessa prática desportiva. Dos 

54% que realizavam atividades desportivas, 34% praticavam natação, 16% 

praticavam futebol, 11% praticavam voleibol, 16% praticavam andebol e ballet 

e os restantes praticavam basquetebol, equitação, dança, ginástica e esgrima. 

Estes alunos praticantes, a sua maioria (39%), praticavam-na durante menos 

de 3 horas por semana, o que não é considerado muito tempo de prática. 

No que diz respeito às questões de saúde, 10 alunos apresentaram 

alguns problemas de saúde, que foram asma (3 alunos), alergias (4), 

problemas na respiração (1), psoríase (1) e problemas de rins, estomago e 
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esófago (1). Estes problemas de saúde exigiram que nas primeiras aulas eu 

realizasse uma análise e observação desses alunos, de forma a compreender 

qual a influência que esses problemas tinham na prestação dos mesmos. 

Conclui que esses problemas de saúde não influenciavam as prestações dos 

alunos, não sendo necessário adotar estratégias extra devido aos mesmos. 

Apenas um aluno se apresentou impedido de realizar a aula de EF devido a 

lesão, com uma rutura do ligamento cruzado e menisco que o impossibilitou de 

realizar a parte prática da aula durante todo o ano letivo. Esse aluno teve 

outras funções durante as aulas, como “ajudante do professor”, árbitro ou a 

controlar algum exercício. A avaliação deste aluno também sofreu alterações 

nos critérios com uma base mais teórica que os restantes alunos, tendo que 

elaborar um trabalho escrito em cada período sobre uma das modalidades 

lecionadas. 

Em relação ao gosto pelas modalidades que foram lecionadas ao longo 

do ano letivo, a maioria dos alunos gostava e sentia-se motivado em relação ao 

voleibol e badmínton. Já a dança e a ginástica foram modalidades que os 

alunos menos gostaram e se sentiram menos motivados. Independentemente 

dos gostos inumerados, a turma apresentou-se com uma autonomia excelente 

ao longo de todo o ano, onde os alunos demonstraram um empenho, interesse 

e motivação muito bons, independentemente de estarem mais ou menos 

motivados para as modalidades em questão. Esta predisposição facilitou a 

minha prática nas aulas, pois não tive de elaborar muitas estratégias 

motivacionais para que os alunos se mantivessem interessados e empenhados 

nas aulas. Apesar de todos os gostos enumerados pelas modalidades 

lecionadas, a turma apresentou um gosto pelo desporto muito grande, onde se 

notaram ao longo das aulas o prazer e alegria que retiraram das mesmas.  

Esta caraterização inicial realizada no início do ano permitiu-me retirar 

algumas ilações e conclusões sobre a turma, nomeadamente alguns aspetos e 

comportamentos da mesma. Uma dessas conclusões foi a ajuda que os alunos 

que ainda praticavam desporto poderiam dar nas aulas, utilizando-os na 

lecionação das modalidades em que estes eram federados (futebol e voleibol), 

nomeadamente como exemplo em instruções de exercícios ou pedindo que os 

mesmos ajudassem os colegas na realização dos exercícios. Essa utilização 
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ajudou no processo de ensino nas aulas, especialmente com os restantes 

alunos, que com a ajuda dos colegas compreendiam mais rapidamente os 

exercícios e conseguiam melhorar mais rapidamente as suas prestações, visto 

que não recebiam apenas feedbacks meus, mas também dos colegas da 

modalidade. Essa ajuda dada pelos alunos que estavam ligados às 

modalidades também os ajudou no seu processo de ensino, estimulando mais 

conceitos psicossociais, como cooperação e entre ajuda, do que as habilidades 

motoras abordadas. Outra informação que me permitiu tirar mais uma 

conclusão foi o facto de saber se os alunos já tinham praticado ou tido algum 

contato com as modalidades que iriam ser lecionadas permitindo-me ter uma 

noção qual o conhecimento da turma sobre as mesmas. Nomeadamente no 

Bitoque Rugby, em que compreendi que alguns alunos (seis) não tinham tido 

qualquer contato com a modalidade e a restante maioria teria tido um contato 

muito limitado e básico. Desta forma a elaboração da sequência e extensão 

dos conteúdos teria de partir de um nível introdutório, de forma a dar a 

conhecer a modalidade. Esta informação sobre o contato dos alunos com as 

modalidades permitiu que a minha avaliação diagnóstica (AD) ou a minha 

sequência e extensão de conteúdos de cada modalidade se enquadrasse com 

a realidade da turma. 

Porém tenho consciência que o verdadeiro conhecimento da turma veio 

com as aulas, através da criação de relações com os alunos. A criação dessas 

relações foi algo simples, onde o estabelecimento de regras na aula e a 

apresentação de uma abertura e alguma flexibilidade na forma de estar levou a 

que uma grande empatia surgisse entre mim e os alunos. Essa empatia em 

combinação com um trabalho de adaptação que teve de haver, de maneira a 

que os alunos se adaptassem à minha forma de estar e de ensinar e eu à 

forma de estar deles, culminou num ambiente muito positivo, autónomo e 

alegre e em que esteve presente a aprendizagem. Este ambiente tão positivo 

de aprendizagem foi bastante enriquecedor para os alunos e para a minha 

aprendizagem como professora. 

Relativamente à minha relação com a diretora de turma (DT), esta foi 

boa, onde existiu uma boa comunicação, nomeadamente quando foi 

necessário resolver problemas de alunos com excesso de faltas, quando das 
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visitas de estudo ou informações para os alunos (como o Projeto de Educação 

Sexual) que influenciariam a aula de EF ou quando por algum motivo (exemplo: 

teste escrito de uma outra disciplina) a turma chegava ligeiramente atrasada à 

aula. Desta forma, a DT sempre se apresentou muito disponível para resolver 

qualquer assunto promovendo uma boa relação. 

  

3.4. 6º ano: Outra “pequena” motivação do meu 

caminho 

Para a realização deste EP foi necessário experienciar e trabalhar com 

diferentes ciclos de ensino, de forma a ter uma noção de como trabalhar quer 

com camadas mais alunos mais jovens quer com mais velhos. Desta forma e 

não tendo a ESFV 2º ciclo, através de um acordo com a Escola E.B. 2,3 Pêro 

Vaz de Caminha, fiquei responsável, durante o 2º Período, por uma turma de 

6º. 

Tal como com a minha turma de 10º ano, para conseguir interagir e 

compreender o ambiente em que iria estar inserida, foi necessário conversar 

com a professora co-cooperante e observar uma das aulas do 1ºPeríodo dessa 

turma, de forma a conseguir caraterizar a turma e adequar o processo de 

ensino-aprendizagem. 

A primeira conversa com a professora co-cooperante realizou-se ainda 

com em conjunto com todo o NE e o PC. Nessa conversa foram realizadas 

todas as apresentações devidas e foi decidido com que turma cada estudante 

estagiário ficaria. Através dessa conversa foi possível saber que a minha turma 

teria três alunos com necessidades educativas especiais (NEE). Também me 

foi dada a indicação pela professora co-cooperante que existiria um aluno que 

necessitaria de alguma atenção e uma outra aluna que teria algumas 

dificuldades motoras. Ao longo desta conversa a professora co-cooperante 

também informou como os estudantes estagiários deveriam proceder 

relativamente à entrega dos planos das aulas, qual seria a calendarização das 

aulas de cada turma e qual o roulement do espaços que cada estudante 

estagiário teve de respeitar para as suas aulas. 
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Após esta conversa, fui observar a turma na última aula do primeiro 

período, de forma a associar as informações dadas pela professora na primeira 

reunião com o conhecimento e perceção das habilidades motoras da turma. 

Durante essa aula, as conversas que pude ter com a professora co-cooperante 

foram importantes para que melhor compreendesse as características da turma 

e adequar o processo de ensino-aprendizagem. Esta aula observada realizada 

no 1º Período permitiu-me elaborar a sequência e extensão dos conteúdos das 

várias modalidades de acordo com o nível da turma, não sendo necessário 

realizar avaliações diagnósticas para cada modalidade. 

Ao longo deste período foi notório que das três modalidades que 

abordei, futebol, ginástica de solo (mais saltos de cavalo e minitrampolim) e 

dança, os alunos sentiam-se menos motivados para dança, nomeadamente os 

rapazes, sendo assim necessário recorrer a algumas estratégias para manter 

os alunos motivados. A estratégia que optei foi abordar dança no início de cada 

aula, para que os alunos não se aborrecessem em demasia e continuassem 

empenhados, interessados e motivados nos momentos em que esta 

modalidade era abordada. Para as restantes modalidades os alunos 

mostraram-se sempre motivados e empenhados. 

A relação que consegui estabelecer com os alunos foi ótima, onde logo 

na primeira aula surgiu uma enorme empatia com toda a turma, facilitando 

assim a colocação de regras no espaço de aula e consequentemente o 

processo de ensino-aprendizagem. Esta empatia em conjunto com um 

conhecimento mútuo entre mim e os alunos, nomeadamente que eu 

compreendesse a forma de estar dos alunos e que os mesmos se adaptassem 

a mim depois de já terem tido uma primeira professora no 1º Período permitiu a 

criação de um ambiente muito bom. Este ambiente possibilitou que durante as 

aulas fosse possível existir boa disposição, algumas brincadeiras (próprias da 

idade) entre professora e os alunos e uma alegria que permitiu que o processo 

de ensino-aprendizagem se tornasse mais fácil e simples. 
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4. Realização da Prática Profissional 

 

4.1. Choque com a realidade: Percalços e 

horizontes que foram surgindo 

 

4.1.1. Conceção: O início do caminho 

“O ensino é criado duas vezes: primeiro na conceção e depois na realidade.” 

(Bento, 2003, p 16) 

Com o iniciar deste caminho, de entrada no mundo profissional da 

docência, a mudança de aluna para professora levou a um caminho de ensino 

e de uma contínua aprendizagem. Essa mudança leva à criação de um 

nervosismo natural com o início deste percurso, onde a ânsia de alcançar o 

sucesso é grande. 

Neste início de caminho, todas as conceções apresentadas pelo 

estudante estagiário estão relacionados diretamente com as experiências 

vividas e são estas que irão influenciar a sua forma de estar, de ensinar e de se 

relacionar enquanto docente com os alunos. Assim, concordando com Graça 

(2001) “as conceções que os professores possuem acerca dos conteúdos de 

ensino e acerca dos alunos com quem trabalham refletem-se no modo como 

pensam e desenvolvem as suas práticas de ensino” (p.110). Essas conceções 

ao longo deste EP foram-se alterando e sendo reconstruídas, com base em 

novas experiências e em uma realidade vivida, mas vivida de um outro lado, o 

de professora. O confronto dessas conceções iniciais com a realidade escolar 

foi um dos primeiros passos no início deste EP. Esse primeiro passo foi dado a 

partir de uma primeira reunião com o PC no primeiro dia de ida à escola, onde 

além das apresentações formais e da apresentação dos espaços da escola por 

parte do PC, procurou-se analisar diversos documentos, disponibilizados pelo 

PC, relacionados com as condições de trabalho da escola e os projetos e 

exigências que lhe estavam adjacentes. Esses documentos foram o Projeto 
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Educativo da Escola (PEE), o Regulamento Interno (RI), o Programa Nacional 

de EF, o Projeto Curricular de EF, a Planificação Anual do 10º ano, os Critérios 

de Avaliação de EF (CAEF) do 10º, 11º e 12º anos e o Regulamento da 

Disciplina de EF, que permitiram um melhor enquadramento e compreensão 

daquela realidade escolar. 

A análise dos documentos acima mencionados foi fundamental e 

preponderante para a contextualização da minha ação, nomeadamente a 

análise dos documentos específicos de EF.  

“O PEE é um documento identitário, com projeção no futuro, que atua, 

de modo coerente, sobre a prática docente e a ação dos outros elementos da 

comunidade educativa. Define grandes linhas e orientações estruturantes, 

prevendo os seus próprios mecanismos de autorregulação, tendo como base a 

legislação em vigor. A sua definição deve traduzir a realidade escolar, tal como 

ela é vista pelos seus intérpretes na comunidade” (Projeto Educativo da ESFV, 

2014). No PEE da ESFV estão incluídos pontos como a história, a identidade, 

os objetivos e metas da escola e as estratégias para o futuro. Através da 

análise deste documento foi possível compreender qual a missão desta 

instituição e quais os princípios e valores enraizados na filosofia da mesma, 

permitindo-me adequar a minha ação de docência de acordo com essa missão, 

esses princípios e valores. 

“O RI reflete o contexto da escola e implica ajustamentos sempre que a 

comunidade escolar considere conveniente. Neste sentido, é utilizado como 

instrumento para a concretização de objetivos específicos definidos no PEE” 

(Santos et al., 2009, p.51). O RI promove os princípios do respeito pela 

individualidade de todos os membros da comunidade escolar, da 

autorresponsabilização, da liberdade de expressão, da equidade e da 

transparência, assim como da participação ativa de todos os membros da 

comunidade educativa na vida escolar quotidiana (Regulamento Interno da 

ESFV, 2014). A análise deste documento permitiu-me organizar o processo de 

ensino – aprendizagem de acordo com os princípios e objetivos apresentados 

pelo PEE e foi um documento de leitura obrigatória. 
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A análise destes dois documentos, PEE e RI, permitiu-me compreender 

quais os princípios e valores pelos quais a ESFV se iria reger e qual a sua 

filosofia e a sua missão. 

Em termos gerais, “o programa ou curriculum deve fornecer a orientação 

norteadora para a planificação do ensino pelo professor e para a elaboração 

dos materiais complementares” (Bento, 2003, p20). O Programa Nacional de 

EF norteia a planificação do ensino pelo professor de EF e foi elaborado 

através de uma organização por modalidades a lecionar ao longo de todos os 

anos letivos definindo os objetivos para cada ano. A análise do Programa 

Nacional de EF permitiu uma constatação da realidade, levantando-me 

algumas questões e alguma revolta. Será que o currículo atualmente tem em 

consideração a realidade escolar? Será possível com apenas três tempos 

semanais consolidar a aprendizagem de um qualquer conteúdo? Será possível 

que os conteúdos apresentados estejam de acordo com o nível motor que os 

alunos apresentam na realidade das nossas escolas? Todas estas questões 

que me surgiram entendo que são fulcrais para que o processo de ensino-

aprendizagem seja eficaz e eficiente. Apesar de concordar com a proposta de 

progressão do ensino dos conteúdos e com a distribuição do ensino por níveis 

que o Programa Nacional de EF apresenta, não considero que o currículo vá 

ao encontro da realidade das escolas em Portugal, onde os alunos cada vez 

mais apresentam algumas debilidades na sua coordenação motora e onde, 

com cada vez menos tempo destinado para as aulas de EF, se pretende 

ensinar os mesmos conteúdos como se essa perda de tempo não tivesse 

existido. Estas debilidades apresentadas pelos alunos, como a dificuldade de 

coordenação entre os membros superiores com os membros inferiores, levam 

a que tenham dificuldades em atingir as exigências do Programa Nacional de 

EF, sendo necessário, realizar adaptações ao processo ensino-aprendizagem. 

Essas adaptações na escola serão realizadas através do Projeto Curricular da 

EF da escola, que adaptará o Programa Nacional de EF à realidade da escola. 

A elaboração do Projeto Curricular da EF da escola poderá ser condicionada 

pelos recursos materiais da escola, como os materiais disponíveis para cada 

modalidade e os espaços disponíveis para as aulas de EF, nomeadamente os 

espaços disponíveis para as modalidades apresentadas no Programa Nacional 

de EF. Na ESFV, um dos aspetos que afetou a elaboração do Projeto 



32 

 

Curricular da EF da escola foi o roulement dos espaços, onde cada professor, 

ao longo do ano, lecionará as aulas da sua turma duas vezes em cada espaço 

(E 1, 2 e 3). Em cada espaço poderá se lecionar mais que uma modalidade, 

nomeadamente o E1, que é o ginásio grande, onde se poderá lecionar voleibol, 

badmínton, ginástica de aparelhos, atletismo (salto em altura) e dança, o E2, 

que é o ginásio pequeno, onde se poderá lecionar ginástica de solo e dança e 

o E3 e E4, que é o espaço exterior, onde se poderá lecionar de futebol, bitoque 

rubgy, basquetebol, andebol, patinagem e atletismo (corridas e lançamento do 

peso). Além da elaboração do Projeto Curricular da EF, que adaptará o 

Programa Nacional de EF às condições da escola, esta divisão de espaços 

possibilitou a lecionação de diversas modalidades, promovendo a transmissão 

de um conhecimento mais diverso e mais variado. Apesar de, tal como acima 

foi descrito, cada espaço permitir a lecionação de várias modalidades não 

permite a lecionação de todas, limitando as hipóteses do professor das 

modalidades a lecionar em cada espaço. O facto de cinco em cinco semanas, 

cada professor trocar o seu espaço da aula, leva a que haja poucas aulas 

seguidas nesse mesmo espaço, não existindo muito tempo para que os alunos 

exercitem e consolidem os conteúdos abordados no mesmo. É importante para 

que o processo de ensino e aprendizagem se concretize que os alunos 

consigam passar pelas várias funções didáticas dos conteúdos abordados, não 

sendo um processo curto e rápido. Como Bento (2003, p42) afirma, “o 

confronto do aluno com o conteúdo formativo, com a matéria de exercitação, 

não se esgota num ato único; é antes um processo que, geralmente, se 

estende por um tempo mais vasto (período, unidades temáticas, séries de 

aulas), passa por várias fases e funções didáticas (introdução, transmissão, 

consolidação, aplicação, controlo e avaliação) e decorre de uma forma regular 

e regulável”. Por outro lado essa troca de espaços aumenta o leque de 

hipóteses de modalidades a abordar, visto que nem todas as modalidades 

poderão ser abordadas em todos os espaços, promovendo assim a 

transmissão de um conhecimento variado. Outro fator a ter em conta na 

elaboração do Projeto Curricular da EF foi os recursos materiais disponíveis 

para as aulas de EF, que iriam influenciar o planeamento do professor. A 

quantidade de materiais disponíveis para as aulas, como bolas de futebol ou 

volantes de badmínton, era reduzido em comparação com o número de alunos 
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por turma, existindo muitas vezes uma bola para cada cinco alunos ou um 

volante para cada dois alunos. 

Estes fatores foram preponderantes para a minha análise do Projeto 

Curricular de EF da escola e consequentemente preponderantes para o meu 

planeamento do processo de ensino.  

Outro dos documentos que teve especial preponderância na minha ação 

como docente foi o regulamento da disciplina de EF, nomeadamente na minha 

primeira aula com a turma, onde este tinha de ser dado a conhecer à turma 

para que este fosse cumprido por todos os intervenientes na aula. Nessa 

primeira aula, em que dei conhecimento aos alunos desse regulamento, 

procurei fazê-lo de uma forma dinâmica e curta, de maneira a que os alunos 

captassem toda a informação transmitida, sem que, por aborrecimento, 

iniciassem conversas paralelas ou algumas brincadeiras.  

Outra análise preponderante foi a análise dos CAEF do 10º, 11º e 12º 

anos, visto que nas primeiras aulas iriam realizar-se as avaliações diagnósticas 

(AD) de algumas modalidades. Pelo que seria necessário conhecer bem esses 

critérios para uma correta observação dos mesmos.  

Após esta análise, o passo seguinte foi a apresentação dos estudantes 

estagiários/NE ao GEF, à restante comunidade docente e o conhecimento da 

escola.  

Por último, após as apresentações e o conhecimento da escola, foi 

realizada a distribuição das turmas pelos estudantes estagiários. 

Posteriormente o NE elaborou um questionário (Anexo I), a ser aplicado na 

primeira aula, que permitiria recolher informações sobre a caraterização dos 

alunos individualmente. Essas informações tornaram-se relevantes e ajudaram 

na elaboração do planeamento quer das aulas quer das Unidades Didáticas 

(UD). A quando da elaboração deste questionário o NE procurou compreender 

a AFI que os alunos realizavam fora da escola, a sua motivação para as aulas 

de EF, quais as modalidades que estes mais gostavam, se possuíam algum 

problema de saúde e se se consideravam pessoas sedentárias.  

Toda a análise destes documentos, as apresentações, o conhecimento 

da escola e a elaboração do questionário permitiram-me aceder a informações 
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relevantes para o meu planeamento, como os recursos/materiais disponíveis, 

como seria feita a gestão dos espaços para EF, quais os critérios de avaliação, 

quais os conteúdos a serem lecionados ao longo do ano letivo e relativamente 

ao questionário entregue à minha turma, se os alunos realizavam alguma AFI 

fora da escola, se se encontravam motivados para as aulas de EF, quais as 

modalidades que estes mais gostavam, se tinham algum problema de saúde e 

se se consideravam pessoas sedentárias. Todas estas informações 

influenciaram o meu planeamento, nomeadamente (1) na compreensão dos 

conteúdos que tinha de lecionar ao longo de todo o ano; (2) na compreensão 

sobre a gestão dos espaços para as aulas de EF, em que compreendi que iria 

de ter lecionar várias modalidades e elaborar UD um pouco curtas, como 

atletismo (7 aulas), futebol e badmínton (11 aulas), tendo em conta todos os 

conteúdos que tinha para lecionar e às vezes que tive de “passar” para cada 

espaço ao longo do ano; (3) na compreensão sobre os recursos materiais 

disponíveis para as aulas, onde em algumas modalidades estes eram 

reduzidos, como em futebol e badmínton em que a impossibilidade da 

existência de uma bola/volante para cada aluno impossibilitou-me de realizar 

exercícios individuais com esses materiais, optando por exercícios aos pares 

ou em grupo; (4) na compreensão dos CAEF do 10º, 11º e 12º anos, onde 

levaram a que as AD se limitassem aos mesmos e (5) na compreensão das 

informações recolhidas do questionário que me permitiram perceber que os 

alunos gostavam menos de dança, ginástica e futebol, tendo em ginástica e 

futebol escolhido exercícios na sua maioria com uma natureza competitiva que 

por norma deixa os alunos mais motivados (tal como se veio a constatar) e em 

dança introduzi a aeróbica em vez de outro tipo de danças, como danças 

sociais, onde a componente de dança não era tão forte pois é composta 

também por uma vertente de ginástica e introduzi algumas modalidades em 

simultâneo, como o boccia, ajudando assim a manter o empenho e interesse 

dos alunos. 

Estas informações recolhidas e estes documentos analisados 

influenciaram fortemente a planificação, porém após a recolha de informação 

surgiram-me algumas questões. Como se realizaria a elaboração do Projeto 

Curricular de EF se não existissem estes espaços na ESFV? Se existisse mais 
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recursos materiais? Como seria a organização da EF sem estes fatores? Como 

organizaria a escola? E o ensino da EF na mesma? Considero que cada escola 

influencia a forma de lecionar EF através do seu Projeto Curricular de EF, onde 

estão inseridos os recursos que esta tem disponíveis, a população da escola, 

ou seja, alunos, pessoal docente e pessoal não docente, projetos/atividades de 

enriquecimento curricular, a oferta formativa, protocolos e parcerias e quais os 

seus objetivos, ou seja, para onde quer ir. Na ESFV todo o Projeto Curricular 

de EF visa a promoção do desenvolvimento do aluno como um todo, porém a 

presença de alguns constrangimentos leva a que esse desenvolvimento possa 

ser afetado. Os espaços para o ensino da EF deveriam ser (1) um espaço 

exterior, onde se pudesse lecionar os vários desportos coletivos e outras 

modalidades que se pudessem adaptar nesse espaço, (2) um pavilhão 

gimnodesportivo e (3) um ginásio pequeno, onde se se pudesse abordar as 

diferentes ginásticas e a dança. A rotatividade dos espaços teria de ser 

realizada por períodos de tempo mais longos, ou seja, dar mais tempo aos 

professores em cada espaço para poderem realizar UD´s mais longas ou 

abordar mais que uma modalidade e onde apenas, em simultâneo, estariam 

três turmas de EF, de modo a estar apenas uma turma em cada espaço. Os 

recursos materiais para as aulas de EF deveriam possibilitar uma unidade para 

cada aluno, no caso de bolas, colchões, raquetes e patins e no caso da 

ginástica de aparelhos existir pelo menos dois aparelhos de cada, ou seja, dois 

cavalos ou duas traves, para tentar rentabilizar ao máximo o tempo de 

empenhamento motor e não limitar a liberdade de pensamento do professor 

para o planeamento das aulas por falta de recursos. A escola, nomeadamente 

a ESFV, deverá permitir um desenvolvimento ao aluno, onde o ensino da EF 

deve ser livre de constrangimentos, com tarefas de enriquecimento curricular 

que promovam a AFI e o desporto, como o corta-mato e permitir ao aluno 

ganhar experiências que lhe possam ser úteis para o futuro. 
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4.1.2. Planeamento: elaboração dos passos 

“Uma melhor qualidade de ensino pressupõe um nível mais elevado do seu 

planeamento e preparação” 

(Bento, 2003, p 16) 

 “Planificar a educação e a formação – o que é que isto significa? 

Significa planear as componentes do processo de ensino e aprendizagem nos 

diferentes níveis da sua realização; significa apreender, o mais concretamente 

possível, as estruturas e linhas básicas e essenciais das tarefas e processos 

pedagógicos (…) a planificação é o elo de ligação entre as pretensões, 

imanentes ao sistema de ensino e aos programas das respetivas disciplinas, e 

a sua realização prática. É uma atividade prospetiva, diretamente situada e 

empenhada na realização de ensino, que se consuma na consequência: 

elaboração do plano, realização do plano – controlo do plano – confirmação ou 

alteração do plano, etc” (Bento, 2003, pp. 15-16). O planeamento é o primeiro 

passo para o processo de ensino, é um plano de intenções modificável que tem 

de ter um conhecimento sustentável e concreto. Para que o planeamento seja 

eficaz é necessário que tenha em conta todas as informações recolhidas 

anteriormente, adequando os objetivos à realidade da escola e dos recursos 

materiais disponíveis.  

A planificação significa também ligar a própria qualificação e formação 

permanente do professor ao processo de ensino, à procura de melhores 

resultados no ensino como resultante do confronto diário com problemas 

teóricos e práticos (Bento, 2003, p 16). Na realidade, o planeamento acaba por 

ser uma previsão da prática, que poderá ser modificável e adaptável às 

possíveis mudanças e imprevistos que podem incorrer com a prática. 

Segundo (Bento, 2003), a preparação das situações de ensino exige 

uma progressão própria, pelo que o autor enumera três níveis de planeamento 

distintos: o plano anual, a UD e o plano de aula (PA). 
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4.1.2.1. Planeamento Anual 

A elaboração do planeamento anual (Anexo II) foi a primeira tarefa de 

planificação que o NE teve de realizar. A elaboração deste documento permitiu 

a concretização dos restantes planeamentos. Segundo Bento (2003, p 67) “a 

elaboração do plano anual constitui o primeiro passo do planeamento e 

preparação do ensino e traduz, sobretudo, uma compreensão e domínio 

aprofundado dos objetivos de desenvolvimento da personalidade, bem como as 

reflexões e noções acerca da organização correspondente do ensino no 

decurso de um ano letivo”.  

A construção deste documento foi realizada a partir do plano anual de 

EF, que indicava quais as modalidades a abordar para cada ano letivo, 

elaborado pelo GEF e entregue a mim e em simultâneo ao NE pelo PC. A 

diversidade de modalidades apresentada neste plano não foi muito grande, 

tendo em conta o Projeto Curricular de EF, as modalidades que estavam pré-

determinadas para o 10ºano não foram muito diferentes de quando eu era 

aluna. Assim torna-se inevitável questionar, porquê lecionar quase sempre as 

mesmas modalidades? Porquê não procurar lecionar outras modalidades que 

igualmente respeitem os objetivos do currículo? O currículo relativamente às 

modalidades menciona que para o ensino secundário devem ser lecionadas 2 

de jogos desportivos coletivos, 1 de ginástica ou atletismo, 1 de dança e 2 das 

outras. Respeitando as regras do currículo, a ESFV já demonstra procurar essa 

lecionação de outras modalidades através da inserção do bitoque rubgy, 

contudo penso que uma presença mais significativa de novas modalidades, 

como atividades de exploração da natureza ou modalidades de combate, só 

seria benéfica para o processo de ensino-aprendizagem e iria promover uma 

maior cultura desportiva, mais rica e diversificada. 

A elaboração do plano anual passou apenas por verificar quais as 

modalidades indicadas para o 10º ano e qual o roulement dos espaços, 

elaborado pelo GEF no início do ano, acabando a elaboração do plano anual 

por ser mais uma verificação dos dados que me foram passados e organizados 

num plano. As modalidades indicadas para o 10º ano pela escola e que acabei 

por lecionar foram sete, o voleibol, o badmínton, a ginástica, a dança, o futebol, 
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o atletismo e o bitoque rugby. A aptidão física também foi considerada uma 

modalidade lecionada ao longo do ano letivo, quer através de exercícios de 

treino funcional de treino de força, quer através de testes que promovessem o 

desenvolvimento da força (através da bateria de testes Fit School) e de testes 

que promovessem o desenvolvimento da capacidade aeróbia (através do Teste 

de Cooper). Estas atividades foram, na sua maioria, desenvolvidas nas aulas 

de 100 minutos.  

Devido ao roulement de espaços que foi apresentado a mim e ao NE no 

início do ano letivo, ficou definido em reunião com o mesmo, que o plano 

curricular de EF do 10º, por ordem temporal, abordaria as seguintes 

modalidades: 

1. Ginástica 

2. Atletismo 

3. Futebol 

4. Voleibol 

5. Dança 

6. Bitoque Rugby 

7. Badmínton 

Nas primeiras três semanas foram realizadas as AD às modalidades que 

iriam ser lecionadas no ano letivo, à exceção de Dança, Bitoque Rugby e 

Badmínton, visto que nesse tempo estava estabelecido que cada professor 

estaria uma semana em cada espaço. Algumas dessas AD foram realizadas 

um pouco antes do normal, visto, que as mesmas se costumam realizar antes 

de iniciar a lecionação da UD. Porém considero que a realização dessas AD e 

a constante troca de espaços permitiu introduzir as várias UD que seriam 

abordadas, permitindo compreender quais os recursos materiais e espaciais 

disponíveis para as aulas e quais as capacidades e competências dos alunos 

de todas as UD avaliadas. 

Apesar de este plano permitir uma organização do processo de ensino, 

este não é estanque e imutável, estando sujeito a constantes alterações. Como 

refere Bento (2003, p 16) “o ensino real tem naturalmente mais facetas do que 

aquelas que podem ser contempladas no seu planeamento e preparação. No 
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processo real do ensino existe o inesperado, sendo frequentemente necessário 

uma rápida reação situativa”. As principais alterações do meu planeamento 

anual deveram-se à realização de atividades que não constavam no plano de 

atividades anual e a greves da função pública que coincidiram com os horários 

das minhas aulas e que me impediram a realização das mesmas. 

 

4.1.2.2. Planeamento das Unidades Didáticas 

O planeamento da UD baseou-se no planeamento do processo de 

ensino de cada modalidade, sendo neste planeamento que decorre a maior 

parte da atividade de planeamento e de docência de professor (Bento, 2003). 

Contudo este planeamento não será apenas a distribuição das matérias pelas 

aulas, devendo ter em conta os alunos e evolução holística ao longo das aulas. 

Tal como refere Bento (2003, p78), “um planeamento adequado de unidades 

temáticas (…) tem que ser a base para uma elevada qualidade e eficácia do 

processo real de ensino. O planeamento da unidade temática não deve dirigir-

se preferencialmente para a matéria “em si mesma” – a abordar – mas sim 

para o desenvolvimento da personalidade (habilidades, capacidades, 

conhecimentos e atitudes) dos alunos, pelo que deve, explicitar as funções 

principais assumidas naquele sentido por cada aula”. O planeamento da UD 

não se cinge só às matérias a ser lecionadas, devendo ter sempre em conta os 

alunos e o seu desempenho ao longo das aulas. Se a maioria dos alunos 

demonstra dificuldade na execução de um conteúdo, se na aula em que esse 

conteúdo deveria estar a ser consolidado mas o professor considerar que esse 

conteúdo não está consolidado poderá dar mais tempo para a sua exercitação, 

baseando-se nas capacidades e habilidades que observa da maioria dos 

alunos com dificuldades. Estas dificuldades estiveram presentes na minha 

turma aquando da lecionação de badmínton, em que tendo em conta as 

capacidades e habilidades apresentadas pela maioria dos alunos, alterei o 

planeamento da UD. 

Este planeamento tem por base o planeamento anual, podendo ser 

sujeito a alterações, visto que continua a ser um plano de intenções, que tem o 

objetivo de organizar o processo de ensino, nomeadamente os conteúdos das 
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aulas, tendo em conta a evolução dos alunos e os objetivos de ensino 

estabelecidos. Este planeamento só é elaborado após a realização da AD de 

cada UD, pois só após essa avaliação é possível compreender as habilidades 

que a turma apresenta e selecionar os conteúdos de acordo com essas 

habilidades. 

Para elaborar as UD segui o modelo de estrutura e conhecimento (MEC) 

proposto por Vickers (1990), organizado por quatros categorias 

transdisciplinares: habilidades motoras, condição física e fisiologia, cultura 

desportiva e conceitos psicossociais. Com a estrutura da UD já definida tornou-

se mais fácil a elaboração da mesma, sendo mais fácil para mim elaborar os 

objetivos para cada aula. 

Uma das minhas maiores dificuldades foi a seleção dos conteúdos a 

lecionar, especialmente nas modalidades em que me sentia mais insegura e 

sentia que tinha menos conhecimento para sustentar as minhas decisões. Para 

combater esta minha dificuldade, a análise à bibliografia disponibilizada pelas 

unidades curriculares (UC) do primeiro ano do MEEFEBS, mais 

especificamente as didáticas especificas, foi fundamental, permitindo-me 

conseguir equilibrar os conteúdos a lecionar com o número de aulas em cada 

UD. Porém, esse equilíbrio que consegui encontrar não invalidou que ao longo 

das UD, não fosse fazendo alterações devido a imprevistos que foram 

aparecendo, como maiores dificuldades dos alunos em alguns conteúdos 

abordados ou como a impossibilidade de realizar alguma aula. 

A extensão e sequência dos conteúdos planeada não foi aquela que foi 

exatamente a executada devido à dificuldade demonstrada pelos alunos em 

compreender e conseguir executar alguns conteúdos e devido à greve da 

função pública (…) Devido às dificuldades demonstradas os conteúdos que 

acabaram por não ser abordados foram o serviço curto e o remate visto que os 

alunos ainda não tinham consolidado os conteúdos anteriormente abordados e 

estes dois últimos se apresentavam como mais complexos e de difícil 

execução. A aula 91 não foi realizada devido à realização de greve da função 

pública, não havendo nesse dia condições necessárias para o normal 

funcionamento das aulas de Educação Física. 
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(Excerto da reflexão de Unidade Didática 7 de Badminton, Junho, 2016) 

 Esta parte da reflexão vem reforçar a ideia de que os planeamentos 

passam sempre por um plano de intenções, estando sempre sujeitos a 

alterações. Este excerto também vem comprovar a minha preocupação no 

processo de aprendizagem do aluno, em que procuro a evolução e 

desenvolvimento do mesmo, tendo consciência que o tempo de exercitação 

dos conteúdos para os alunos, torna-se fundamental para que haja uma 

aprendizagem eficaz. Tal como afirma Judith Rink, citada por Mesquita e Graça 

(2011, p 41), aprende mais quem dedica mais tempo a uma boa exercitação.  

No segundo exercício, devido à maior demora dos alunos em 

compreender como deveria realizar o amortie e dificuldade em realiza-lo 

corretamente, acabei por não introduzir o remate como tinha planeado, dando 

aos alunos mais tempos para exercitarem o amortie. Penso que esta não 

introdução foi benéfica para os alunos, pois estes mostraram conseguir 

ultrapassar algumas dificuldades que tinham na realização do amortie, 

realizando-o com alguma correção no final da aula. 

(Excerto da reflexão nº 07 e 08 de 11 de Badmínton. Espaço 1. Duração 

100´.25/05/2016) 

 Segundo Vickers (1990) a estruturação dos conteúdos da UD poderá ser 

realizada através de uma abordagem do topo para a base ou da base para o 

topo. A abordagem da base para o topo implica a divisão dos conteúdos em 

matérias mais simples e básicas, progredindo para matérias mais complexas. 

Este tipo de abordagem foi utilizada na lecionação das modalidades individuais, 

ginástica, dança, badmínton e atletismo. A adoção desta abordagem, que dá 

uma maior importância à componente técnica que à componente tática, 

mostrou-se bastante benéfica para a aprendizagem dos alunos, em que estes 

rapidamente adquiriram os conteúdos mais simples progredindo até chegar aos 

mais complexos e construindo o conhecimento pretendido e objetivado no 

planeamento da UD. Quanto às modalidades coletivas, futebol, voleibol e 

bitoque rugby, o tipo de abordagem utilizado foi do topo para a base, onde o 

jogo assume um papel preponderante na aprendizagem dos conteúdos. Nesta 

abordagem é dada uma relevância e importância maior à tática do que à 
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técnica, em que a aprendizagem da técnica é ditada pelo problemas 

decorrentes do jogo, na medida em que não faz sentido saber fazer do ponto 

de vista técnico o que o jogo não pede a nível tático (Mesquita & Graça, 2011, 

p 153). 

 Desta forma, para que a construção deste planeamento dê uma linha 

orientadora para o processo de ensino e ajude na sua organização é 

importante que seja objetiva e tenha em conta o desenvolvimento dos alunos 

ao longo de toda a UD, suportando a elaboração do PA. 

 

4.1.2.3. Planeamento das Aulas 

 “Com o planeamento da unidade temática dão-se os primeiros passos 

para a preparação da aula. Os objetivos e conteúdos essenciais estão 

definidos em traços largos; a aula está integrada no processo global da 

unidade didática, está assinalada a sua função. (…) sem se elaborar e terem 

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 (…) 

a preparação da aula constitui, pois, o elo final da cadeia de planeamento do 

ensino pelo professor” (Bento, 2003, p.164). Como elo final da cadeia de 

planeamento do ensino pelo professor, o plano de aula (Anexo III), deve ser 

elaborado tendo em conta os planeamentos elaborados anteriormente, o 

planeamento anual e o planeamento da UD, existindo uma coerência entre os 

mesmos e entre o planeamento da UD e plano de aula. Tal como Metzler 

(2011, p 141), refere a importância de uma boa articulação e coerência entre a 

UD e o PA como meio facilitador da construção e elaboração deste último, 

“good planning at the unit level greatly facilities the planning for each lesson in 

the unit. The unit and lesson plans should be strongly aligned”. A boa 

articulação entre a UD e o PA permite alcançar um PA eficaz, com os objetivos 

e conteúdos gerais já determinados na UD, facilitando assim a elaboração do 

mesmo, retirando qual o conteúdo a abordar e qual a função didática a aplicar. 

Como refere Bento (2003, 164) com o planeamento da unidade temática dão-

se os primeiros passos para a preparação das aulas. Os objetivos e conteúdos 
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essenciais estão definidos em traços largos; a aula está integrada no processo 

global da unidade didática, está assinalada a sua função. 

Para a construção do PA foi definida, em reunião de NE, uma estrutura 

única para que todos os estudantes estagiários. Apesar de ter sido definida 

uma estrutura para o PA, este poderia ter outras estruturas além da definida, 

não existindo uma única versão para o mesmo. Tal como Bento (2003, p 152) 

refere “existem numerosas propostas de esquemas de aula, cada uma delas 

caracterizada por uma variedade de constelações possíveis, mas sem que 

nenhuma possa afirmar a pretensão de validade universal”. 

A elaboração do PA teve por base a ideia de Bento (2003, p 152) que 

afirma que “(…) como qualquer outra sessão de ensino racionalmente 

organizada, estrutura-se normalmente em três partes: parte preparatória, parte 

principal e parte final”. Seguindo a ideia de Bento e em conjunto com o NE, a 

estrutura final do PA ficou constituída por um cabeçalho e uma tabela dividida 

em três partes da aula (preparatória, principal e final). A parte preparatória ou 

inicial tinha com principal objetivo o ativar e preparar as estruturas 

osteomioarticulares e aumentar a frequência cardíaca do aluno para a parte 

segunda parte da aula. Segundo Bento (2003, p 153) “muito embora a parte 

principal revindique a função determinante da aula, incubem à parte 

preparatória as tarefas importantes. E estas não devem ser entendidas apenas 

como um “aquecimento”, mas sim inerentes à preocupação de criar uma 

situação pedagógica, psicológica e fisiológica, favorável à realização da função 

principal da aula”. Nas primeiras aulas, os exercícios que utilizei foram mais 

direcionados para uma ativação geral por parte dos alunos com pouco ou 

nenhum transfere para os conteúdos que iriam ser lecionados ao longo da aula. 

Com o passar de algumas aulas e o ganho de experiência comecei a utilizar 

exercícios na parte inicial com transfere para os exercícios seguintes da aula, 

passando a usar apenas esses na parte inicial da aula. A parte seguinte da 

aula, a parte principal, tal como o nome indica, apresentou-se como 

fundamental para os objetivos a atingir na aula, onde eram realizados 

exercícios com os conteúdos planeados. Como refere Bento (2003, p 158), “é 

na parte principal que o professor tem a tarefa de realizar os objetivos e de 

transmitir os conteúdos propriamente ditos da nossa disciplina, pelo que é aqui 

que as suas capacidades metodológicas são particularmente colocadas à 
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prova”. Como última parte da aula, a parte final, teve como objetivo o retorno à 

calma dos alunos e transmitir informações importantes para a aula seguinte. 

Bento (2003, p 160) afirma que “a parte final é organizada, tanto sob o ponto 

fisiológico (retorno do organismo à proximidade dos valores iniciais da carga), 

como para a criação de determinadas condições favoráveis às aulas seguintes 

de outras disciplinas (quando for o caso) ”. 

O cabeçalho possuía informações básicas e informações mais 

específicas sobre a aula e a ação do professor. As informações mais básicas 

foram o número da aula, a data, a hora, a duração da aula e a turma. As 

informações mais específicas presentes nesse cabeçalho foram as funções 

didáticas da aula, os conteúdos do ensino, presentes no planeamento da UD e 

os objetivos da aula, organizados segundo as 4 categorias propostas por 

Vickers (1990). 

Na tabela, além de esta estar dividida em 3 partes da aula, também ficou 

definido pelo NE que em cada exercício estariam presentes os objetivos 

comportamentais, ou seja, os comportamentos que esperamos que os alunos 

apresentem no exercício, a organização didática metodológica, onde estará 

explicado o exercício e as suas variantes e qual a posição adotada pelo 

professor durante o exercício e as componentes criticas, que remetem para os 

comportamentos, atitudes, ações táticas e técnicas que desejamos observar 

nos alunos ao longo dos exercícios. 

Um dos principais desafios com que me deparei na elaboração do PA foi 

realizar exercícios que mantivessem os alunos motivados, empenhados e 

interessados, sem que estes, ao longo dos mesmos, não ficassem entediados, 

procurando brincadeiras e outras atividades para se distrair. Com a experiência 

das aulas, fui percebendo que os alunos ficavam mais motivados com 

exercícios de natureza competitiva, como o jogo ou as formas reduzidas de 

jogo, tentando ter sempre nas aulas exercícios dessa natureza. Estes 

exercícios por vezes levavam a que as suas execuções nem sempre tivessem 

a melhor qualidade, visto que os alunos queriam ganhar. Para conseguir 

alcançar essa qualidade e realizar exercícios de natureza competitiva, na 

elaboração dos PA coloquei sempre metade dos exercícios com natureza 

competitiva e metade de exercícios sem essa natureza competitiva, procurando 

um equilíbrio entre a qualidade que procurava encontrar no exercício por parte 
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dos alunos e os exercícios competitivos que levavam os mesmos, a por vezes, 

descurar essa qualidade. 

Outro aspeto importante relativo à elaboração do PA, foi a sua entrega 

que teve de ser antecipada, ou seja, em todos os inícios de semana todos os 

elementos do NE tinham de entregar os PA da semana a seguir. Esta entrega 

foi umas das rotinas implementadas pelo PC, que possibilitou elaborar o PA de 

forma planeada, organizada e pensada, de acordo com as reflexões e ilações 

retiradas das aulas anteriores.  

Tal como nos planeamentos referidos, o PA não é imutável, podendo ser 

sujeito a alterações e mudanças. Essas mudanças podem surgir devido a 

condições climatéricas, aos recursos materiais ou à aprendizagem dos alunos, 

ou seja, se os alunos realizam um exercício que têm um conteúdo que estes já 

dominam, na aula seguinte, tendo planeado realizar outro exercício para esse 

mesmo conteúdo não o irei fazer, alterando para um exercício com um 

conteúdo que estes ainda não dominem. Assim uma fase de planeamento deve 

estar aberta à criatividade e capacidade de inovar do professor, tal como a 

responsabilidade e autonomia que este deve apresentar. 

   

 

4.1.3. Realização: O Caminho para Educar 

 

4.1.3.1. Conhecimento Teórico vs Prática 

“A teoria e a prática são categorias antropológicas, dois modos de ação 

do ser humano. Não se equivalem, não se fundem ou sobrepõem, nem são 

coincidentes. A teoria não pertence à esfera do fazer, mas antes à do cogitar e 

pensar a realidade. (…) A prática pertence à esfera do pôr em prática, do 

praticar, realizar, exercer, fazer, exercitar e concretizar o que previamente foi 

pensado e, quiçá, teorizado”  

(Bento, 2014, p 19-20).  
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Bento (2014, p 20) afirma que “é notório que não poucos estudantes 

desenvolvem, durante a sua formação, uma sensibilidade muito reativa no 

tocante à relação teoria-prática. De uma maneira quase espontânea habituam-

se a encarar o problema como uma relação de oposição, expressa em três 

variantes: 

1. Uma oposição entre a “teoria” (abstrata) e a “prática” 

(concreta), entendidas como duas formas antagónicas de vida, 

oposição que subentende a luta pelo triunfo de uma sobre a 

outra. 

2. Uma personalização daquela relação, expressa no confronto 

entre os papéis e as pessoas dos “teóricos” e “práticos”. 

3. Uma institucionalização de propriedade: a “teoria” é assunto 

da Universidade e do ensino superior, ao passo que a “prática” 

é ocupação de uma instituição inferior, a escola ou o clube.” 

Antes do início do EP, revia-me um pouco nesses estudantes que Bento 

(2014, p 20) enumerava. Penso que tal facto se deveu à falta de experiências 

práticas tidas até à data, apenas através das didáticas especificas e às 

variadas disciplinas com caracter teórico tidas, que não permitiu um contacto 

muito real e constante com a relação teoria/prática. Esse contacto mais real e 

constante apareceu com o início do EP, onde a relação teoria/prática esteve 

presente na minha ação docente, levando-me a que rapidamente 

compreendesse que a relação de oposição que pensava encontrar entre estes 

dois conceitos não era real. Essa relação que algumas vezes me foi colocada à 

frente no primeiro ano de MEEFEBS e mais vezes ao longo do EP, levou a que 

algumas questões surgissem, nesta minha formação como professora. Uma 

dessas questões que surgiu foi ao encontro da questão colocada por Bento 

(2014, p 22) (…) “não será mais apropriado, no contexto da educação a que 

aqui nos cingimos, em vez de “teoria” e “prática”, deitar mão ao uso de 

“conhecimento” e “ação”?”. Essa questão surgiu após contacto com a prática 

docente, onde os conceitos de conhecimento e ação passaram a fazer mais 

sentido para mim. Tal como refere Bento (1995) para o professor talvez seja 

mais útil falar em conhecimento e ação do que em teoria e prática. 
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Ao longo da minha formação de professora sempre me foi apresentada 

esta relação, não existindo controvérsia em relação à necessidade de 

conhecimentos (teoria) suportem a ação (prática), mas a forma de articulação 

destes dois conceitos. Para toda a ação é necessário que haja conhecimento e 

esse conhecimento pode estar presente no nosso dia-a-dia. Como refere Bento 

(2014, p 23) “o conhecimento está instalado na nossa vida quotidiana”.  

Assim não consigo dissociar esta relação conhecimento (teoria) e ação 

(prática) da minha prática de docência, em que ao longo do EP, todas as 

minhas ações implicavam a confirmação de um conhecimento, ou seja, para 

todas as minhas aulas, eram exigidos conhecimentos, sem os quais a minha 

ação não seria significativa nem teria propósito. A minha ação, ao longo de 

todo o EP, sempre se baseou em conhecimento, sendo impossível realizar 

qualquer tipo de ação que não proviesse do mesmo. (…) a teoria é “uma” 

prática pensada imaginada e refletida, e que a prática é “uma” teoria ou 

conjunto de conhecimentos à vista, uma prática intentando a culminância no 

horizonte da teoria. Que cada prática traduz um dado nível de conhecimentos. 

(…) que a teoria tem supremacia sobre a prática, por apontar metas à ação e 

por ser o transcendente que justifica o transcendido. E que a organização da 

educação deve exprimir essa supremacia (Bento, 2014, p 24). Esta 

impossibilidade de dissociar estes dois conceitos esteve sempre no meu EP, 

como na UD de Bitoque Rugby onde o meu conhecimento sobre a modalidade 

era reduzido e onde tive de pesquisar, estudar a mesma modalidade, de forma 

a conseguir traçar objetivos para a UD. 

A minha maior dificuldade esteve relacionada com o pouco 

conhecimento que tinha da modalidade, obrigando-me a estudar sobre a 

mesma, alcançando um conhecimento sólido para poder ter sucesso no 

processo ensino aprendizagem. 

(Excerto da reflexão de Unidade Didática 6 de Bitoque Rugby, Maio, 

2016) 

Esta parte de reflexão comprova que sem o conhecimento que adquiri 

com o estudo da modalidade, não conseguiria traçar objetivos para a UD nem 
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conseguia lecionar os seus conteúdos. Este conhecimento sustentou a minha 

prática e sem o qual não conseguiria ter lecionado esta UD. 

A evolução do conceito da relação teoria/prática que tive ao longo da 

minha formação de professora foi bastante relevante, onde a relação de 

oposição que pensava existir, tal como o título deste tema demonstra (teoria vs 

prática), alterou-se completamente com o início do EP e a minha prática de 

docência. A relação entre estes dois conceitos ainda continua a suscitar 

soluções variadas, porém após finalizado o EP, considero que a prática não 

existe sem teoria, pois sem a mesma torna-se uma prática sem significado e 

que a teoria não existe sem a prática, pois a teoria planeia e pensa a prática.  

Assim a teoria suporta a prática e é através da mesma que o professor 

transmite o seu conhecimento e ajuda o desenvolvimento do aluno, porém para 

que haja essa transmissão e esse desenvolvimento num ambiente positivo é 

fundamental uma boa relação com o aluno, tornando a relação professor-aluno 

um fator importante para um bom processo de ensino-aprendizagem. 

 

4.1.3.2. Relação Professor – Aluno  

De acordo com Silva (2009), um professor competente deve possuir um 

conjunto de requisitos que passam não só pela inquestionável necessidade de 

dominar um conhecimento especializado e ser capaz de o transmitir 

adequadamente, mas também ter a capacidade de se relacionar com os alunos 

a fim de tornar o processo de ensino-aprendizagem mais agradável e atrativo 

para a turma. Assim, tendo em conta o conceito de Silva (2009), um professor 

não é um mero transmissor de conhecimento mas também um gestor de 

relações humanas. 

“Num modelo tradicional de ensino, o professor na sala de aula ensina e 

dá ordens e os alunos aprendem e obedecem” (Cabral et al, 2004, p 328). 

Apesar de esta perspetiva de ensino ter vindo a ser aos poucos modificada, 

ainda continua muito presente, atribuindo uma postura de distanciamento e 

autoridade ao professor na sala de aula. A relação professor-aluno tem sido um 

pouco posta de parte, existindo um foco muito grande na função que o 
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professor deve apresentar e o que os alunos devem fazer. Contudo, “para 

aprender, necessitam-se de dois personagens e um vínculo que se estabelece 

entre ambos” (Fernandez, 1991, citado por Cabral et al, 2004, p 328). Na 

formação de professores, mesmo no primeiro ano do MEEFEBS onde existe 

uma formação mais intensa e focada no processo de ensino e na prática da 

docência nas escolas, através das didáticas específicas, não existia muita 

preocupação na relação professor-aluno, priorizando-se a elaboração e a 

transmissão de um conhecimento sustentado e seguro. Essa relação apesar de 

não ter sido alvo de foco durante esse ano, após o início do EP mostrou-se de 

uma influência muito relevante no processo de ensino-aprendizagem. A relação 

professor-aluno está dependente de diferentes fatores, como por exemplo a 

capacidade motivacional e relacional do transmissor, a sua disponibilidade 

afetiva e não apenas da sua capacidade linguística (Fernandes, 1990). Esta 

relação torna-se fulcral para um ambiente positivo ao longo do processo 

ensino-aprendizagem, visto que o ensino envolve uma atividade interpessoal 

que pressupõe um processo intencional e específico numa relação recíproca 

entre os seus intervenientes, o professor e os alunos, tendo por fim objetivos 

educacionais e humanos (Amado, 2005, citado por Ferreira, 2010). É 

importante realçar que esta relação, tal como Amado (2005, citado por Ferreira, 

2010) refere, é recíproca, onde existem e estão envolvidos pensamentos e 

sentimentos que irão influenciar todo o processo de ensino-aprendizagem, visto 

que é uma relação que estará presente ao longo de todo o referido processo. 

A conselho do PC, na primeira aula apresentei uma postura de 

autoridade e distante dos alunos, de modo a fazer-lhes compreender que o 

professor é uma figura que os alunos devem respeitar na sala de aula e que as 

regras estabelecidas pelo mesmo devem ser cumpridas. Esta postura mais 

radical, sem qualquer ligação ou relação com os alunos acabou por atingir o 

objetivo pretendido que era ajudar os alunos a compreender a existência de 

regras e que estas tinham de ser respeitadas. Contudo essa postura apenas foi 

tida na primeira aula, que com o objetivo foi cumprido, permitiu na segunda 

aula através essencialmente do diálogo e de algumas pequenas brincadeiras 

com os alunos, iniciar o relacionamento com os alunos. O uso do diálogo 

apoiou-se num estudo de Panizzi (2002) que destaca a importância do diálogo 
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e a necessidade do aluno sentir o interesse por parte do professor. Um aluno 

que se sinta útil, é um aluno motivado e um aluno motivado está mais disposto 

a aprender e apresenta uma menor tendência em adotar comportamentos 

disruptivos. Assim, o diálogo foi importante para estimular o interesse e 

contribuir para a reciprocidade entre afetividade e aprendizagem. Porém esta 

relação não pode estar só sujeita a elogios, podendo levar a uma situação de 

desequilíbrio. Assim é importante, sempre que for necessário, o professor 

repreender e chamar a atenção, recorrendo a críticas construtivas que leve os 

alunos a tomar consciência das suas atitudes e corrigir as mesmas. 

O uso do diálogo e de algumas brincadeiras permitiu uma aproximação e 

criação de uma amizade, onde os alunos, apesar de compreenderem as regras 

e perceberem que a professora deve ser respeitada, também perceberam que 

a professora foi um apoio para eles, a quem estes podiam falar, brincar e pedir 

ajuda. A existência às vezes de um pequeno gesto, como uma palmada nas 

costas ou um sorriso, pode gerar a confiança necessária na relação professor-

aluno. Essa confiança criada entre professor e aluno pode ter um lado bom e 

um lado mau, por um lado ajuda e favorece o ambiente de aula e, por outro 

lado pode levar a comportamentos abusivos por parte dos alunos, em que 

estes sentem que podem fazer tudo. Desta forma, apesar de achar importante 

a existência dessa confiança, é importante realçar sempre o respeito que deve 

existir com o professor. O professor deve ser visto em parte como um amigo, 

pronto para ajudar, motivar, guiar e auxiliar os alunos e por outro lado uma 

“figura de autoridade” que têm de respeitar e que está presente para fazer 

evoluir os alunos, quer nos seus conhecimentos quer como pessoas. Essa 

“figura de autoridade” será construída ao longo do ano letivo pelo professor, em 

que este terá de ganhar o respeito dos alunos e ir construindo essa autoridade, 

o que por vezes não é conseguido e os alunos acabam por não reconhecer o 

professor como tal. Na minha prática entendo que consegui construir esse 

respeito e ser considerada pelos alunos como a figura de autoridade presente 

na aula e em simultâneo ser vista como uma amiga, pronta a ajudá-los. 

Em suma, conseguir uma boa relação professor-aluno possibilita a 

construção de um ambiente positivo ao longo das aulas, facilitando o processo 

ensino-aprendizagem, que culminará numa melhor comunicação entre os 
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intervenientes. Com um processo ensino-aprendizagem facilitado, a aplicação 

dos diferentes modelos de ensino também se tornará um pouco mais fácil visto 

que os alunos ao respeitarem o professor e o seu trabalho, permitirão um maior 

controlo da turma. 

 

4.1.3.3. A aplicação de diferentes modelos de 

ensino  

Rink (2001) apresenta duas questões que o professor deve colocar, no 

sentido de tomar consciência da pertinência e da adequação das tarefas de 

aprendizagem às reais necessidades dos alunos: Os alunos que estão 

envolvidos em determinado processo de ensino-aprendizagem aprendem o que 

é fundamental para eles? Quando os professores ensinam e optam por 

determinada abordagem ou metodologia conseguem que os alunos estejam 

empenhados de forma congruente e em sintonia com os propósitos das 

metodologias empregues?. Foram duas as questões que surgiram e pesaram 

na minha decisão relativamente aos modelos instrucionais a usar no processo 

de ensino-aprendizagem ao longo do EP, obrigando-me a procurar a solução 

para essas questões, para que a resposta fosse afirmativa. Nesse encalço foi 

necessário ter em consideração as particularidades e as características da 

turma, pois só através deste conhecimento foi possível adequar o modelo 

instrucional que mais se adequaria à turma, tendo em conta toda a 

adaptabilidade inerente a todos os modelos. Como refere Mesquita & Graça 

(2011, p 64) que “os modelos instrucionais não são estanques nem sequer se 

pode afirmar que alguns são melhores que os outros. A sua adaptabilidade 

depende fortemente de variáveis de ensino e aprendizagem a que é necessário 

atender no momento da sua escolha”. 

No primeiro ano do MEEFEBS tive oportunidade de colocar em prática 

alguns modelos instrucionais nas UCs das didáticas específicas, através da 

realização de algumas aulas nas escolas de Paranhos e da Areosa. Ao longo 

do EP optei por pôr em prática dois modelos instrucionais de acordo com as 

características da turma e as modalidades em questão que iriam ser 
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lecionadas, nomeadamente o Modelo de Instrução Direta (MID) e o Modelo de 

Educação Desportiva (MED). 

“O MID caracteriza-se por centrar no professor a tomada de 

praticamente todas as decisões acerca do processo de ensino-aprendizagem, 

nomeadamente a prescrição do padrão de envolvimento dos alunos nas tarefas 

de aprendizagem” (Mesquita & Graça, 2011, p 48). Devido a esta centralização 

no professor, este modelo leva a que os alunos não sejam ativos no mesmo, 

nem desempenhem um outro papel se não aquele de aprendiz. Segundo 

Mesquita & Graça (2011, p 51), “o MID tem mostrado ser particularmente 

vantajoso no ensino de conteúdos decomponíveis para uma abordagem passo 

a passo, como é o caso das progressões pedagógicas para a aprendizagem de 

certas habilidades desportivas num contexto fechado”. Assim, optei por utilizar 

o MID nas modalidades de ginástica, atletismo, dança e badmínton. Também 

utilizei este modelo nas modalidades de futebol e bitoque rugby, não por serem 

modalidades caraterizadas por um contexto fechado, mas sim por este modelo 

dar-me mais segurança para a minha prática, visto que no caso do futebol foi 

das primeiras modalidades a ser lecionada e no caso do bitoque rugby pelo 

pouco conhecimento que tinha da modalidade. 

Na lecionação da modalidade de voleibol optei por utilizar o MED, visto 

que este modelo leva a que os alunos adquiriam mais que uma função no 

desporto, como jogador, como treinador, como árbitro, como marcador de 

pontos, entre outras funções. “O modelo define-se como uma forma de 

educação lúdica e critica as abordagens descontextualizadas, procurando 

estabelecer um ambiente propiciador de uma experiência desportiva autêntica, 

conseguida pela criação de um contexto desportivo significativo para os alunos, 

o que pressupõe resolver alguns equívocos e mal-entendidos na relação da 

escola com o desporto e a competição” (Mesquita & Graça, 2011, p 59). A 

realização de várias funções por parte dos alunos foi um dos fatores decisivos 

para a utilização deste modelo, promovendo também uma autonomia e 

organização dos alunos e garantindo uma autenticidade à experiência 

desportiva. Este modelo comporta a inclusão de três eixos fundamentais que 

se revêm nos objetivos da EF atual: o da competência desportiva, o da literacia 

desportiva e o do entusiasmo pelo desporto, sendo o seu propósito formar a 
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pessoa desportivamente competente, desportivamente culta e desportivamente 

entusiasta. Relativamente à competência desportiva, pretende-se que o aluno 

consiga realizar de forma eficaz e correta as habilidades na competição, 

adequando os seus comportamentos e atitudes com a prática e o ambiente 

desportivo. Em relação à literacia desportiva, pretende-se que o aluno 

compreenda a cultura implicada na prática, reconhecendo os erros e rituais que 

possam aparecer na mesma. Por último, em relação ao entusiasmo pelo 

desporto, pretende-se que o aluno esteja motivado e interessado para a prática 

desportiva, encarando a mesma sempre com grande motivação e entusiasmo. 

O MED apresenta algumas características positivas para o ambiente de 

ensino, nomeadamente um carater inclusivo, um reconhecimento do aluno 

como figura central de todo o processo de aprendizagem e a aplicação de 

várias funções ao aluno durante esse processo. Neste modelo os alunos 

experienciam e são lhes atribuídas inúmeras funções, nomeadamente a de 

jogadores, treinadores, árbitros, cronometristas, jornalistas, dirigentes e 

estatístico, participando na aula, no seio de uma equipa, com a qual têm de 

cooperar para terem sucesso nas tarefas da aula. “A variedade de papéis 

assumida pelos alunos na constituição das equipas (jogadores, árbitros, 

jornalistas, dirigentes, etc) evidencia uma redefinição de papéis do professor e 

dos alunos, sugerindo a filiação do MED às ideias construtivistas prevalecentes 

dos anos 90” (Mesquita & Graça, 2011, p 61). As funções assumidas pelos 

alunos nas minhas aulas foram as de jogadores, capitães/treinadores, árbitros 

e estatístico. Apesar de ter procurado atribuir mais funções aos alunos, 

nomeadamente ao aluno que por lesão não realizava a aula de EF em termos 

práticos, o facto de a UD não ser muito longa não o permitiu. Porém esse aluno 

sempre desempenhou a função de estatístico, na maioria das vezes a marcar 

os pontos no quadro do E1. Embora inicialmente ele necessitasse de alguma 

ajuda para compreender aquilo que tinha para fazer, posteriormente foi 

ganhando autonomia nessa função. 

Voltei a utilizar o aluno JF como marcador de pontos, colocando-o numa 

posição mais ativa durante a aula. No futuro e até este aluno não realizar aula 

prática, pretendo que este assuma estas funções e outras, que o integrem na 

aula através do MED. 
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(Excerto da reflexão nº 05 de 17 de Voleibol. Espaço 1. Duração 

50´.08/01/2016) 

Siedentop (1994) citado por Mesquita & Graça (2011, p 60) “integrou 

seis características do desporto institucionalizado no MED: a época desportiva, 

a afiliação, a competição formal, o registo estatístico, a festividade e os eventos 

culminantes”. As UD foram substituídas por épocas desportivas, organizadas 

por um calendário desportivo, que inclui treinos, jogos e torneio, com registo da 

pontuação e um evento culminante. “A afiliação promove a integração, no 

imediato, dos alunos em equipas e, consequentemente, o desenvolvimento do 

sentimento de pertença ao grupo” (Mesquita & Graça, 2011, p 61). Esta 

afiliação ajudou a que os alunos com menos capacidade de execução das 

habilidades pedidas ou os alunos excluídos um pouco socialmente do meio da 

turma se sentissem integrados e que pertenciam a uma equipa. “Como forma 

de valorizar a competição, são realizados registos estatísticos de resultados, 

comportamentos, estatísticas individuais ou de equipa que marcam a história e 

conferem importância ao que se faz na competição” (Mesquita & Graça, 2011, 

p 62). Este registo levou à consciencialização dos alunos da importância da 

competição, da cooperação em equipa, do espírito de equipa e do sentido de 

responsabilidade, permitindo a existência de uma ambiente de competição 

saudável em todas as aulas. “Cada época tem um evento culminante e 

procura-se que este seja revestido de um carater festivo” (Mesquita & Graça, 

2011, p 62). Este evento culminante é visto por parte dos alunos como um 

objetivo, motivando-os a trabalhar e evoluir ao longo das aulas, para que a sua 

equipa alcance o sucesso nesse evento. O carater festivo esteve sempre 

presente nas aulas, através do entusiasmo dos alunos demonstrado ao longo 

da época desportiva, quer nos treinos, jogos e evento culminante. Estas seis 

características mencionadas por Siedentop (1994) não foram aplicadas na 

totalidade ao longo da UD, tendo realizado algumas adaptações que achei 

pertinentes tendo em conta as características da turma e a dimensão da UD 

(14 aulas). Relativamente à época desportiva ela não foi realizada na sua 

plenitude, pois não existiu pré-epoca nem play-offs, sabendo os alunos o 

calendário desportivo, quando eram os jogos do campeonato e quando se iria 

realizar o evento culminante. A afiliação foi uma das características que foi 
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aplicada quase totalmente, à exceção da formação de claques que não existiu. 

Por opção minha, preferi valorizar o tempo de empenhamento motor dos 

alunos nas aulas ou outras funções que promovessem a literacia desportiva. A 

competição formal foi outra característica que não foi aplicada na sua plenitude 

onde a divisão por níveis não existiu, sendo a gestão da equipa realizada pelo 

treinador/capitão quer para os jogos quer para os restantes exercícios da aula. 

O registo estatístico foi sempre realizado pelo aluno que não realizou as aulas 

práticas, nomeadamente a classificação da liga (Anexo IV), que fazia parte 

desse registo. As estatísticas das equipas e dos jogadores e a publicidade 

foram funções que este aluno não conseguiu realizar, por serem demasiadas 

funções para um só elemento. A festividade foi uma das características que 

mais adaptações sofreu, onde apenas os rituais, como os gritos de cada equipa 

foram colocados em prática, tendo em conta que preferi valorizar o tempo de 

empenhamento motor dos alunos do que a realização de claques ou fotos. A 

realização dos gritos das equipas foi algo que sempre estimulei e fiz questão 

que em todas as aulas as equipas os realizassem, de forma a estimular a 

festividade e de alguma forma também a afiliação à equipa. Porém nem 

sempre os momentos da aula escolhidos para realizar esses gritos foram os 

adequados, saindo os alunos às vezes um pouco tarde da aula para o 

realizarem, tendo sido experimentado a realização dos gritos de equipa em 

vários momentos de forma a experimentar qual seria o momento mais indicado. 

Nas aulas seguintes devo tentar implementar que cada equipa realize o 

seu grito antes de cada jogo, para que no final não perca tanto tempo para que 

estas o realizem. Desta forma irei estar a incentivar e implementar um clima de 

festividade e de alguma autonomia e não correrei o risco de que os alunos 

saiam atrasados da aula, porque demoram algum tempo a organizarem-se em 

equipas e a realizar o grito. 

(Excerto da reflexão nº 12 e 13 de 17 de Voleibol. Espaço 1. Duração 

100´.27/01/2016). 

Por último, o evento culminante foi realizado na última aula da UD, onde 

as equipas tiveram direito a diplomas de congratulação, nomeadamente de 

primeiro lugar, melhor capitão/treinador, equipa que mais evoluiu, equipa mais 
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organizada, fairplay, festividade e melhor grito. A não existência de publicidade, 

como fotos e reportagens ao longo do evento, deveu-se ao facto de este se 

realizar numa aula de 50 minutos e o tempo ser um pouco curto. 

 Penso que ao longo desta UD e da aplicação deste modelo a 

festividade e o registo estatístico acabaram por ser características que não 

estiveram tão presentes nas aulas em comparação com as restantes quatro 

características mencionadas por Siedentop (1994). O registo estatístico por ter 

apenas um aluno para o realizar e por opção minha não dispensar os alunos 

que estavam a realizar aula prática para o fazer, e a festividade, por achar que 

o tempo disponível para que todas as características fossem abordadas era 

curto, considerando que esta característica poderia ter uma menor presença 

nas aulas comparativamente às restantes. Apesar de ter consciência que estas 

duas características são importantes na aplicação deste modelo, não considero 

que a menor presença destas duas características tenha de alguma maneira 

influenciado negativamente os três eixos fundamentais que se revêm nos 

objetivos da EF atual. Penso que nesta UD se promoveu a competência 

desportiva, a literacia desportiva e o entusiasmo pelo desporto dos alunos, 

como o MED exige e a menor presença dessas características poderá não ter 

dado tantas experiências aos alunos nesse sentido, apesar de estes terem 

demonstrado compreender as mesmas. 

A aplicação deste modelo trouxe uma promoção da superação da 

performance desportiva dos alunos, a cooperação entre os mesmos, o 

desenvolvimento de valores como o fairplay, o espírito de equipa, a 

responsabilidade, a entreajuda, a autonomia e o espirito competitivo e uma 

experiência ligada à prática desportiva e ao mundo desportivo para os alunos, 

que, regra geral, apenas têm essas experiências fora do contexto escolar e se 

tiver oportunidade de tal. 

A aplicação destes diferentes modelos de ensino levou a que a minha 

prática decorre-se, ou não, de acordo com o planeamento realizado, levando 

ao sucesso, ou não, do processo ensino-aprendizagem. Para que haja esse 

sucesso é importante que o professor pense na sua prática e possa refletir 

sobre a mesma, de forma a poder melhorá-la. 
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4.1.3.4. Reflexão: experiências passadas que 

podem melhorar o futuro  

“O conceito de prática reflexiva surge como um modo possível dos 

professores interrogarem as suas práticas de ensino. A reflexão fornece 

oportunidades para voltar atrás e rever acontecimentos e práticas” (Oliveira & 

Serrazina, 2002, p 1). A reflexão permite ao docente pensar na sua prática e 

seus acontecimentos, identificando problemas, dificuldades ou aspetos que 

poderão ser melhorados. Esse pensamento e análise poderão ser realizados 

através da reconstrução da ação, tal como refere Alarcão (1996), que essa 

reflexão consiste numa reconstrução mental retrospetiva da ação para tentar 

analisá-la, constituindo um ato natural quando percecionamos diferentemente a 

ação. Essa reconstrução da ação leva a que quase exista uma nova vivência 

dessa ação, permitindo ao professor adotar uma postura reflexiva, que deve 

acompanha-lo ao longo de toda a sua prática. Zeichner e Liston (1996) referem 

que os vetores que caraterizam a prática do professor reflexivo vão desde o ser 

capaz de analisar e resolver os problemas que se apresentam no dia-a-dia da 

sua atividade profissional, à coragem em assumir os valores pelos quais se 

rege, à capacidade de se integrar no meio cultural e educativo com o intuito de 

melhor os perceber e sugerir alterações. Essa postura reflexiva e capacidade 

de analisar e resolver os problemas que se apresentam no dia-a-dia irão 

permitir ao professor melhorar a sua prática pedagógica e a sua ação de 

docente.  

Ao longo do meu EP a reflexão teve uma importância crucial, em que se 

tornou uma das ferramentas que possibilitou a minha evolução profissional. 

Esta tarefa de reflexão que inicialmente se assumia como mais uma tarefa do 

EP para cumprir, rapidamente ganhou preponderância e consegui 

compreender a sua importância na minha prática, permitindo-me corrigir e 

melhorar as minhas ações ao longo de todas as aulas. Como referem Oliveira 

& Serrazina (2002, p 12) “a reflexão pode abrir novas possibilidades para a 

ação e pode conduzir a melhoramentos naquilo que se faz. A reflexão pode 
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potenciar a transformação que se deseja e que se é capaz de fazer com os 

outros”. 

 A reflexão não ajudou só a melhorar a minha prática pedagógica, mas 

também a reconhecer erros que cometi, a reconhecer ações que poderia 

melhorar e a aceitação de opiniões e críticas construtivas relativamente à 

minha prática. Uma dessas ações que foi melhorada foi a lecionação de 

conteúdos, em que através da reflexão da aula pude concluir que existia duas 

situações: alguns conteúdos estavam consolidados pelos alunos e estes 

precisavam de introdução de novos conteúdos e a segunda situação, em que 

alguns conteúdos que os alunos não tinham consolidado e mostraram ter 

dificuldades na sua execução, levando à redução de conteúdos nessa UD. A 

primeira situação aconteceu na UD de Ginástica, onde logo após a terceira 

aula da UD foi possível observar e concluir essa consolidação de alguns 

conteúdos. 

 Em suma devido à facilidade da maioria da turma na realização 

dos exercícios, devo realizar os próximos planos de aula com o grau de 

dificuldade um pouco mais elevado de forma a criar um desafio maior aos 

alunos e que permita que estes continuem a desenvolver as suas 

competências motoras na modalidade em questão 

(Excerto da reflexão nº 03 de 12 de Ginástica. Espaço 2. Duração 

50´.09/10/2015). 

A segunda situação ocorreu na UD de badmínton, onde percebi as 

dificuldades dos alunos perante os primeiros conteúdos lecionados, reduzindo 

os conteúdos a lecionar na UD, de modo a que os que fossem lecionados 

ficassem consolidados. 

A extensão e sequência dos conteúdos planeada não foi aquela que foi 

exatamente a executada devido à dificuldade demonstrada pelos alunos em 

compreender e conseguir executar alguns conteúdos e devido à greve da 

função pública. Essas dificuldades na realização de alguns conteúdos também 

se deveram ao facto de esta Unidade Didática ser muito pequena (11 aulas). 

Devido às dificuldades demonstradas os conteúdos que acabaram por não ser 

abordados foram o serviço curto e o remate visto que os alunos ainda não 
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tinham consolidado os conteúdos anteriormente abordados e estes dois últimos 

se apresentavam como mais complexos e de difícil execução. 

(Excerto da reflexão de Unidade Didática 7 de Badmínton, Junho, 2016) 

Outra ação que foi melhorada foi o momento de instrução, em que 

através de refletir sobre os momentos de instruções ocorridos na UD de futebol 

compreendi que ganhava mais tempo de empenhamento motor se utilizasse 

mais vezes a demonstração como instrumento de instrução. 

Os alunos tiveram alguma dificuldade em compreender o primeiro 

exercício, provavelmente devido à conversa paralela enquanto eu dava a 

instrução. Essa dificuldade de compreensão também aconteceu no segundo 

exercício, contudo após uma nova explicação minha dos exercícios estes 

perceberam e o exercício decorreu tal como fora planeado. Em futuras 

instruções em que os exercícios entre grupos são diferentes será melhor 

demonstrar logo o exercício de modo a não perder tanto tempo na instrução e 

que os alunos compreendam logo aquilo que têm para fazer. 

(Excerto da reflexão nº 03 e 04 de 11 de Futebol. Espaço 3. Duração 

100´.11/11/2015). 

 

Muitas dessas opiniões e críticas construtivas que foram feitas sobre a 

minha prática pedagógica foram realizadas pelos meus colegas do NE, que 

estiveram muitas vezes presentes nas minhas aulas, e pelo PC que esteve 

sempre presente. Este diálogo entre o NE e o PC sobre as aulas lecionadas 

pelos estudantes estagiários, que muitas vezes era realizado logo após a 

mesma, possibilitou que os estudantes estagiários não realizassem as mesmas 

ações menos positivas dos colegas e conseguissem ter outras visões da sua 

aula e da sua prática, colocando em prática ações sugeridas ou pelo NE ou 

pelo PC antes da aula, de forma a melhorar a sua prática. Uma dessas ações 

que me permitiu melhorar a prática ocorreu na introdução da modalidade de 

boccia, em que por sugestão do PC e para que os alunos compreendessem 

melhor e mais rapidamente o jogo e aproveitando estar todo o NE presente na 
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minha aula, durante a minha instrução sobre como se realizava o jogo de 

boccia utilizei uma demonstração, realizando um jogo entre o PC e o NE. 

A minha instrução ao longo de toda a aula foi curta e objetiva, à exceção 

da segunda instrução, onde tive de explicar o que era o boccia e como se 

jogava. Tal como acima já foi referida, essa demora na explicação do jogo foi 

necessária para que os alunos compreendessem bem o jogo e não surgissem 

dúvidas. Devido a sugestão do professor cooperante, durante a explicação 

utilizei um jogo entre o professor cooperante e os estudantes estagiários, o que 

facilitou bastante a compreensão dos alunos. 

(Excerto da reflexão nº 01 de 01de Boccia e 08 de 12 de Dança. Espaço 

2. Duração 100´.02/03/2015). 

Este diálogo foi bastante positivo para o meu desenvolvimento e 

evolução como docente, permitindo corrigir aspetos menos positivos, que 

tenham passado despercebidos durante a minha prática pedagógica e que os 

meus colegas de NE me ajudaram a perceber, a realizar uma melhor 

reconstrução de minha prática, podendo ter uma perspetiva mais global do que 

foi a minha prática pedagógica e a aplicar ações que inicialmente não foram 

pensadas por mim, mas que ajudaram a melhorar a prática. 

 Assim para que haja evolução do docente e para que este continue a 

melhorar a sua prática pedagógica, considero que este deve ser um professor 

reflexivo e que deve adotar a reflexão como uma ferramenta que o faça evoluir 

como profissional, permitindo-o compreender a sua prática pedagógica e 

melhorar a mesma. 

 

 Este processo de reflexão permite-me compreender e pensar 

aquilo que poderei melhor na minha prática como docente, melhorando todos 

os aspetos como a organização e gestão da aula, a minha instrução e os 

planeamentos que realizei para esta Unidade Didática. Esta reflexão sobre 

estes aspetos irá melhorar a minha intervenção dentro e fora do espaço da 

aula, permitindo o desenvolvimento das minhas capacidades como docente, de 

forma a alcançar um maior sucesso profissional.  
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(Excerto da reflexão de Unidade Didática 6 de Bitoque Rugby, Maio, 

2016) 

 

4.1.3.5. Outras experiências do meu caminho: 

observar outros caminhos  

Ferreira (2013, p 123) afirma que “(…) observar uma aula, é olhar para 

ti, através do seu reflexo. E mais importante do que isso, refletir sobre o que 

observas-te é olhar para nós, professores, e o que é que nós estamos a fazer 

com os nosso aprendizes”. A observação é uma situação de aprendizagem, 

que permite ver outra práticas pedagógicas de outros professores, ou seja, ver 

outros métodos de ensino, outras estratégias de ensino e outras formas de 

estar e agir, quer do professor quer dos alunos. Observar acaba por ser uma 

visão pessoal de uma ação ou acontecimento. Porém e como menciona 

Sarmento (2004, p 161) “observar (qualquer coisa) não é só olhar o que se 

passa à nossa volta. Mais do que isso é captar significados diferentes através 

da visualização”. Esses significados é que nos vão trazer o conhecimento e 

experiências que irão contribuir para o desenvolvimento como docente. 

As Normas Orientadoras do EP (2014) referem que os estudantes 

estagiários têm, como tarefa, elaborar os planos de observação sistemática e 

realizar as respetivas observações. Mínimo: dez aulas de cada colega 

estagiário; 6 aulas do PC ou outro professor da escola. O que estava destinado 

para ser uma tarefa de carater obrigatório, acabou por se tornar numa 

ferramenta de evolução e desenvolvimento do docente, permitindo-lhe 

contactar com várias experiências, quer direta ou indiretamente. Para cumprir 

com estas dezasseis aulas observadas, o PC, em reunião com o NE, atribuiu 

as primeiras duas datas das aulas a serem observadas por cada estudante 

estagiário, estabelecendo que todas as aulas observadas, seriam discutidas 

em reunião com o NE, às terças-feiras. Para cada aula observada foram 

delineados objetivos pelo PC, que eram iguais para todos os estudantes 

estagiários. Estes objetivos foram estabelecidos através de uma ordem, que foi 

desenvolvida ao longo de todo o EP. Os objetivos das observações realizadas 

foram: 
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1. Ganhar confiança e estabelecer controlo 

2. Rentabilizar o máximo de temo de aula – Gestão 

3. Melhorar a qualidade de informação – Instrução  

O primeiro objetivo, aplicado nas primeiras aulas observadas e dado que 

eram as primeiras aulas com a turma e o professor tinha pouco conhecimento 

da mesma, foi o controlo que ao longo de toda a aula e a confiança dos alunos. 

Para a realização destas primeiras observações o NE utilizou uma ficha de 

registo (Anexo V) como instrumento de observação. 

 

A Karen já possui a confiança da turma contudo ainda não tem o total 

controlo da turma devido às constantes conversas paralelas e brincadeiras 

entre os alunos. Deve ter cuidado no grupo das raparigas pois estas 

demonstram pouco empenho, principalmente quando a Karen estava de 

costas. Apesar da boa instrução e organização da aula deve ter cuidado no seu 

posicionamento pois pode levar a algumas brincadeiras ou ao pouco empenho 

dos alunos. 

 

(Excerto da reflexão da aula observada nº 3 da Professora Karen Silva) 

Após a concretização do primeiro objetivo, no 2º Período, o objetivo para 

as aulas observadas era o tempo útil da aula, ou seja, o objetivo passava pelo 

professor conseguir que os alunos estivessem o maior tempo possível em 

empenhamento motor, rentabilizando assim o tempo de aula e evitando os 

tempos de espera. Para estas observações o NE utilizou o cronómetro e uma 

ficha de registo (Anexo VI) como instrumentos de observação. 

Considero que o tempo de aula poderia ter sido melhor rentabilizado, 

pois com a informação recolhida (João Oliveira: tempo de empenhamento 

motor – 25,15 segundos e comportamentos fora da tarefa – 2,17; Clara: tempo 

de empenhamento motor – 24,40 e comportamentos fora da tarefa – 0 

segundos), os alunos estiveram pouco tempo em empenhamento motor. Penso 

que muito do tempo perdido se deve às conversas paralelas e brincadeiras 

entre os alunos e que se o Luís conseguir eliminar ou evitar metade das 

existentes poderá melhorar ainda mais as suas aulas. 
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(Excerto da reflexão da aula observada nº 7 do Professor Luís Cardoso) 

No 3º Período o objetivo das observações das aulas passou pela 

qualidade da transmissão de informação por parte do professor, pelas 

estratégias utilizadas e se as rotinas implementadas e interiorizadas pela turma 

ajudaram, ou não, à rentabilização do tempo de aula. Neste período a 

observação também foi realizada através de uma ficha de registo (Anexo VII). 

A qualidade de instrução do Luís foi boa, foi sempre objetivo e claro, 

recorrendo a estratégias como o desenho ou a demonstração para que os 

alunos melhor compreendessem o exercício. Apesar de ter dado feedbacks 

oportunos, poderia ter dado mais feedbacks no 4x4, especialmente feedbacks 

individualizados. Em geral os momentos de instrução não foram muito longos, 

o que proporcionou que o ritmo da aula fosse bom 

(Excerto da reflexão da aula observada nº 9 do Professor Luís Cardoso) 

Em relação às minhas aulas observadas, penso que o fato de serem 

alvo de observação não levou a que fossem diferentes das restantes e em que 

as presenças do NE, da PO e do PC não me criaram qualquer tipo de pressão. 

Porém considero que essas observações trouxeram-me benefícios, em que 

através das críticas construtivas e sugestões realizadas quer pelo NE, quer 

pelo PC, quer pela PO pude compreender os pontos menos e mais positivos da 

minha aula, podendo refletir sobre eles de maneira a os poder melhorar. Um 

desses pontos menos positivos foi a divisão da turma por grupos em alguns 

exercícios na UD de futebol, em que os exercícios entre os grupos eram 

diferentes, em que tive dificuldades em dar as instruções aos dois grupos sem 

perder muito tempo de aula. Este ponto menos positivo foi sendo melhorado ao 

longo das aulas, onde através das reflexões das aulas, fui percebendo como 

poderia melhorar e quais as estratégias que poderia utilizar, e através das 

críticas construtivas realizadas pelo NE e pelo PC e algumas sugestões dadas 

pelo PC, nomeadamente dar a instrução dos exercícios aos dois grupos em 

momentos diferentes, tornou possível essa melhoria. 

Também devo melhorar a instrução, especialmente quando tenho que 

dar duas instruções diferentes devido aos exercícios serem diferentes, de 



64 

 

modo a que os alunos não fiquem a olhar para mim para começar o exercício, 

mas sejam capazes de compreender o exercício e o iniciem, mal eu acabe a 

explicação. Uma estratégia que poderei adotar será dar as instruções em 

momentos diferentes, ou seja, chamo primeiro um grupo e dou a instrução 

enquanto o outro grupo está a realizar o exercício anterior e depois chamo o 

outro grupo e dou outra instrução. 

(Excerto da reflexão nº 05 e 06 de 11 de Futebol. Espaço 3. Duração 

100´.18/11/2015). 

Através destas observações e tendo em conta os três objetivos 

apresentados, logo a meio da lecionação da segunda UD foi possível 

compreender que o primeiro objetivo estava cumprido, onde foi possível 

perceber que eu consegui ganhar a confiança da turma e ter controlo da 

mesma. Essa confiança e controlo foram visíveis nas aulas de atletismo, onde 

a colocação do material por parte dos alunos entre as transições de exercícios, 

foi um exemplo dessa confiança e controlo. 

Relativamente à organização da aula considero que foi boa, onde não 

houve grandes perdas de tempo quer em organização da turma quer na 

transição de exercícios. A ajuda dos alunos na colocação das barreiras nos 

seus lugares ajudou em muito a organização da aula. 

(Excerto da reflexão nº 03 de 06 de Atletismo. Espaço 3. Duração 

50´.13/11/2015). 

O segundo objetivo das observações ajudou-me a compreender que 

poderia adotar mais estratégias para a promoção do tempo de empenhamento 

motor dos alunos nas aulas. Desta forma, na UD de Dança, nas aulas de bloco 

(100 minutos), dividi os alunos em grupos, em que enquanto uns aprendiam os 

blocos musicais transmitidos outros realizavam um circuito de força, trocando 

ao sinal do professor. Esta forma de organização permitiu potencializar o tempo 

de empenhamento motor dos alunos nas aulas, evitando que estes tivessem 

em tempo de espera. O terceiro objetivo das observações começou a ser 

colocado em prática no 3º Período, onde foi possível observar que o uso de 

boas técnicas de instrução levava a uma boa rentabilização do tempo da aula. 
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Assim de uma forma um pouco indireta este objetivo começou a ser trabalhado 

no 2º Período, onde o segundo objetivo de observações concretizado. Neste 3º 

Período foi possível observar técnicas de instrução como a demonstração e o 

questionamento que levaram a melhorar a minha instrução ao longo das aulas. 

A minha instrução ao longo de toda a aula foi objetiva, clara e 

acompanhada sempre por uma demonstração. Especialmente no segundo 

exercício, direcionado mais para a finta, em que este tinha uma organização e 

estrutura diferente de aulas anteriores, onde a demonstração foi fundamental 

para que os alunos compreendessem aquilo que tinham para fazer e como 

deveriam se organizar. 

(Excerto da reflexão nº 04 e 05 de 15 de Bitoque Rugby. Espaço 3. 

Duração 100´.13/04/2016). 

Os meus dois momentos de instrução da aula foram muito claros, 

objetivos e curtos, visto que os alunos compreenderam rapidamente aquilo que 

tinham para fazer, ou devido a ser de fácil compreensão ou ser um exercício 

com o qual já estavam rotinados. No segundo momento aproveitei, utilizando o 

questionamento, para fazer uma pequena revisão do que tinha sido introduzido 

na última aula. Esse questionamento mostrou-se muito útil pois relembrou à 

maioria dos alunos o que foi introduzido na última aula e qual o nome dos 

conteúdos, tendo estes muito mais facilidade em aplica-los no 4x4 e saber, 

sobretudo, quando deviam aplica-los. 

(Excerto da reflexão nº 09 de 15 de Bitoque Rugby. Espaço 3. Duração 

50´.22/04/2016). 

Apesar dos três objetivos apresentados, o comportamento dos alunos, 

as interações do professor e as atividades das aulas foram temas sempre 

focados ao longo de todas as aulas observadas. 

A observação provou ser uma ferramenta crucial para a minha evolução, 

onde as críticas construtivas, a visão de outros professores da minha prática, a 

visão de outros métodos de ensino de outros professores e a visualização de 

outras realidades de prática pedagógica trouxe uma troca de conhecimentos e 

novas experiências que só tornaram mais enriquecedor o meu EP. Essa 
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visualização e uma intervenção mais direta ou indireta nessas observações só 

fica completa de sentido se captarmos o significado e interpretarmos as 

mesmas, decidindo e tomando decisões com base nas mesmas. De acordo 

com Perrenoud (2002, p 56) “não adianta observar se não se sabe interpretar. 

Não adianta interpretar se não se sabe decidir. E não adianta decidir se se é 

incapaz de concretizar suas decisões”.  

4.1.4.  Avaliação 

Segundo Bento (2003), conjuntamente com a planificação e a realização 

do ensino, a análise e a avaliação são apresentadas como tarefas centrais de 

cada professor. Estas tarefas estão diretamente relacionadas, e tal ligação 

percebe-se pelo facto de ser pela avaliação, pelo controlo e análise do ensino e 

do rendimento dos alunos, que o professor vistoria a planificação e a realização 

do próprio ensino. 

Gonçalves et al. (2010, p. 9) refere que “a avaliação é uma necessidade 

vital do ser humano, porque lhe serve para orientar, de forma válida, as 

decisões individuais e coletivas”. 

O processo de avaliação decorre, segundo Bento, em três momentos: 

“1º. No decurso da aula. Aqui não se pode falar propriamente de análise e 

avaliação de ensino. Contudo, não podem ser subvalorizadas aquelas 

observações que revelam, imediatamente, ao professor o grau de ressonância 

das suas propostas, a qualidade da estruturação do ensino e o nível das 

atividades desencadeadas. 2º. Na parte final da aula. Trata-se de proceder, 

com os alunos, a uma retrospetiva sobre o decurso e os resultados da aula. 3º. 

Após a aula e em casa. Análise e avaliação do ensino, propriamente ditas, têm 

lugar quando se passa mais uma vez as aulas em revista e se registam os 

seus resultados” (Bento, 2003, p. 175). 

Estes três momentos por qual decorre o processo de avaliação estão 

relacionados com a proposta de Schon (1997) sobre a reflexão, que afirma que 

há três momentos de reflexão: reflexão na ação, reflexão sobre a ação e 

reflexão sobre a reflexão na ação. Estes três momentos de reflexão 

relacionam-se com os momentos de avaliação que Bento (2003) enumera na 
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medida em que é necessário refletir sobre as prestações dos alunos, onde são 

feitas observações sobre as mesmas, recolhidas informações com base nessas 

observações sobre as quais o professor tem de refletir. No primeiro momento, 

no decurso da aula, o professor observa a prestação dos alunos, refletindo ao 

longo da prática sobre as mesmas. No segundo momento, a reflexão ocorre na 

parte final, onde com os alunos, o professor reflete sobre as prestações feitas 

pelos mesmos. O último e terceiro momento, realizado após a aula, em que o 

professor irá refletir e analisar sobre as informações que foram recolhidas 

durante o 1º momento, as ações realizadas durante a aula, irá realizar a 

avaliação do ensino e refletir sobre o momento da reflexão na ação, ou seja, o 

que aconteceu, o que se observou, qual o significado atribuído e que outros 

significados podemos atribuir ao que aconteceu (Schon, 1997). Durante todas 

as avaliações realizadas ao longo do ano letivo considero que passei por estes 

momentos, recolhendo a informação das prestações dos alunos, refletindo com 

os alunos sobre as suas prestações na aula e posteriormente refletindo sobre 

as informações recolhidas. Para realizar estas avaliações foi necessário decidir 

quais as modalidades de avaliação que iria utilizar, considerando que existem 

três modalidades de avaliação: a AD, a avaliação formativa (AF) e avaliação 

sumativa (AS). Ao longo do EP coloquei em prática duas das três modalidades 

referidas, a AD e a AS. A AF não foi realizada tendo em conta que as UD´s 

eram demasiado curtas e cada estudante estagiário estava responsável 

apenas por uma turma, conhecendo muito bem os seus alunos, não se 

justificava a realização da mesma. As duas modalidades de avaliação que 

foram colocadas em práticas no meu EP serão abordadas de seguida. 

 

4.1.4.1. Avaliação Diagnóstica 

“A avaliação diagnóstica, como o próprio nome indica, não é «formular 

um juízo» mas recolher informação para estabelecer prioridades e ajustar a 

atividade dos alunos ao sentido do seu desenvolvimento. Permite identificar as 

competências dos alunos no início de uma fase de trabalho e colocar o aluno 

num grupo ou nível de aprendizagem ajustado às suas capacidades. Ou seja, é 

preciso fazer aprender e quem tem dificuldades tem o direito de ser apoiado, 
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procurando as soluções mais adequadas depois de identificadas as suas 

dificuldades. (…) É através da avaliação diagnóstica que o professor identifica 

se o aluno possuiu os pré-requisitos (conhecimentos e aptidões numa situação 

inicial) necessários para a atividade.” (Gonçalves et al, 2010, p. 47). Esta 

modalidade da avaliação foi colocada em prática nas primeiras três semanas 

de aulas, dado que em, reunião do NE, ficou decidido que todos os estudantes 

estagiários realizariam AD às quatro primeiras modalidades que iriam ser 

lecionadas no ano letivo (ginástica, aptidão física, voleibol e futebol). Estas 

primeiras avaliações realizadas serviram para que eu conseguisse perceber e 

compreender qual o nível da turma em cada modalidade e quais os conteúdos 

que estes já tinham adquirido de anos anteriores, construindo a UD a partir 

dessas informações recolhidas.  

Esta aula assumiu-se como o primeiro contacto dos alunos com futebol e 

teve como objetivo avaliar as capacidades tático-técnicas dos alunos da 

modalidade em questão. Tendo em conta as características das modalidades 

optei por avaliar os alunos através de dois exercícios mais analíticos, que 

visam a parte técnica e através do jogo de 2x2. 

(Excerto da reflexão nº 1 e 2 de 11 de Futebol. Espaço 3. Duração 

100´.23/09/2015) 

Por indicação do PC, este tipo de avaliação não foi realizada em todas 

as UD, visto que algumas UD eram bastantes curtas, como os casos do 

atletismo, badmínton, bitoque rugby, não podendo utilizar uma aula para essa 

avaliação. Nestas modalidades, a construção da UD partiu do ponto zero, 

assumindo que os alunos se encontravam no nível introdutório, realizando 

ajustes na primeira aula, caso fossem necessários. 

O plano de aula foi um pouco alterado devido à restruturação da 

sequência e extensão dos conteúdos após a primeira aula, não tendo 

introduzido o serviço longo nem o clear, visto que o primeiro já tinha sido 

introduzido na primeira aula. 

(Excerto da reflexão nº 3 de 11 de Badmínton. Espaço 1. Duração 

50´.13/05/2016) 
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Para esta Unidade Didática não foi realizada qualquer tipo de avaliação 

diagnóstica, pois além de já conhecer os alunos, sabia que estes 

apresentavam um conhecimento quase nulo ou nulo da modalidade, sabendo 

que teria de abordar a modalidade pelo nível mais elementar. 

(Excerto da reflexão de Unidade Didática 7 de Badminton, Junho, 2016) 

Uma das dificuldades com que me deparei na realização desta avaliação 

foi a sintetização dos critérios de avaliação e a capacidade de observar todos 

esses critérios ao longo da aula de avaliação. Considero que estas dificuldades 

advieram da pouca experiência que possuía no ensino e com o ganho da 

mesma, a capacidade de observação foi melhorando tal como a sintetização 

dos critérios. Conclui que para a realização desta avaliação é necessário 

dominar o conteúdo de ensino para conseguir avaliar, de forma a dominar os 

critérios utilizados para a mesma, avaliando os alunos com rigor e que as 

informações recolhidas se tornem úteis para a construção da UD. 

Relativamente à extensão e estruturação dos conteúdos esta foi 

elaborada com base na avaliação diagnóstica realizada nas primeiras aulas. 

Partindo desta avaliação diagnóstica considero que esta Unidade Didática foi 

adequada ao nível dos alunos. Os conteúdos escolhidos para a elaboração 

desta Unidade Didática foram 13 apesar do curto número de aulas que tinha 

(11 aulas), muitos destes conteúdos já se encontravam adquiridos por pelo 

menos metade da turma. 

(Excerto da reflexão de Unidade Didática 3 de Futebol, Dezembro, 2016) 

Através deste excerto de reflexão da UD de Futebol consegui 

compreender duas situações: que deveria ter divido a turma em dois grupos 

(por níveis) e que para o grupo que já tinha adquirido muitos desses conteúdos 

não deveria ter introduzido esses conteúdos pois estes já os tinham adquirido. 

A divisão da turma por dois grupos (dois níveis) foi feita após as duas primeiras 

aulas, permitindo que todos alcançassem aprendizagens significativas. 

Esta avaliação permitiu recolher informações suficientes, para 

compreender qual o nível em que se encontravam os alunos em cada UD e as 
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características da turma, adequando a aplicação dos vários modelos 

instrucionais em cada UD. 

 

4.1.4.2. Avaliação Sumativa 

 “ (…) a avaliação formativa recorre a instrumentos e procedimentos que 

permitem compreender o estado da situação e do conhecimento ao longo do 

processo de formação do aluno. Já na avaliação sumativa, recorre-se a 

instrumentos e procedimentos de avaliação final, realizados segundo uma 

estrutura de síntese” (Gonçalves et al, 2010, pp. 50-51). Esta avaliação tem 

como objetivo a classificação final da UD, ou seja, é pontual. A avaliação 

sumativa fornece um resumo da informação disponível, precede a um balanço 

de resultados no final de um segmento extenso de ensino” (Rosado e Colaço, 

2002, p. 66). Considero que este tipo de avaliação é como um balanço do 

processo ensino-aprendizagem, permitindo aos professores, comparando a 

mesma com a AD, se existiu evolução ou não por parte dos alunos e da turma. 

Esta avaliação permite atribuir e compreender o nível que os alunos 

conseguem alcançar no final da UD, sendo que esse nível poderia ser 

apresentado quantitativamente ou qualitativamente. 

 Esta avaliação foi realizada em todas as UD deste ano letivo, em que os 

seus resultados surgiram através de valores quantitativos, de 0 a 20. Uma das 

minhas dificuldades iniciais nestes momentos de avaliação foi a capacidade de 

observação dos critérios elaborados conseguindo convertê-los para valores 

quantitativos já estipulados anteriormente. Essa dificuldade foi colmatada 

através das constantes realizações de momentos de AS e também AD, onde a 

experiência que fui ganhando ajudou a que se tornasse cada vez mais fácil 

observar e interpretar as ações observadas. A boa organização e elaboração 

dos critérios e grelha das avaliações sumativas também foi um passo 

importantíssimo para que esta se tornasse de mais fácil observação e 

interpretação.  

A observação e realização da avaliação não foram de difícil execução, 

visto que o facto de ter tudo organizado, a grelha com a ordem da sequência e 
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saber bem os critérios de avaliação, facilitou a alguma rapidez de observação 

que tive de possuir durante a avaliação. 

(Excerto da reflexão nº 11 e 12 de 12 de Ginástica. Espaço 2. Duração 

100´.04/11/2015) 

Para estes momentos de avaliação recorri a alguns exercícios já 

realizados em aulas anteriores e a rotinas organizativas já implementadas e 

compreendidas pela turma. Compreendi que estas rotinas e alguns exercícios 

facilitaram a organização e gestão dessa aula de avaliação, permitindo-me 

dirigir a minha atenção para a prestação dos alunos e o seu desempenho. 

Para realizar a avaliação sumativa optei por a fazer com exercícios já 

realizados em aulas anteriores ou com organizações parecidas aos exercícios 

das aulas anteriores, desta forma agilizei a aula de avaliação, sem que 

houvesse grandes paragens e houvesse um bom ritmo de aula. 

(Excerto retirado da reflexão de Unidade Didática 7 de Badminton, 

Junho, 2016) 

Assim, ao comparar o meu primeiro momento de AS e o meu último 

compreendo que existiu um processo de evolução e desenvolvimento nas 

minhas competências como docente, nomeadamente na realização da 

avaliação, ou seja, na observação do desempenho dos alunos, tendo em conta 

os critérios de avaliação elaborados e a interpretação dos mesmos. A avaliação 

não serviu apenas como um instrumento para que pudesse quantificar os 

alunos e aquilo que eles adquiriram ao longo de todo o processo de ensino-

aprendizagem, mas também como instrumento que me permitiu desenvolver as 

minhas competências como docente, visto que se os valores atribuídos aos 

alunos forem altos, significa que estes aprenderam os conteúdos transmitidos e 

que significa que o processo de ensino-aprendizagem foi bom, pois o professor 

teve sucesso na transmissão dos conteúdos, logo esta avaliação também 

servirá para aferir a qualidade do processo de ensino, melhorá-lo se for 

necessário e compreendê-lo bem se teve sucesso. 
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4.1.4.3. Estratégias e Instrumentos de 

Avaliação 

“ para cumprir com a finalidade pedagógica da avaliação, os professores 

dispõem de instrumentos que permitem controlar a eficácia dos conteúdos que 

utilizam a partir da apreciação das modificações objetivas operadas no 

comportamento dos alunos” 

 (Barreiros e Sobral, 1980, pp. 9). 

 

Para realizar a avaliação, cada professor deve optar por uma estratégia 

e um ou vários instrumentos para a realizar, tendo sempre em conta que este 

momento deve ser caraterizado pela sua formalidade e uma reflexão sobre o 

processo de ensino. Essas estratégias e instrumentos utilizados devem permitir 

ao professor recolher as informações necessárias sobre o desempenho dos 

alunos, que lhe permita refletir sobre as mesmas e sobre o processo de ensino. 

Ao longo deste EP utilizei dois diferentes instrumentos para a avaliação, 

relativo à norma e relativo ao critério. Nas primeiras avaliações realizadas (AD), 

por sugestão do PC e aproveitando os documentos já utilizados no início do 

ano passado pelos estudantes estagiários, utilizei uma avaliação relativa ao 

critério, nomeadamente ao critério de performance, utilizando grelhas com 

critérios de avaliação pré-estabelecidos. A utilização deste instrumento obrigou 

a desenvolver a minha capacidade de observação, desenvolvendo a 

capacidade de observar os critérios estabelecidos para a avaliação no 

desempenho dos alunos. Essas observações em modalidades que eu não 

dominava tão bem, levaram-me a estudar as mesmas, para que as 

observações fossem feitas com a segurança das restantes modalidades das 

quais eu sentia mais segurança e tinha mais conhecimento. As vantagens que 

senti ao usar este instrumento foram a sua rápida e fácil aplicação e a 

perceção se o aluno ia ao encontro do objetivo de aprendizagem, podendo 

emitir-lhe algum feedback nesse sentido. Outro instrumento que utilizei foi a 

filmagem, nomeadamente nas UD´s de dança e ginástica. Essa filmagem, 

devidamente autorizada pelo PC e pelos encarregados de educação (EE), 

permitiu realizar mais que uma observação da avaliação (durante a aula e após 
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a aula), facilitando a recolha de informação, visto que na UD de ginástica o 

facto de os alunos realizarem um solo individual com nove elementos 

dificultava a observação e na UD de dança o facto de estarem e apresentar a 

coreografia em grupo dificultava a observação dos 5 critérios pré-estabelecidos 

em todos os alunos do grupo. A ficha com os critérios de avaliação pré-

estabelecidos foi utilizada nas restantes modalidades lecionadas ao longo do 

ano letivo à exceção da avaliação do Teste de Cooper, em que a avaliação foi 

relativa à norma. 

As estratégias usadas para a avaliação nem sempre foram as mesmas, 

recorrendo a diferentes estratégias para conseguir recolher a informação 

observada da forma mais eficaz. Uma das estratégias utilizadas para tentar 

otimizar a recolha da informação durante a avaliação foi a permissão da 

repetição dos conteúdos que os alunos mostraram dificuldades em realizar, ao 

longo do solo individual na UD de ginástica, levando a que o tempo disponível 

para a observação do desempenho de cada aluno se tornasse curto, sendo a 

filmagem um instrumento importante de auxílio para a avaliação. Esta 

estratégia revelou-se positiva na medida em que permitiu os alunos 

melhorarem o seu desempenho, porém levou a que fosse necessário utilizar 

mais tempo para cada avaliação individual, correndo o risco de o tempo de aula 

não ser suficiente para o momento de avaliação. 

Durante a avaliação individual de cada um dos alunos considero que 

acabei por dar demasiadas oportunidades de realizar as habilidades técnicas 

aos alunos quando estes não conseguiam executa-las à primeira, acabando 

por quase não conseguir realizar a avaliação à turma toda nessa aula e 

terminando-a exatamente na hora de saída dos alunos da aula. 

(Excerto da reflexão de Unidade Didática 1 de Ginástica, Novembro, 

2015) 

Na UD de dança, outra estratégia que utilizei para a avaliação foi a 

divisão da turma em quatro grupos, grupos que se mantiveram ao longo das 

aulas e no momento de avaliação. Esta estratégia de colocar os alunos em 

grupo permitiu que a maioria dos alunos que não se sentia à vontade com a UD 

tivesse mais facilidade em realizar a coreografia no momento da avaliação do 
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que se tivesse que o fazer individualmente. A grande vantagem desta 

estratégia foi que os alunos em grupo conseguiram alcançar um nível muito 

bom, permitindo aos alunos que não se sentiam à vontade e seguros na UD 

tivessem mais facilidade, atingindo a maioria dos objetivos de aprendizagem. 

Porém esta estratégia não possibilita a observação direta do desempenho 

individual de cada aluno ao longo de toda a coreografia, tornando a utilização 

da filmagem importantíssima para uma mais correta avaliação. 

Considero que a divisão da turma em 4 grupos para realizar a avaliação 

sumativa foi a forma ideal para a avaliação, visto que estes se mostraram muito 

trabalhadores e cooperativos dentro do grupo, dando esse trabalho frutos na 

avaliação. Esta avaliação acabou também por ser muito boa, pois levou a que 

os alunos não se sentissem muito inibidos em fazer a avaliação à frente de 

toda a turma ou por esta ser filmada (para posterior visualização apenas do 

professor), que poderia acontecer se estes fossem avaliados um a um. Desta 

forma, esse trabalho de grupo levou a que os alunos se sentissem mais à 

vontade no momento de avaliação e não tão inibidos por terem de apresentar o 

seu trabalho de grupo, o que acabou por ajudar a conseguir um melhor nível no 

momento de avaliação. 

(Excerto da reflexão de Unidade Didática 4 de Dança, Março, 2016) 

Para as modalidades coletivas (futebol, voleibol e bitoque rugby) a 

estratégia adotada para a realização da avaliação foi a utilização do jogo para 

realizar a mesma, onde as ações tático-técnicas foram avaliadas. 

“Simultaneamente, a importância do jogo é considerada não só no período 

instrucional como também na avaliação inicial e final, o que confere validade 

ecológica às aprendizagens conquistadas, fruto do alinhamento do processo de 

instrução com a avaliação. A aplicação de instrumentos de avaliação que 

integram a componente tática afasta-se claramente dos modelos de avaliação 

tradicionais, nos quais a técnica é o critério balizador da aquisição de 

competências no jogo. A avaliação decorre sempre em contextos reais, sendo 

por isso designada de autêntica, pretendendo-se obter indicadores da 

performance em jogo, em que os relativos à tomada de decisão, às ações sem 

bola e à execução técnica são equacionados” (Mesquita & Graça, 2011, p. 
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159). O facto de realizar a avaliação através do jogo permitiu em simultâneo 

observar os conteúdos táticos e os técnicos bem como a tomada de decisão de 

cada aluno. Este tipo de avaliação além de ter ajudado a rentabilizar o tempo 

da aula, também permitiu compreender qual o desempenho dos alunos no 

contexto para o qual estes foram preparados, que foi o jogo. 

 

O facto de realizar o jogo dos passes como primeiro exercício de 

avaliação permitiu-me avaliar os aspetos mais técnicos da modalidade, 

permitindo-me logo de imediato passar para a avaliação de jogo. Essa 

passagem para o jogo foi feita logo para o jogo 4x4, visto que através do jogo 

dos passes, que foram equipas de 3, consegui avaliar os aspetos táticos 

técnicos do jogo 3x3, não precisando de colocar os alunos a realizar jogo de 

3x3. 

 

(Excerto da reflexão de Unidade Didática 6 de Bitoque Rubgy, Maio, 

2016) 

A estratégia de avaliação na UD de atletismo foi um pouco mais 

específica, dividindo os alunos em pares, de modo a rentabilizar o tempo. A 

combinação desta estratégia com a grelha com critérios pré-estabelecidos 

resultou perfeitamente, porém o tempo disponível para a realização desta 

avaliação foi bastante curto, dificultando a sua realização. 

Para organizar esta avaliação organizei a turma aos pares, para que 

fosse mais rápido e de fácil observação devido ao curto tempo disponível para 

realizar a mesma. Devido a esse curto tempo disponível para a avaliação 

apenas permiti a cada aluno realizar uma vez o conteúdo pedido, não dando 

oportunidade caso corresse mal, mas contando com tudo aquilo que o aluno 

fez ao longo das aulas. 

(Excerto da reflexão de Unidade Didática 2 de Atletismo, Dezembro, 

2015) 

Por último, na UD de Badmínton, sendo uma UD com conteúdos mais 

técnicos e em que o jogo depende muito da capacidade de execução dos 

alunos desses conteúdos, optei por realizar um exercício mais analítico, com 
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sequências de batimentos e jogo 1x1, de forma a avaliar a tomada de decisão 

dos alunos. Esta organização da avaliação facilitou-me a observação dos 

conteúdos, possibilitando, no exercício mais analítico, a observação de alguns 

conteúdos que os alunos, por não terem tanta confiança na sua execução, não 

executariam no jogo, e no jogo formal de um contra um, por possibilitar a 

observação desses conteúdos em simultâneo com a tomada de decisão. 

(…) A realização de sequências de batimentos como exercício de 

aquecimento permitiu-me observar especificamente os batimentos que queria 

avaliar e que talvez no jogo de 1x1 iria ter mais dificuldade em avaliar, visto que 

os alunos poderiam não realizar o batimento durante o jogo ou ter mais 

dificuldade em observar o batimento. Durante a realização destas sequências, 

como os alunos estiveram a repetir constantemente os batimentos avaliados, 

facilitou-me a observação dos mesmos. Assim, como os batimentos foram 

avaliados logo no início da aula, quando passei para o jogo 1x1, apenas tive 

que avaliar as competências do jogo, podendo estar mais focadas nas 

mesmas. 

(Excerto da reflexão de Unidade Didática 7 de Badmínton, Junho, 2016) 

Independentemente da estratégia e instrumento utilizados pelo professor 

para a avaliação, estes tornam-se importantes na recolha da informação sobre 

o desempenho dos alunos, para que esta seja rigorosa e objetiva. As 

estratégias de avaliação irão afetar a rentabilização e gestão do tempo da aula 

de avaliação e o desenvolvimento da mesma, se esta ocorre da melhor forma 

ou se existiria alguma estratégia mais eficaz que se poderia colocar em prática. 

Os instrumentos de avaliação a utilizar tem que possuir, segundo Rosado e 

Colaço (2002), qualidades, sendo elas: validade, fidelidade/garantia, 

sensibilidade, economia, objetividade, estandardização e aferição. 

Assim, com o decorrer deste EP foi possível constatar a importância que 

a avaliação tem no desenvolvimento e evolução dos alunos e também no 

desenvolvimento do docente. Avaliar foi uma tarefa que se assumiu de uma 

grande responsabilidade, onde existiu a necessidade de a realizar de forma 

consciente, séria, justa e objetiva, atribuindo as classificações mais apropriadas 

aos alunos. Para que tal processo avaliativo ocorra da melhor forma é 
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fundamental que este se baseie em boas estratégias e instrumentos, que 

ajudem a que este ocorra de forma rigorosa, objetiva e justa. Graças à 

aplicação de boas estratégias e bons instrumentos considero que realizei 

avaliações justas, que foram ao encontro do nível do desempenho dos alunos e 

em que o processo de avaliação se tornou mais fácil de aplicar. 

 

4.2. Inclusão vs Exclusão 

São mais fortes as raízes dos preconceitos do que as dos princípios. 

(Maquiavel, s.d., cit. por Bento, 2004, p. 36) 

 

A turma composta por 26 alunos (14 raparigas e 12 rapazes) sempre 

apresentou, ao longo de todo o ano letivo, um espirito de grupo muito bom, 

uma cooperação e envolvimento dentro da turma excecionais que permitiam 

alcançar um bom ambiente de aula favorável a um bom processo de ensino 

aprendizagem. Porém desde de o início que foi evidente que o/a aluno/a LF 

(aluno que sofria de exclusão na turma) se encontrava um pouco distante dos 

restantes alunos e que a relação que existiam entre ele/ela e o resto dos 

alunos era muito distante. “A ideia de exclusão social assinala um estado de 

carência ou privação material, de segregação, de discriminação, de 

vulnerabilidade em alguma esfera. À exclusão associa-se um processo de 

desvinculação social/espacial” (Feijó & Assis, 2004, p. 158). LF sempre se 

mostrou uma pessoa muito fechada no seu mundo, isolando-se dos colegas e 

em geral da comunidade escolar, mostrando uma desvinculação social da 

restante turma e um estado de carência que Feijó e Assis referem. Esse estado 

de carência que LF apresentava, era possível observar através de 

comportamentos como a chegada mais cedo à aula, mesmo antes do toque, de 

forma a estar e falar com os professores sem ser no período de aulas (eu, o PC 

e os outros elementos do NE), o chamar constantemente o professor ao longo 

da aula e o ficar na aula, após o professor dar autorização de saída aos alunos. 

A exclusão pode influenciar fortemente o desenvolvimento e crescimento de 

um jovem, podendo-lhe criar problemas como a dificuldade em socializar, em 



78 

 

lidar com as pessoas ou simplesmente em conviver dentro da comunidade em 

que está inserido. Assim torna-se crucial que o docente adote ações de 

inclusão, de forma a promover igualdade a cada aluno da turma. Como Wilson 

(2000) refere citado por Sanches & Teodoro (2006, p.69) “Pode dizer-se que a 

inclusão é a palavra que hoje pretende definir igualdade, fraternidade, direitos 

humanos ou democracia”. Esta procura de igualdade e de fraternidade teve 

como objetivo que os alunos da turma aceitassem as características de LF, ou 

seja, a sua forma de estar, os seus interesses e as suas motivações, de forma 

a criar relações, ajudando LF a integrar-se na turma e na comunidade escolar. 

Esta exclusão social de que LF sofria foi detetada logo na primeira aula, onde 

foi notória a distância que LF mantinha em relação aos restantes alunos. 

Porém nessa altura essa exclusão era pouco significativa, ou seja, os alunos 

quase não apresentavam ações que alimentassem essa exclusão. Contudo 

com o decorrer do ano tal foi mudando, em que os alunos passaram a realizar 

ações que alimentavam essa exclusão como não querer trabalhar com LF 

quando divididos em grupo ou equipas.  

(…) Ao longo de toda a aula foi notório e tendo vindo a ser notório de há 

4 ou 5 aulas, que toda a turma não quer trabalhar ou lidar com LF, devido à sua 

forma de ser e estar. Cada vez mais tenho consciência que LF sofre uma forma 

de discriminação e de exclusão dentro da turma e provavelmente fora desta 

também, pois sempre que vejo LF nas instalações da escola (sem ser nas 

aulas) encontra-se só. Nesta aula, esta forma de discriminação e exclusão foi 

mais uma vez evidente, visto que quando pedi para que os alunos se 

juntassem em grupos de 3, LF ficou sem grupo, pois todos os alunos já se 

encontravam em grupos de 3. Quando pedi para que LF se inserisse num 

grupo de 3, formando um grupo de 4, nenhum dos restantes alunos, de 

qualquer um dos grupos, aceitou. Foi necessário dirigir-me a um grupo e dizer-

lhes que LF fazia parte desse grupo. Desta forma, penso que em futuras 

ocasiões devo ser eu a formar os grupos, não dando hipótese que esse tipo de 

discriminação e exclusão aconteça. 

(Excerto da reflexão nº 07 e 08 de 15 de Bitoque Rugby. Espaço 3. 

Duração 100´.20/04/2016) 
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Para combater esta exclusão da turma perante LF recorri a algumas 

estratégias de maneira a minimizar ou evitar esta exclusão nas minhas aulas e 

promovendo o envolvimento de LF em todas as tarefas das aulas e na criação 

de relações com os restantes alunos da turma. Uma das estratégias que usei 

para que LF estivesse sempre integrado/a nas tarefas da aula foi ser eu a 

determinar os elementos de cada grupo nos exercícios que exigiam a 

realização de grupos ou equipas. 

A insatisfação dos alunos devido a não quererem LF nas suas equipas 

hoje não foi tão visível como na aula anterior, não havendo tanto exclusão de 

LF durante a aula. O facto de ter sido eu a fazer as equipas também ajudou a 

que tal não acontecesse. 

  (Excerto da reflexão nº 09 de 15 de Bitoque Rugby. Espaço 3. Duração 

50´.22/04/2016) 

Outra estratégia que utilizei para combater esta exclusão foi a conversa 

individual com os alunos que, de forma consciente ou inconsciente, mais vezes 

realizaram ações de exclusão, de forma a fazê-los perceber e compreender 

que aquelas ações não eram as mais adequadas a ter dentro e fora da sala de 

aula. Com estas conversas individuais a atitude dos alunos começou a 

melhorar, apesar de se continuar a notar que os alunos continuaram a evitar 

trabalhar com LF, porém compreenderam que LF teria de ser integrado/a na 

turma. 

A colocação alternada de LF em diferentes grupos e com diferentes 

alunos em todas as aulas também foi outra estratégia que facilitou a sua 

inclusão nos exercícios da aula e na turma. Apesar de os alunos continuarem a 

demonstrar o pouco gosto que tinham em realizar os exercícios com LF, 

compreenderam que andava a realizar os exercícios à vez com os vários 

alunos da turma e que tinha de ser incluído/a na aula e na turma. 

As estratégias acima mencionadas facilitaram a sua integração nas 

aulas e na turma e permitindo uma socialização, apesar de que mínima. Estas 

estratégias possibilitaram que os alunos compreendessem quais as atitudes e 

ações que devem ter dentro e fora da aula e que a igualdade deve estar 
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sempre presente nas aulas e na comunidade escolar. Para a aplicação destas 

estratégias e a procura da inclusão de qualquer aluno no meio escolar o 

professor torna-se uma peça fundamental, promovendo estratégias para essa 

inclusão através de valores como a igualdade e a fraternidade. O professor 

será o elo de ligação entre o aluno e a turma e através do desporto conseguirá 

com maior facilidade promover a igualdade perante todos os alunos, pois como 

Bento (2004, p. 85) refere, No desporto todos têm lugar. 

 

4.3. Escola E.B 2,3 Pêro Vaz de Caminha: Uma 

outra realidade 

Devido as alterações realizadas nas normas reguladoras do EP, os 

estudantes estagiários têm de lecionar aulas em dois ciclos de ensino. Assim, 

seguindo a proposta do PC, no 2º Período, o NE ficou responsável por lecionar 

três UD´s (futebol, ginástica e dança) a três turmas diferentes, que foram 

escolhidas após reunião com o PC e com a professora co-cooperante, docente 

da Escola E.B 2,3 Pêro Vaz de Caminha. 

O primeiro contacto que tivemos com a professora co-cooperante foi 

numa reunião em conjunto com o PC e o NE, onde ficou decidido quais as 

turmas que ficariam atribuídas a cada estudante estagiário e quais as 

particularidades e características de cada turma. Durante essa reunião a 

professora co-cooperante também nos colocou a par dos recursos materiais e 

espaciais da escola, mostrando-nos as instalações desportivas em que iriamos 

trabalhar tal como os professores de EF da escola. O facto da discrepância 

social e de realidades entre as escolas ESFV e a escola E.B 2,3 Pêro Vaz de 

Caminha também foi uma facto sobre o qual a professora co-cooperante nos 

alertou e que deveríamos ter isso em conta quer para o nosso planeamento 

quer na nossa postura na prática, visto que a sua escola ser considerada TEIP 

(território educativo de intervenção prioritária). 

Fiquei responsável por uma turma de 6º ano de escolaridade, composta 

por vinte alunos (oito raparigas e doze rapazes). Com uma primeira aula de 

observação, ainda no 1º Período, rapidamente compreendi as diferentes 
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realidades com que me iria deparar e todos os desafios que com ela vinham. 

Esta observação permitiu-me compreender quais as capacidades individuais de 

cada aluno e da turma, dando-me consciência do seu nível e permitindo-me 

elaborar a extensão e sequência de conteúdos de cada UD de acordo com 

esse nível. 

Na primeira aula, sabendo da diferente realidade que iria encontrar 

comparativamente à ESFV, adotei uma postura séria, mostrando quais as 

regras que os alunos deveriam seguir dentro da sala de aula e os 

comportamentos que estes deveriam adotar. Logo nesta aula, compreendi que 

a turma que me foi atribuída apresentava alguns comportamentos desviantes, 

como brincadeiras e conversas paralelas. Esses comportamentos derivaram de 

alguma desmotivação perante duas das modalidades que iriam ser abordadas 

(ginástica e dança), contudo apesar de sentirem pouco motivados, os alunos 

mostraram-se muito empenhados e interessados nas aulas. Também foi 

possível concluir que existiam alguns atritos e relações difíceis entre alguns 

alunos, o que levou a que tivesse de recorrer a algumas estratégias para que a 

aula decorre da melhor forma. 

Os alunos demonstraram uma atitude, empenho e motivação muito boa 

na aula, apesar de se notar que em alguns exercícios estes podiam se sentir 

um pouco menos motivados por não gostar daquilo que estavam a fazer. 

Apesar dessa demonstração de pouco gosto pela modalidade abordada na 

aula, continuaram a empenhados nas tarefas propostas. 

  (Excerto da reflexão nº 01 de 10 de Ginástica. Espaço Ginásio 

Pequeno. Duração 45´.05/01/2016) 

Considero que a experiência adquirida no 1º Período na ESFV deu-me 

alguma bagagem e algumas experiências que me ajudaram nesta primeira aula 

e no resto período. Essas experiências ajudaram-me sobretudo na minha 

apresentação à turma, onde após já ter tido essa experiência na ESFV, tornou-

se mais fácil fazê-lo na escola E.B 2,3 Pêro Vaz de Caminha. 

Para combater os comportamentos desviantes realizados pelos alunos e 

as relações difíceis que alguns alunos apresentavam entre si recorri a algumas 
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estratégias para proporcionar um bom processo de ensino-aprendizagem e um 

bom clima de aula que proporcione esse bom processo. Uma das estratégias 

utilizadas foi a elaboração dos grupos ou pares de trabalho para as aulas era 

feita por mim, conseguindo rentabilizar mais o tempo de aula, pois não perdia 

tanto tempo como se fosse os alunos a fazer os grupos e acabava por dominar 

e controlar as relações mais difíceis entre alguns alunos, evitando assim 

problemas entre os mesmos. Outra estratégia que utilizei, na UD de ginástica, 

para tentar rentabilizar o tempo útil de aula foi a utilização de estações de 

trabalho com cartões explicativos sobre as tarefas que seriam para fazer 

nessas estações, não tendo que estar sempre a repetir aos alunos quais os 

exercícios. Esta estratégia permitiu um ritmo e fluidez das aulas bons, onde 

rapidamente os alunos se habituaram a essas rotinas, conseguindo ter os 

alunos na maioria do tempo de aula em tempo de empenhamento motor. 

A utilização de cartões em cada estação a dizer o que era para fazer 

facilitou a tarefa dos alunos, visto que não tinham de estar constantemente a 

perguntar o que era para fazer em cada estação. Em futuras aulas tentarei usar 

mais vezes esta estratégia pois além de facilitar a tarefa dos alunos, pois não 

precisam de decorar o que precisam de fazer em cada estação, também facilita 

a minha tarefa durante a aula, pois não irei que estar sempre a repetir o que é 

para fazer em cada estação. 

  (Excerto da reflexão nº 05 de 10 de Ginástica e 02 de 08 de Dança. 

Espaço Ginásio Pequeno. Duração 90´.22/01/2016) 

Na lecionação da UD de futebol optei por realizar na maioria das aulas 

exercícios competitivos e aproximados do jogo, o que levou a que existissem 

algumas quezílias entre os alunos devido à competição excessiva que estes 

colocavam no jogo e a vontade excessiva de quererem ganhar. Essas quezílias 

foram resolvidas através de conversas individuais com os alunos e a atribuição 

de alguns “bónus”, permitindo a continuação do bom funcionamento da aula. 

(…) Na modalidade de futebol esse empenho, interesse e motivação já 

era intrínseco aos alunos, não se tendo alterado nesta aula. Contudo existiram 

ao longo da aula existiram algumas resilias entre os alunos. Para tentar 

solucionar as mesmas, tentei falar com os alunos, fazendo-os compreender a 
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atitude errada que estavam a adotar e aquela que deviam ter. Em certos alguns 

momentos essas conversas não foram suficientes, obrigando a aplicar alguns 

exercícios bónus aos alunos, como realizar extensões de braços ou correr à 

volta do campo de futebol. Todas as estratégias acima mencionadas surtiram o 

seu efeito, contribuindo para o bom funcionamento da aula. 

  (Excerto da reflexão nº 04 de 09 de Futebol e 03 de 08 de Dança. 

Espaço Pavilhão Gimnodesportivo. Duração 90´.29/01/2016) 

Em relação à UD da dança, e por sugestão da professora co-

cooperante, esta foi abordada em todos os inícios das aulas de 90 minutos das 

UD´s de futebol e ginástica, na parte inicial da aula. Essa parte inicial da aula 

baseou-se na transmissão de uma coreografia de turma, desta forma os alunos 

continuavam empenhados na tarefa, não ficando cansados, visto que era uma 

UD para o qual a maioria da turma não se sentia motivada. Esta sugestão 

permitiu que no pouco tempo de abordagem de dança os alunos encontraram-

se motivados e não ficaram exaustos com a abordagem da mesma. 

No início da aula, antes de iniciar a transmissão da coreografia à turma, 

senti necessidade de explicar aos alunos o que iria ser feito na aula e como iria 

ser feito, pois estes ao perceberem que iam iniciar a aula com dança 

demonstraram alguma desmotivação. Porém essa desmotivação rapidamente 

desapareceu ao compreenderem que a coreografia que iam realizar era 

divertida e que apenas iriamos abordar dança como aquecimento para a aula. 

  (Excerto da reflexão nº 05 de 10 de Ginástica e 02 de 08 de Dança. 

Espaço Ginásio Pequeno. Duração 90´.22/01/2016) 

Ao longo desta UD também utilizei a estratégia de mostrar o vídeo da 

coreografia que os alunos iriam aprender, que tinha sido executada pela minha 

turma de mestrado no primeiro ano no Sarau realizado pela FADEUP, 

motivando-os assim para a sua aprendizagem e realização. Essa estratégia 

surtiu efeito, visto que os alunos após a visualização do vídeo se mostraram 

mais motivados para a aprendizagem da coreografia. 

No início desta aula optei por mostrar o vídeo da coreografia de dança 

que estava a abordar nas aulas e que pretendia transmitir aos alunos, com o 
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objetivo de os elucidar e dar a conhecer toda a coreografia que irá ser 

abordada. Esta visualização levou a que os alunos ficassem mais motivados e 

interessados em aprender a coreografia, pois compreenderam melhor qual a 

sua história e o efeito desta. 

  (Excerto da reflexão nº 04 de 09 de Futebol e 03 de 08 de Dança. 

Espaço Pavilhão Gimnodesportivo. Duração 90´.29/01/2016) 

De realçar as contantes sugestões e críticas construtivas da professora 

co-cooperante e que muito contribuíram para que a cada aula eu conseguisse 

melhorar sobretudo a minha organização e gestão da aula e a minha instrução. 

Estas conversas com a professora co-cooperante permitiram melhorar a minha 

prática pedagógica e por consequência melhorar o processo de ensino-

aprendizagem. 

No segundo exercício, visto que se iniciava com o elemento de avião, 

iria tornar-se demorado e com pouco tempo de empenhamento motor para os 

alunos, visto que a sua realização exigia espaço e tempo e não permitindo aos 

outros alunos realizar o mesmo exercício. Assim, a conselho da professora co-

cooperante, antes do início da aula realizei a pequena alteração de passar a 

realização do avião como último elemento da sequência, melhorando assim o 

ritmo da aula, não havendo grandes tempos de espera para os alunos. 

  (Excerto da reflexão nº 01 de 10 de Ginástica. Espaço Ginásio 

Pequeno. Duração 45´.05/01/2016) 

Considero que esta experiência na escola E.B 2,3 Pêro Vaz de 

Caminha, em que me deparei com uma realidade social completamente 

diferente da ESFV, fez crescer como docente e como pessoa. Consegui 

compreender que um simples gesto ou palavra pode ter um significado gigante 

para os alunos, onde a necessidade de atenção e de ajuda é grande e o desejo 

de relacionar com o professor e de ter a atenção do mesmo torna-se crucial. 

Concluo, após esta experiência, que a maior diferença e o maior ganho não 

esteve só na docência mas como pessoa, onde as histórias de vida mais 

complicadas aliadas ao sorriso desses alunos e a atenção que os mesmos 

precisam, levam a acreditar cada vez mais que um professor não é um mero 
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transmissor de conhecimento, mas um transmissor de valores, um educador, 

um amigo, um conselheiro que tem o desporto como veículo e instrumento da 

sua profissão. 
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5. Participação na Escola e Relações 

com a Comunidade 

 

5.1. Pequenos bónus do caminho 

 

5.1.1. Corta – Mato 

Nas primeiras reuniões do GEF ficou determinado que o corta-mato 

seria a primeira atividade desportiva a organizar pelo grupo. Esta atividade foi 

realizada no dia 17 de Novembro no parque do Covelo, para todos os alunos 

da escola, do 5º ano ao 12º ano. 

Esta atividade foi planeada ao longo das reuniões do GEF. Ao longo 

deste planeamento foi possível perceber o bom trabalho de equipa, a 

cooperação e a união que existia no grupo, para além de me permitir participar 

ativamente, compreendendo como organizar este tipo de atividade e sentindo 

preparada para organizar uma no futuro.  

Durante o planeamento surgiu uma grande dúvida quanto ao local de 

realização do corta-mato. A realização no parque do Covelo implicou uma 

autorização da Câmara Municipal para utilização do espaço. Com a demora da 

resposta por parte da autarquia, o GEF viu-se obrigado a criar um plano B, ou 

seja, caso não fosse possível a realização do corta-mato no parque do Covelo, 

este seria realizado na escola. Contudo tal plano B ficou sem efeito visto que a 

resposta da autarquia chegou a uma semana da realização do corta-mato, 

autorizando o uso do espaço. Também ao longo do planeamento, todo o 

material usado em anos anteriores como dorsais, alfinetes, o mapa de percurso 

da prova dos vários escalões, elásticos e as fichas de inscrição foram 

reaproveitados, sendo usados nesta atividade. A reutilização destes materiais 

permitiu ao GEF centrar-se nas autorizações necessárias para a realização do 

evento e na recolha de suplementos alimentares para os participantes, visto 

que a os recursos materiais necessários já se encontravam disponíveis. 
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Na última reunião do GEF ficou definido quais as funções que cada 

professor de EF iria desempenhar ao longo de toda a atividade. A minha 

função foi a entrega de elásticos aos alunos a cada volta que estes davam e 

controlar se os mesmos realizavam o percurso de forma correta, sem cortarem 

caminho. Antes do início da atividade foi necessário toda uma preparação, 

nomeadamente a colocação de todos os materiais no espaço da atividade, a 

distribuição dos dorsais aos participantes e a deslocação dos alunos para o 

parque do Covelo, em que eu participei de uma forma ativa. 

Esta manhã desportiva revelou-se significativa para a minha formação, 

onde pude ter um contacto mais direto e fora do contexto de aula com os 

alunos, onde se notou uma boa adesão por parte dos mesmos, nomeadamente 

os mais novos, já que a participação dos alunos do 11º e 12º anos foi 

particularmente pouco expressiva. Considero que esta fraca participação se 

deveu ao facto de cada vez mais os alunos do ensino secundário 

desvalorizarem a disciplina de EF e as atividades extracurriculares que são 

organizadas pelos professores da mesma. Para esta desvalorização 

contribuíram as mudanças sociais, legislativas e ideológicas que ocorreram na 

educação em Portugal, como o reforço das disciplinas de Português e 

Matemática, em detrimento de outras áreas formativas, como é o caso da EF, 

associado à implementação de exames em todos os ciclos de ensino e à 

exacerbada burocratização do espaço escolar, veio limitar a possibilidade 

formativa das crianças e jovens (Batista & Queirós, 2015, p.31). Outra 

mudança que ocorreu e que também contribuiu para esta desvalorização foi o 

término da classificação da disciplina de EF para a média de acesso ao ensino 

superior, que originou um descompromisso dos alunos perante a disciplina, 

visto que o interesse dos mesmos focou-se nas disciplinas que contam para a 

média de acesso ao ensino superior. Devido a essas mudanças, tornou-se 

cada vez mais difícil motivar os alunos para as aulas de EF e para as 

atividades organizadas pelos professores dessa disciplina, visto que o foco que 

os alunos têm para as disciplinas que contam para a média de acesso ao 

ensino superior é muito grande e não querem “perder tempo” com disciplinas 

ou atividades que não os ajudem a obter essa média. Assim cada vez mais a 

EF e todas as atividades que estão associadas à mesma são vistas como um 
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“peso” ou “perda de tempo”, o que levou a que se tornasse difícil cativar e 

motivar os alunos a participar em atividades organizadas no âmbito da EF. 

Essa dificuldade em cativar e motivar os alunos para participar fez-se sentir na 

realização deste corta-mato, onde os alunos mostraram não querer “perder 

tempo” com essa atividade. 

 A participação da minha turma acabou por também refletir essa 

desvalorização que se fez sentir na maioria dos alunos do ensino secundário, 

não tendo uma participação muito forte, onde apenas seis alunos, três rapazes 

e três raparigas, participaram na atividade apesar de todo o incentivo e 

tentativa da minha parte para que o fizessem. No entanto destes poucos 

participantes um dos rapazes e duas das raparigas conseguiram qualificar-se 

para o corta-mato regional. No final da atividade felicitei os alunos apurados e 

todos os que participaram pelos resultados alcançados e por todo o seu 

empenho e esforço, mostrando a minha satisfação pela sua presença na 

atividade.  

Assim penso que as mudanças acima mencionadas influenciaram a 

participação dos alunos neste tipo de atividades, contudo cabe-nos a nós 

docentes arranjar estratégias para combater essa pouca adesão, como por 

exemplo a atribuição de algum bónus do agrado dos alunos nas aulas de EF 

caso estes participem. Esta pouca adesão cada vez mais presente nas escolas 

e a limitação do espaço e tempo para a disciplina EF, leva a que o espaço para 

a formação desportiva do aluno seja cada vez menor. Assiste-se, assim, a uma 

acentuação da formação baseada na aquisição e reprodução de 

conhecimentos, que carece de espaços flexíveis, que contemplem a 

criatividade e a inovação, isto é, a pessoa que mora em cada aluno (Batista & 

Queirós, 2015, p.31). Assim com o tempo que a EF tem vindo a perder estas 

atividades tornam-se importantes, pois permitem aos alunos ter mais tempo, 

além das aulas de EF onde possam desenvolver as mesmas capacidades que 

desenvolveriam nessas aulas, como a sua condição física, o seu 

comportamento motor e aspetos pessoais, culturais e sociais. Numa atividade 

como o corta-mato, além das capacidades acima mencionadas, os alunos 

estão sujeitos a uma competição completamente diferente comparativamente à 

competição que poderá existir nas aulas de EF, promovendo o espirito 
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competitivo do aluno. O corta-mato além de promover o espirito competitivo 

estimula os alunos para a corrida na natureza, combatendo os hábitos 

sedentários, como estar à frente do computador ou da televisão, que os jovens 

cada vez mais adotam no dia-a-dia e o muito tempo que estes passam 

sentados durante as aulas das disciplinas teóricas. Desta forma, a presença 

deste tipo de atividades no plano anual das escolas tornasse importante, dando 

mais espaço e tempo para a formação desportiva dos alunos, além das aulas 

de EF, tendo em conta o curto tempo existente nas escolas para a mesma, 

fomentando o espirito competitivo e o gosto pela prática de exercício físico, 

neste caso, a corrida. 

O corta-mato foi mais uma atividade extracurricular que me permitiu 

recolher conhecimento e partilhar experiências que contribuíram para a minha 

aprendizagem. Esta atividade tornou-se um bónus na minha aprendizagem, 

onde pude ter uma participação ativa e compreender como planear e organizar 

uma atividade desta natureza, que potencializou a interação com os 

professores de EF e com os alunos, ajudando-me a interagir com a 

comunidade escolar e integrar-me na mesma.  

 

5.1.2. Torneio Basquetebol 3x3 

Uma das primeiras atividades desportivas no 2º Período organizadas 

pelo GEF foi o Torneio de Basquetebol 3x3, que se realizou no dia 18 de 

Fevereiro, no espaço 3 da escola, ou seja o espaço exterior da mesma, pela 

parte da manhã. Este torneio teve a participação de 99 alunos dos dois sexos, 

desde o 5º ano até ao 12º ano. 

O planeamento deste evento foi, na sua maioria, realizado pela 

professora responsável pelo mesmo, servindo as reuniões do GEF para que 

esta informasse todos os elementos do grupo qual o ponto de situação do 

torneio e o que faltaria para que o seu planeamento e organização estivesse 

completo. Tal como na atividade do corta-mato, a professora responsável pela 

organização do torneio de basquetebol reaproveitou documentos como fichas 

de inscrição, regulamentos, cartazes e diplomas utilizados do torneio de 
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basquetebol de 3x3 do ano passado, tornando assim mais fácil a sua 

organização e planeamento. Também aproveitando a organização utilizada no 

torneio do ano passado, os árbitros e oficiais de mesa foram alunos 

participantes no torneio, tendo apenas os professores de EF que controlar 

esses alunos para que não cometessem erros. O facto de os árbitros serem 

alunos participantes facilitou a tarefa, pois conheciam bem o regulamento do 

torneio. Assim a minha função neste torneio acabou por se basear muito no 

controlo dos árbitros, ver se não cometiam algum erro na arbitragem e no 

controlo dos oficiais de mesa, nomeadamente no preenchimento das fichas de 

jogo das pontuações. 

Após reflexão sobre o evento, considero que este foi muito positivo, que 

permitiu uma socialização entre alunos e professores muito boa e permitiu-me 

compreender como planear e organizar um torneio desportivo de basquetebol. 

Também considero que a boa comunicação e cooperação que existiu entre os 

professores de EF facilitou e ajudou a que o evento decorre-se com a maior 

fluidez e sem qualquer tipo de entraves ou percalços. 

 

5.1.3. 2º Sarau Filipa Mov´art 

Seguindo a ideia criada no ano transato pelo NE, constituído pelo Tiago, 

o Pedro e o Vítor, o NE deste ano decidiu realizar a 2º Edição do Sarau Filipa 

Mov´art. Esta foi sem dúvida a atividade mais marcante durante o meu estágio 

e que maior significado conseguiu trazer à minha aprendizagem. Devido às 

dificuldades em arranjar recursos materiais para que este Sarau seguisse a 

ideia original, a dança e a ginástica, este Sarau apenas teve como objetivo 

atuações de dança e canto dos alunos da ESFV e de alunos exteriores (mas 

apenas em conjunto com alunos da ESFV). 

Neste Sarau tivemos um total de quinze participações de grupos e 

individuais, em que dois foram grupos convidados pelo NE para atuarem. Os 

convidados foram o grupo de dança FADEUP e a tuna masculina da FADEUP, 

a Tuna Musicatta Contractile. 
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A organização do Sarau foi um trabalho de cooperação muito grande 

entre o NE e em conjunto com o PC. A ajuda da direção da escola, dos 

assistentes operacionais da escola e dos restantes professores de EF foi 

fundamental para que o sucesso deste Sarau fosse atingido. Durante esta 

organização arranjar os recursos materiais para o mesmo foi um dos maiores 

desafios com que o NE teve de se defrontar, visto que o NE não possuía 

quaisquer recursos e teve que pedir que esses recursos fossem 

disponibilizados para o Sarau. Esse pedido de disponibilização levou a um 

contacto mais direto com a direção da escola que até à data não tínhamos tido. 

Esse contacto permitiu termos à nossa disposição os recursos materiais 

necessários, apesar de ter sido necessário realizar alguns reajustes. A 

escassez de microfones disponibilizados (2) levou a que houvesse uma 

necessidade de reajustar algumas atuações, como o caso da Tuna, que devido 

a ter mais elementos poderia necessitar de mais microfones. Porém com o 

fornecimento de um suporte de microfone foi possível solucionar a falta de 

microfones para todos os elementos. Outro desafio que tivemos durante a 

organização deste evento foi o facto de não termos nenhum tipo de alcatifa ou 

tapete para que os alunos pudessem dançar, tendo estes que dançar no chão. 

O facto de aparecer uma dupla de alunos de ginástica acrobática que estava 

interessada em participar obrigou a encontrar uma solução de forma atuarem 

em condições de segurança. A solução passou por usar os colchões do ginásio 

dois para essa atuação, retirando-os para os lados após a mesma, deixando-os 

apenas a delimitar o espaço de atuação para os outros grupos. Esta solução 

acabou por ser boa e viável pois além de não estragar os colchões devido à 

fricção no chão, foi possível delimitar o palco e desta forma foi mais fácil para 

os participantes compreenderem qual o espaço que poderiam ocupar para a 

sua atuação. 

Com todos os desafios que foram surgindo ao longo de toda a 

organização e sobretudo ao longo do pedido de disponibilização de recursos 

materiais, a minha (e do NE) capacidade de adaptação e de desenvoltura foi 

desenvolvida, tendo em conta todas as alterações que tiveram de ser feitas. 

No dia do Sarau propriamente dito, todo o trabalho para que o espaço 

destinado ao Sarau ficasse montado exigiu uma colaboração e cooperação do 
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NE, do PC e dos assistentes operacionais da escola. Um dos desafios 

apresentados na montagem dos recursos materiais necessários foi a colocação 

da mesa de som, das colunas de som e dos microfones. Este desafio surgiu 

visto que nenhum dos estudantes estagiários, incluindo eu, tinha experiência 

em mexer com todo esse equipamento, sendo a presença e ajuda dos 

assistentes operacionais fundamentais para que todo esse material ficasse 

montado e operacional para o início do ensaio geral. Durante toda a 

preparação para Sarau outro desafio que surgiu foi a colocação do cartaz/papel 

de parede atrás do palco que identificava o evento com o nome de Filipa 

Mov´art inscrito no mesmo. Essa dificuldade de colocação do cartaz/papel de 

parede na rede deveu-se ao vento, que se fazia sentir. Com esta dificuldade na 

colocação do cartaz/papel de parede foi fundamental a ajuda do PC, que já 

com a experiência trazida da edição passada do Sarau, ajudou a colocação do 

mesmo. Sem dúvida que a colocação deste cartaz/papel de parede foi uma das 

maiores dificuldades, porém através de alfinetes de bebé que seguraram o 

cartaz/papel de parede à rede conseguimos ter êxito na sua colocação. Nesta 

tarefa a cooperação do NE foi mais uma vez posta à prova, tendo em conta o 

comprimento do cartaz/papel de parede, foram necessários várias pessoas 

para o segurar enquanto outra pessoa (o PC) o prendia. Apesar das 

dificuldades na realização desta tarefa, o resultado final além de permitir a 

identificação do evento, possibilitou uma imagem de fundo do Sarau de belo 

efeito. 

Após a finalização do Sarau o balanço que faço do mesmo é que este 

decorreu sem qualquer percalço, com uma dinâmica muito boa. Foi notório que 

o ensaio geral foi útil para os participantes, em que se adaptaram ao espaço e 

às condições que teriam durante a sua atuação. Penso que algo que acabou 

por quebrar um pouco o ritmo do Sarau foi recolocação dos colchões, da 

passagem de um retângulo para delimitarem o espaço de atuação. O facto de 

essa recolocação ser feita apenas por duas pessoas levou a que esta 

demorasse mais tempo, porém ao apenas serem duas pessoas que já sabiam 

como deveriam colocar os colchões e em quais colchões pegar foi mais rápido 

do que se fossem ajudar mais pessoas que não saberiam como proceder. 

Penso que a solução para melhorar essa recolocação seja que mais pessoas 
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que saibam em quais colchões pegar e onde colocar realizem essa tarefa em 

futuros Saraus. 

Em suma, considero que o Sarau correu muito bem, onde a adesão, 

quer de participantes quer de público, foi muito grande, onde as cadeiras 

colocadas não foram suficientes para o público, havendo muitas pessoas de pé 

durante o Sarau. A diversão e alegria ao longo deste Sarau foram muito 

evidentes e em todas as atuações foi possível ver a criatividade, o talento e o 

empenho dos alunos. Considero que o balanço deste Sarau foi bastante 

positivo, onde consegui desenvolver a minha capacidade de adaptação e 

desenvolver a minha capacidade de relacionamento com as pessoas, em que a 

parte social foi fundamental para que existisse uma boa comunicação e 

interação com os presentes. Essa parte social também se verificou no 

relacionamento com os participantes, e na cooperação quer com o NE, quer 

com o PC, quer com os assistentes operacionais da escola.  

Este tipo de atividade, tal como o corta-mato e outras atividades no 

âmbito da EF são importantes para o desenvolvimento do aluno e para que 

este possa mostrar a sua personalidade e verdadeiro eu, explorando a sua 

criatividade e inovação nessas atividades. Tendo em conta a importância deste 

Sarau e a parte do movimento, da arte e de criação que promoveu, o impacto 

deste tipo de evento na comunidade escolar, nomeadamente nos alunos, foi 

melhor do que aquilo que o NE estava à espera, visto que os alunos tendem 

apenas a valorizar mais as atividades meramente desportivas. Contudo, apesar 

do número de grupos com alunos da escola (treze) que participou neste sarau 

ter sido positivo, se compararmos esse número com o número de alunos da 

escola (mais de 1100) a adesão acabou por não ser tão positiva, tendo em 

conta que aproximadamente 85% dos alunos da ESFV não tiveram uma 

participação ativa neste Sarau, embora muitos apareceram para assistir. Creio 

que o facto de muitos aparecerem para verem demonstra que apesar de não 

participarem os alunos compreendem a importância da realização do Sarau, 

mas por vergonha ou por falta de gosto não participam. Desta forma cabe aos 

professores de EF fazê-los perder essa vergonha ou incitá-los e motivá-los 

para a dança, de modo a que ganhem o gosto pela sua prática e não ficarem 

só a assistir. O impacto na restante comunidade escolar foi positivo, onde a 
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maioria dos professores, dos assistentes operacionais e da direção da escola 

marcou presença e deram ao NE opiniões positivas e felicitações pela 

organização da atividade. A diretora da escola fez questão de congratular o NE 

e de mencionar que esta atividade já faz parte do DNA da escola, visto que foi 

realizada pelo segundo ano consecutivo. Seria bom continuar com a sua 

realização, pois para além de promover a cultura e a AFI, incentiva os alunos a 

desenvolverem a sua criatividade. Esta opinião e a questão que foi sendo feita, 

antes da realização do Sarau, por alunos, professores e assistentes 

operacionais, se neste ano letivo haveria Sarau Mov´art, vieram a confirmar 

aquilo que o NE já pensava, que este Sarau tornou-se uma atividade 

importante para a escola e que passou a fazer parte da sua identidade, visto 

que praticamente toda a comunidade escolar esperava pela sua realização. No 

final do Sarau também surgiram questões sobre se o Sarau Mov´art se 

realizaria para o próximo ano letivo e em que essas questões incitaram para 

que todos os anos se realize. 

Desta forma concluo que este Sarau é uma atividade, que tal como a 

diretora da escola mencionou, já faz parte do DNA da ESFV, ou seja, já faz 

parte da identidade da escola, sendo a única atividade ao longo de todo o ano 

letivo que envolve uma parte arte, movimento e a disciplina de EF. Este sarau 

acaba também por se tornar mais uma porta aberta de ligação entre a 

comunidade escolar e a comunidade local, principalmente no dia de realização, 

em que o Sarau é aberto ao público. Esta porta aberta permite à comunidade 

local, principalmente familiares, amigos e outra pessoas que não tenham 

relação direta com nenhum participante ou alguém envolvido no evento, estar 

presente, visto que nas restantes atividades extracurriculares desenvolvidas ao 

longo de todo o ano letivo tal não acontece.  

Considero que este evento foi mais uma experiência muito gratificante 

para o meu percurso neste EP, um bónus de aprendizagens, de experiências e 

de momentos que contribuíram para a minha formação como profissional e 

como pessoa. Considero que este Sarau foi mais um bónus, pois foi mais uma 

atividade extracurricular onde pude retirar tanto para o meu desenvolvimento 

como docente e como pessoa e com o qual eu não contava, não esperaria 

aprender tanto e partilhar tantas experiências que me ajudaram a tornar numa 
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profissional e ser humano mais completo. Este sarau veio completar a minha 

prática pedagógica e dar-me uma bagagem de experiências que tenho a 

certeza que me serão úteis no futuro. 

 

5.2. Desporto Escolar e Diretor de Turma 

No que concerne à minha participação no Desporto Escolar (DE) esta 

não foi muito ativa. Procurei recolher o máximo de informações sobre o DE, 

procurando saber qual a sua organização e qual o seu funcionamento. Esta 

procura de informação foi facilitada devido às reduzidas modalidades 

apresentadas pela ESFV, apenas voleibol feminino. Toda a recolha de 

informação foi realizada através das reuniões do GEF, onde a professora 

responsável pelo DE colocava todos os professores de EF a par das 

informações necessárias. Considero que através dessa recolha de transmissão 

consegui compreender qual a organização do DE e quais as capacidades 

necessárias para um professor assumir essas funções. Porém considero que 

poderia ter tido um contacto mais próximo e direto com a função de DE, ou 

seja, estando presente em alguns jogos e treinos, possibilitando-me não só 

compreender todo o funcionamento do DE, mas também ganhar novas 

experiências com essa presença. Porém o DE não tem só como função a 

formação de equipas, pode ser responsável pela organização do corta-mato ou 

outra atividade, no âmbito da EF, que se realize na escola, contudo na ESFV 

este não foi o caso. 

A minha intervenção ao nível da direção de turma, tal como no DE, 

também não foi muito ativa e participativa, baseando-se muito no 

acompanhamento muito próximo da direção de turma do PC e em algumas 

ocasiões, do diretor de turma (DT) da minha turma. Com este 

acompanhamento foi possível compreender as particularidades das funções de 

DT, em que o PC na maioria das vezes expunha ao NE acontecimentos, 

experiências ou alguns problemas que surgiram, permitindo-me perceber 

melhor as funções que este desempenhava e ajudar a encontrar soluções para 

os problemas existentes. Também através do questionamento ao PC procurei 

compreender quais as funções que este desempenhava e quais as 
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capacidades necessárias que um professor deveria possuir para conseguir 

exercer tal função. Assim, após essas questões e a procura de compreender 

qual a função do DT, percebi que no seu âmbito teria que se relacionar e 

interagir com três interlocutores: os alunos, os professores e os EE. Essa 

interação com os diferentes interlocutores leva a que a atuação do DT se reja 

por três situações, tal como afirma Leite (1999) com a caracterização da escola 

portuguesa é possível estabelecer que critérios tornam o DT o agente ideal 

capaz de mediar, pelo menos três situações importantes nas relações do 

cenário escolar: docência e gestão; escola e família; professor e aluno. Nas 

áreas da docência e gestão, o DT desempenha algumas funções de 

coordenação e de gestor perante os professores da turma. Como afirma 

Roldão (1995), o DT desempenha, junto dos docentes da turma, uma função 

de coordenação — das atuações de cada um deles no âmbito da respetiva 

área de docência — e de articulação/mediação entre essa ação dos 

professores e os restantes atores envolvidos no processo educativo: os alunos 

e os encarregados de educação. (…) O diretor de turma é, por um lado, um 

docente que coordena um grupo de docentes e é, simultaneamente, um 

elemento do sistema de gestão da escola a quem cabem responsabilidades na 

gestão global do conselho de turma a que preside (Roldão, 1995). No primeiro 

conselho de turma, no final do 1º Período, da minha turma foi possível 

constatar essas funções por parte do DT, em que o seu trabalho passou por 

articular quais as atividades que cada professor iria realizar no 1º Período, para 

que não ocorressem duas atividades no mesmo dia, em articular as datas 

propostas por cada professor para os seus testes escritos, para que não 

existissem dois testes escritos no mesmo dia e analisar os alunos da turma, ou 

seja, compreender qual o seu contexto sociofamiliar e económico e a sua 

“história escolar” do ano anterior. Com esta última análise, neste primeiro 

conselho de turma, o DT promoveu o debate de forma a encontrar diferentes 

estratégias de ensino que se adequassem ao contexto da turma e que 

permitissem retirar o máximo rendimento de cada aluno. A situação DT e 

família, outra das funções do DT, também esteve presente em parte nesta 

primeira reunião, visto que na primeira parte da reunião estiveram presentes os 

dois representantes dos EE, em que lhes foram apresentados os professores 

de cada disciplina e lhes foi dado, por cada professor da turma uma opinião 
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dos alunos, considerando o comportamento e o rendimento. Esta opinião 

permitiu a esses EE perceberem e estarem a par da vida escolar dos alunos, 

tendo em conta o seu comportamento e rendimento. Para que esse 

acompanhamento da vida escolar dos alunos continuasse a ser feito pelos EE 

e para otimizar diálogo entre o DT e os EE, o DT realizou reuniões nos três 

períodos e manteve um horário de atendimento para que os EE pudessem ser 

atendidos ao longo de todo o ano, mantendo-os a par da vida escolar dos 

alunos e estando disponível para qualquer dúvida ou esclarecimento que 

fossem necessários. Tal como afirma Leite (1999), para otimizar o diálogo com 

a família, o DT, no início e final de cada período letivo, procura fazer reuniões 

no sentido de manter os informes sempre atuais. No entanto, poderão ser feitas 

outras reuniões extraordinárias sempre que as circunstâncias o exijam. Esse 

diálogo com a família/EE na minha turma tornou-se importantíssimo para que a 

vida escolar dos alunos fosse acompanhada, visto que o DT teve que por 

algumas vezes comunicar com os EE devido a problemas apresentados pelos 

alunos, pelas muitas dificuldades académicas que alguns foram apresentando 

durante o ano letivo e devido à justificação de faltas dos alunos, onde alguns 

excederam o seu limite e foi necessário comunicar isso aos EE. Essa 

comunicação trouxe alguns problemas ao DT, pois apesar de este sempre ter 

conseguido dialogar sem qualquer tipo de problema com qualquer EE, alguns 

recusavam aceitar as dificuldades académicas que o DT enumerava sobre o 

seu educando, focando que o mesmo era muito inteligente e não tinha essas 

dificuldades. Para combater esta situação o DT, em conselho de turma e em 

debate com os restantes professores da turma, organizou aulas de apoio a 

esses alunos. O PC também por várias vezes manifestou ter essas dificuldades 

de comunicação, mas ao contrário da minha turma, devido aos EE mostrarem 

pouca disponibilidade para dialogar sobre a vida escolar dos filhos e este não 

conseguir na maioria das vezes comunicar-lhes o excesso de faltas dos seus 

educandos. Relativamente à situação DT e aluno, o DT contribui quando 

esclarece para seus colegas professores as principais dificuldades identificadas 

nos alunos por conta do seu diagnóstico e conversa com a família, além de 

anunciar as capacidades, aptidões e vocações dos discentes (Leite, H., 1999). 

Este esclarecimento para os professores da turma foi feito no primeiro conselho 

de turma, facilitando assim a tarefa dos professores, que ficaram mais 
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elucidados sobre os comportamentos, as atitudes, os valores, os interesses e 

os hábitos de trabalho dos alunos, conseguindo adotar estratégias e 

implementando ações que ajudassem os alunos na integração da turma e no 

alcance do rendimento pretendido. 

Assim, apesar de não ter tido uma participação direta e ativa na função 

de DT, através de todas as experiências (conselhos de turmas e conversas 

quer com o PC quer com o DT da minha turma) compreendi que para exercer 

essa função é crucial a relação com alunos, professores e EE. O DT acaba por 

ser um fio condutor, a ligação entre estes três interlocutores, onde a sua 

intervenção torna-se vital. A muita burocracia, que constei existir para esta 

função, por vezes pode ser um fator desmotivante para o docente, porém uma 

das grandes ilações que retiro destas experiências, nunca descurando a 

importância das restantes funções do DT, é a importância do DT para com os 

EE, visto que se torna o elo de ligação entre estes e a escola. Considero que, 

através de toda a informação recolhida, de todas as experiências partilhadas 

pelo PC e das experiências retiradas dos conselhos de turma, estarei 

capacitada para no futuro poder assumir tal cargo. 

 

 

5.3. Grupo de Educação Física 

O GEF (620) constituído por sete elementos, quatro do sexo masculino e 

três do sexo feminino, desde a primeira reunião mostrou uma união, 

cooperação e cumplicidade bastante boas. Também demonstrou uma abertura 

e simpatia para com o NE, tratando os estudantes estagiários como 

profissionais integrados num grupo de trabalho, sempre com a precaução de 

integração e de ajuda. Essa abertura facilitou a minha integração no grupo tal 

como a compreensão da dinâmica do mesmo.  

O GEF reúne semanalmente às terças-feiras às 16h30 em ACP 

(atividades de coordenação e planificação), onde são discutidas, organizadas e 

planeadas todas as atividades no âmbito da EF, dentro e fora da escola e as 

aulas de EF. No ACP também foram realizados debates sobre assuntos 

alusivos à EF e foram realizadas duas formações para os professores, dadas 

por professores do GEF, nomeadamente uma formação de postura corporal e 
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uma formação de Pilates. Estas duas formações foram sem dúvida mais um 

bónus de aprendizagem e conhecimento para mim, visto que não tinha 

qualquer conhecimento ou formação nestas áreas.  

Ocasionalmente, nesse horário, realizam-se reuniões do departamento 

de expressões, em que o GEF está inserido, sempre após a realização das 

reuniões do conselho pedagógico. Nestas reuniões são discutidos os assuntos 

e temas abordados nas reuniões de conselho pedagógico. 

No início do ano, ou seja, nas primeiras reuniões ficou decidido pelos 

professores de EF a rotação dos professores pelos espaços, tendo em conta 

as modalidades a lecionar em cada ano e as características dos espaços. 

Durante essa divisão, os professores dos 7º e 8º anos, visto que só têm 90 

minutos por semana, levantaram logo uma questão pertinente: como conseguir 

lecionar os conteúdos todos com um número de aulas e tempo de aula 

reduzido? Esta questão originou logo um debate sobre o tempo dedicado à EF 

na escola e a nível nacional. As opiniões dos professores do GEF relativas a 

uma resposta foi comum. É pouco tempo para os conteúdos a ser abordados. 

No debate sobre o tema, o pouco tempo que a EF tem nas escolas em Portugal 

atualmente, todos os professores mostraram ser uns lutadores e defensores da 

nossa “disciplina”. A valorização do Português e da Matemática em prol de 

disciplinas formativas como a EF é uma realidade em Portugal e legitimar a EF 

é uma luta de todos os professores de EF, sendo que especialmente neste 

GEF eu senti essa luta.  

Em ACP´s seguintes, outro tema que surgiu e suscitou muito interesse 

aos professores do GEF foi a desvalorização da nota final de EF, que deixou 

de contar para a média final do ensino secundário para o ingresso na faculdade 

e a influência que isso teve no comportamento e nas ações dos alunos ao 

longo das aulas. Esta desvalorização levou a que os alunos do ensino 

secundário adotassem uma atitude de descomprometimento e de 

desvalorização da disciplina. Esse descomprometimento levou a tomar atitudes 

como falta de interesse e falta de empenho ao longo das aulas, o que tornou a 

tarefa dos professores mais difícil, no que diz respeito à motivação dos alunos 

para as aulas e que estes compreendessem a importância das mesmas. Este 
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descomprometimento foi uma constatação de todo o GEF tal como a 

dificuldade em motivar os alunos, visto que a maioria deles não demonstra 

qualquer interesse pela disciplina. Esta foi sem dúvida uma realidade da ESFV 

ao longo de todo o ano letivo, porém e tendo em conta a minha prática 

pedagógica, considero que a minha turma tenha sido uma exceção a essa 

realidade. A minha turma sempre demonstrou um interesse e empenho 

incríveis em todas as aulas, contudo através da observação de outras aulas 

das outras turmas, concordo com o GEF quando este afirma que esta 

desvalorização levou à falta de interesse e empenho dos alunos. Para 

combater essa desvalorização que ocorreu ao longo de todo o ano letivo, um 

trunfo que o GEF utilizou em resposta à dificuldade de motivar os alunos do 

ensino secundário foi relembrar constantemente os alunos que apesar de EF 

não contar para a média final do ensino secundário para o ingresso na 

faculdade conta para a passagem do ano. Porém este trunfo apenas serviu 

para que os alunos fizessem o suficiente para alcançar uma nota positiva, não 

os motivando a querer mais e a fazer melhor. Esta “luta” pela motivação, 

empenho e interesse dos alunos para as aulas de EF foi uma constante ao 

longo de todo o ano letivo por parte de todos os professores do GEF. 

Considero que este GEF está recheado de “lutadores” pela legitimação da EF, 

querendo mostrar a importância da disciplina quer para a escola, através da 

constante organização de atividades extracurriculares no âmbito da EF, quer 

para os alunos. 

Tendo em conta todos os ACP´s e todas as atividades organizadas pelo 

GEF concluo que este GEF me mostrou a paixão e o gosto pela nossa área e 

pelo aquilo que se faz, mostrando uma verdadeira dedicação e devoção à sua 

profissão. Esta dedicação e devoção são características que devem estar 

presentes na nossa profissão, que aliadas à paixão e ao gosto pela EF levam a 

que um profissional tenha meio caminho percorrido para o sucesso, tal como 

representam os professores deste GEF. 

Neste grupo consegui partilhar conhecimento e experiências através do 

diálogo, quer nas reuniões quer ocasionalmente no dia-a-dia em conversas de 

“corredor”. Considero que este grupo partilha de uma paixão pela docência e 

pela EF, transmitindo essa paixão para todas as tarefas e ações realizadas 
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pelo mesmo. Toda esta paixão genuína ajudou ao meu crescimento e 

desenvolvimento como docente, mantendo-me certa de querer viver e ter mais 

experiências no ensino como docente. 
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6. ESTUDO: A perceção dos jovens acerca 

da influência da prática desportiva no 

rendimento académico e qual a influência 

parental nesse rendimento 



106 

 



107 

 

6. ESTUDO: A perceção dos jovens 

acerca da influência da prática 

desportiva no rendimento académico 

e acerca da influência parental  

Resumo 

A prática desportiva leva os jovens a um desenvolvimento social, cultural 

e à adoção de um estilo saudável, porém muitas vezes a procura de um bom 

rendimento académico leva a que os jovens abandonem essa prática. Assim, 

procurando compreender a opinião dos jovens sobre essa relação da prática 

desportiva com o rendimento académico e qual a influência parental na 

mesma, este estudo focou-se sobre “a perceção dos jovens da influência da 

prática desportiva no rendimento académico e qual a influência parental nessa 

relação”. Objetivo: analisar as opiniões dos jovens alunos em relação à 

influência que a prática ou não prática desportiva têm no seu rendimento 

acadêmico e se existe alguma influência parental nessa relação. Metodologia: 

Questionário aplicado a 52 discentes com idades compreendidas entre os 14 e 

16 anos. Resultados: Dos 52 discentes inquiridos 65% dos discentes afirma 

que a prática desportiva influencia ou influenciou o seu quotidiano e que 75% 

desses afirma que esta influencia o seu rendimento académico. Também foi 

possível compreender que a 75% dos discentes consideram importante esse 

envolvimento. Conclusões: O fato dos jovens compreenderem os benefícios e 

influência da prática desportiva no rendimento académico e a importância no 

envolvimento parental nessa relação, leva a que seja mais fácil motivar os 

mesmos para essa prática e parte da escola e dos professores de Educação 

Física motivarem os mesmos, promovendo desta forma o sucesso dos 

mesmos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: RENDIMENTO ACADÉMICO, PRÁTICA DESPORTIVA, 

INFLUÊNCIA PARENTAL, ESCOLA, JOVENS. 
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A motivação para este estudo 

 

Este tema, devido a 

experiências desportivas já por mim 

vividas e conhecendo os benefícios 

do desporto e alguma da influência 

que pode existir por parte dos pais 

para que os filhos alcancem um 

bom rendimento acadêmico, 

despoletou em mim uma 

necessidade de compreender, em 

alunos do ensino secundário, quais 

as suas perceções acerca da 

relação entre a prática desportiva e 

o rendimento acadêmico e se existe 

alguma influência parental nessa 

relação.  

Existem alguns estudos, que 

têm apontando os efeitos positivos 

da prática desportiva no rendimento 

académico dos alunos (e.g. Zenha, 

Resende & Gomes, 2009; 

Carvalhinho, 2013; Cornejo, 

Gonzalez, Sallis & Veiga, 2014; 

Peralta, Maurício, Lopes, Costa, 

Sarmento & Marques, 2014). A 

influência parental também é um 

tema abordado em alguns destes 

estudos, nomeadamente de que 

forma essa influência afeta a prática 

desportiva e o rendimento 

académico dos jovens. 

O objetivo deste estudo é 

analisar as perceções dos jovens 

em relação à influência que a 

prática ou não prática desportiva 

tem no seu rendimento acadêmico e 

se existe alguma influência parental 

nessa prática e nesse rendimento.  

 

Metodologia 

Amostra: A amostra é 

constituída por 52 discentes de uma 

escola da cidade do Porto; a 

frequentar o 10º ano de 

escolaridade, com idades 

compreendidas entre os 14 e os 16 

anos, sendo 28 do sexo feminino e 

24 do sexo masculino e em que 31 

praticam desporto.  

Procedimento da recolha de 

dados: Foi aplicado um questionário 

adaptado de dois questionários: o 

Questionário de Atividade Física 

Habitual modificado (Baecke et al., 

1982) e o The Parental Involvement 

Project (PIP) Student Questionaire 

(Hoover-Dempsey et al., 2002). Este 

tipo de instrumentos permitiu 

recolher as opiniões dos alunos 

sobre a influência que a prática 

desportiva e a pressão dos pais têm 

no seu rendimento acadêmico e 

identificar possíveis fatores.  



109 

 

Os dados provenientes das 

questões de resposta fechada foram 

sujeitos a análise estatística 

descritiva, com cálculo de 

frequências relativas. Os dados 

resultantes das questões abertas, 

do foro qualitativo, foram 

categorizadas à posteriori. 

 

Resultados 

 Dos 52 discentes, 60 % 

pratica desporto, realizando essa 

prática entre 5 a 12 meses ao longo 

de todo o ano. Mais de 50% dos 

elementos da amostra afirma que 

em comparação com outros 

estudantes da sua idade, a prática 

desportiva que praticam é igual, 

maior e muito maior e 60% afirma 

que realizam mais de 45 minutos de 

prática desportiva nos seus tempos 

livres(ver Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 - Tempo da prática desportiva 

Relativamente ao abandono 

da prática desportiva, 54% dos 

jovens já abandonaram uma prática 

desportiva, enumerando a falta de 

interesse e gosto pela modalidade e 

a falta de tempo como razões desse 

abandono. 

 Apesar de a maioria dos 

jovens já ter abandonado uma 

prática desportiva, 65% afirma que 

a prática desportiva influencia ou 

influenciou o seu quotidiano. Essa 

influência, de acordo com estes 

jovens, esteve presente através do 

cansaço que a prática desportiva 

acarreta, do tempo livre que esta 

ocupa e os benefícios que esta traz 

quer em termos psicológicos quer 

em termos físicos. Alguns desses 

benefícios enumerados pelos jovens 

foram “ o aumento da autoestima”, a 

“diminuição da ansiedade” e “um 

bónus físico que esta traz”. 

 Alguns dos aspetos 

enumerados pelos jovens sobre a 

forma como a prática desportiva 

influencia o seu quotidiano vai ao 

encontro de algumas vantagens e 

desvantagens que os mesmos 

enumeram sobre a prática 

desportiva. Os benefícios físicos, 

como “perder peso” ou “ganhar 

condição física”, a ocupação do 

tempo livre e o cansaço inerente a 

esta prática foram algumas dessas 

vantagens e desvantagens. Outras 
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vantagens e desvantagens 

mencionadas pelos jovens foram a 

socialização e o divertimento 

inerente a esta prática e o alívio do 

stresse que provoca. Para 39% dos 

jovens não existe qualquer tipo de 

desvantagens na realização da 

prática desportiva. 

 Algumas das vantagens e 

desvantagens acima mencionadas e 

algumas das formas que a prática 

desportiva influência o quotidiano 

dos jovens vai ao encontro da 

influência que estes consideram que 

a prática desportiva tem no seu 

rendimento académico como “ o 

aumento da autoestima”, “ o alívio 

do stress” e o cansaço inerente a 

esta prática. Para 75% dos jovens a 

prática desportiva tem uma 

influência positiva no seu 

rendimento académico, porém parte 

desses jovens refere que a prática 

desportiva exerce uma influência 

negativa no seu rendimento 

académico como a ocupação de 

tempo para o estudo ou o menor 

tempo para o descanso - “a 

chegada tardia a casa”. 

 No que concerne ao 

envolvimento parental na vida 

escolar dos filhos verificou-se que a 

maioria dos jovens tem um 

acompanhamento ativo por parte 

dos pais (ver gráfico 3). 
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Gráfico 2 - Influência parental na vida escolar dos estudantes 
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 Esse acompanhamento ativo 

por parte dos pais poderá influenciar 

a vida académica dos jovens. A 

maioria desses jovens (87%) 

concorda com a existência dessa 

influência, pois acreditam que os 

pais irão procurar fazer sempre o 

melhor, devem ser um modelo a 

seguir, e que, por sua vez, os filhos 

devem tentar deixar os pais 

orgulhosos. Alguns destes jovens 

também afirmam que os pais podem 

influenciar os filhos a estudar mais e 

que pressionam para o alcance de 

boas notas. Este envolvimento 

parental por vezes pode influenciar 

de forma positiva, podendo ajudar a 

alcançar um bom rendimento 

académico, ou de forma negativa, 

podendo criar alguma pressão nos 

jovens para o alcance de um bom 

rendimento académico. Quase 

metade dos jovens (48%) afirma 

que sente essa pressão e 42% 

afirma não a sentir. Esse tipo de 

pressão pode ser gerada pelos 

filhos quererem responder 

positivamente às expetativas dos 

pais e quererem deixar os pais 

orgulhosos, não querendo desiludi-

los. 

 Assim o envolvimento 

parental, para estes jovens, quer no 

seu rendimento académico quer na 

sua prática desportiva é importante, 

onde 75% afirmam essa 

importância, considerando que os 

pais são exemplos e modelos que 

querem seguir e que influenciam as 

suas ações. Estes jovens 

consideram que os pais também 

devem ter algumas funções como 

apoiar e motivar os seus filhos e 

“estimular os filhos a serem mais 

dinâmicos e pró-ativos”. No entanto 

é de realçar que 25% dos jovens 

não consideram importante o 

envolvimento parental.  

  

Discussão 

As informações recolhidas 

através do primeiro quadro do 

questionário indicam-nos que mais 

de metade dos jovens da amostra 

deste estudo têm contacto com a 

prática desportiva, podendo esta 

influenciar o rendimento académico 

dos mesmos. A maioria dos jovens 

participantes neste estudo que não 

é atualmente praticante já foram 

praticantes de algum desporto, 

porém a falta de tempo levou ao 

abandono. Mota (2005) reforça essa 

ideia, indicando que a falta de 

tempo disponível e que o querer dar 

prioridade aos estudos leva ao 

abandono da prática desportiva por 

parte dos jovens. Mais de metade 
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dos jovens considera que a prática 

desportiva teve e continua a ter 

influência no seu quotidiano, 

podendo essa influência ser 

negativa ou positiva. Essa influência 

positiva que os jovens mencionam 

está um pouco relacionada com a 

saúde e os benefícios físicos, 

psicológicos e sociais. Também a 

DGS (2009) suporta esta ideia, ao 

afirmar que a prática desportiva e a 

atividade física são essenciais para 

a nossa saúde e bem-estar, sendo 

os pilares para um estilo de vida 

saudável. Toda a população 

beneficia a nível físico, social e 

mental de uma prática regular de 

atividade física e desportiva.  

Esses benefícios e vantagens 

da prática desportiva são 

reconhecidos pelos jovens, onde “o 

alívio do stresse” se apresenta 

como uma das vantagens mais 

importantes, podendo este alívio 

ajudar no seu rendimento 

académico. Apesar de 

reconhecerem essas vantagens os 

jovens também reconhecem as 

desvantagens, indicando a falta de 

tempo para o estudo como uma 

delas. Tendo em conta esse 

reconhecimento, 75% dos jovens 

afirmam que essa prática influencia 

o seu rendimento académico, de 

forma positiva ou negativa e que 

essas vantagens e desvantagens 

estão presentes no seu quotidiano. 

Essa influência positiva mencionada 

pelos jovens é focada 

maioritariamente nos efeitos 

psicológicos que a prática 

desportiva tem nos mesmos, 

nomeadamente o alívio do stresse e 

da tensão do quotidiano. Também 

Cruz et al. (1996) reconhece esses 

efeitos, afirmando que é geralmente 

aceite que a prática regular de 

exercício ajuda a libertar a tensão e 

Berger e Mclnman (1993) citado em 

Cruz et al. (1996, p. 93) afirmam 

que “ pode estar associada à 

promoção do bem-estar 

psicológico”. Every e Rosenfield 

(1981) citado por Ribeiro (1988) 

também evidenciam como efeitos 

psicológicos do exercício a redução 

da ansiedade e agressividade, o 

aumento da autoconfiança e 

autoestima e alívio da frustração. 

Esses efeitos psicológicos são 

mencionados pelos jovens como 

uma influência positiva no seu 

rendimento académico, 

considerando estes a prática 

desportiva uma boa influência para 

o seu rendimento académico. 

Alguns desses jovens também 

consideram que o cansaço e a 
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chegada tardia a casa, são fatores 

que levam a uma influência negativa 

no seu rendimento académico, visto 

que leva-os a ter menos tempo 

destinado para o estudo. 

Brettschneider (1999) citado por 

Zenha et al. (2009) reforça essa 

ideia e considera esta questão 

relevante, pois “o tempo necessário 

para ir de casa para a escola ou 

para o treino e o tempo em 

competição, leva a uma redução 

bastante significativa no tempo livre 

destes jovens”. Também Marques e 

Oliveira (2001), Colaço (2005) e 

Zenha et al. (2009) afirmam que o 

descanso é crucial para os jovens 

que realizam prática desportiva, 

podendo o cansaço influenciar 

negativamente o seu rendimento 

académico e a sua prática 

desportiva. 

O envolvimento parental 

também pode influenciar esse 

rendimento académico e prática 

desportiva e com base nas 

informações recolhidas, 75% dos 

jovens consideram esse 

envolvimento parental importante. A 

concordância dos jovens com a 

afirmação de Nóbrega (2010) 

mostra a importância que o 

envolvimento parental tem para os 

mesmos, apesar de uma minoria 

afirmar a existência de uma 

influência negativa, como a pressão 

por parte dos pais, para alcançar 

um bom rendimento académico. 

Gomes (1997) citado por Zenha et 

al. (2009) defende essa importância 

referindo que “existem vários 

estudos no desporto acerca da 

influência parental no crescimento e 

desenvolvimento dos filhos. Pelo 

lado negativo, a pressão dos pais e 

o receio por parte dos atletas acerca 

das avaliações negativas, tanto dos 

pais como dos treinadores, significa 

uma das suas principais fontes de 

pressão e é um dos problemas que 

mais lhes geram ansiedade antes 

de iniciarem uma determinada 

competição. Em sentido positivo, 

existem estudos que salientam o 

"lado bom" da relação parental. 

Neste caso, os jovens que afirmam 

que os seus pais não exercem 

demasiada pressão sobre as suas 

carreiras desportivas são aqueles 

que demonstram maiores níveis de 

divertimento e prazer na atividade 

desportiva”. Zenha et al. (2009) 

reforçam esta ideia afirmando que 

“a influência e o apoio dos pais na 

vida destes jovens revela-se 

fundamental para que eles 

obtenham sucesso nas diferentes 

etapas, quer do seu percurso 
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académico, quer do seu percurso 

desportivo”. Esse apoio no seu 

percurso académico também se 

constatou nos jovens que 

participaram neste estudo, onde a 

maioria deles tem um 

acompanhamento ativo dos pais. 

A recolha das perceções dos 

jovens sobre a influência da prática 

desportiva no rendimento 

académico e a influência do 

envolvimento parental permitiu 

retirar algumas ilações, contudo o 

estudo poderá ter sido um pouco 

limitado pela existência de algumas 

limitações, como a amostra ser um 

pouco reduzida e a recolha dos 

dados ser realizada apenas num 

local. 

Pese as limitações deste 

estudo e através do confronto entre 

as referências utilizadas e as 

perceções dos jovens podemos 

afirmar que apesar de alguma 

influência negativa da prática 

desportiva no rendimento 

académico, existe uma maior 

influência positiva. A prática 

desportiva regular deve estar 

presente na vida dos jovens, tal 

como o envolvimento parental, quer 

na prática desportiva quer nos 

estudos, irá ajuda-los a ter sucesso 

neste dois percursos e no seu 

quotidiano.  

 

Conclusões 

Este estudo centrou-se na 

análise das perceções dos jovens 

alunos em relação à influência que 

a prática ou não prática desportiva 

têm no seu rendimento acadêmico e 

a existência de uma influência 

parental no seu quotidiano, podendo 

afirmar que a maioria dos jovens 

acredita que a prática desportiva 

influencia e traz benefícios para o 

seu rendimento académico. Apesar 

de uma minoria dos jovens 

considerar existir alguma influência 

negativa da prática desportiva, 

como o cansaço e o pouco tempo 

livre destinado para o estudo. Esse 

pouco tempo livre leva a que o 

jovem seja organizado de forma a 

conseguir ter sucesso nessa relação 

prática desportiva e rendimento 

académico.  

Tendo consciência da 

importância do envolvimento 

parental no quotidiano dos jovens, 

este estudo também teve o foco de 

compreender qual a importância 

que os jovens davam a esse 

envolvimento. Para a maioria dos 

jovens esse envolvimento é muito 

importante, nomeadamente no 
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apoio, ajuda e motivação que os 

pais devem dar aos seus filhos e 

que estes sintam que podem 

recorrer aos mesmos quando 

necessitarem.  

Este estudo ajudou-me a 

compreender qual a opinião dos 

jovens sobre esta relação da prática 

desportiva com o rendimento 

académico e se estes 

compreendiam a influência que a 

prática desportiva tem no 

rendimento académico e qual a sua 

perceção sobre o envolvimento 

parental no seu quotidiano. Assim 

concluo que os jovens estão 

conscientes das vantagens e 

desvantagens que a prática 

desportiva traz, nomeadamente no 

que diz respeito à saúde e à 

influência que esta tem no seu 

rendimento académico, e que 

consideram o envolvimento parental 

bastante importante para o seu 

sucesso quotidiano. Assim, visto 

que os jovens compreendem os 

benefícios e influência da prática 

desportiva no rendimento 

académico e a importância no 

envolvimento parental, torna-se 

mais fácil motivar e cativar os 

jovens para a prática desportiva, 

sendo a escola e os professores de 

EF responsáveis por os motivarem, 

promovendo desta forma o seu 

sucesso. 
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7. Síntese Final: A procura de continuar 

a sonhar 

 O EP foi um sonho vivido do qual eu esperava que terminasse com o fim 

do mesmo. Atualmente entendo que esse sonho não terminou com o EP, mas 

apenas se iniciou, deixando uma pequena saudade deste inicio e uma enorme 

vontade de querer mais e viver mais este sonho. Este início de sonho foi muito 

significativo a minha vida pessoal e profissional, marcando o fim deste percurso 

académico e o início para a vida profissional. Este EP ao permitir-me o 

contacto direto com a prática profissional, com todas as responsabilidades 

inerentes na mesma, trouxe-me muitas experiências e momentos que 

contribuíram para o meu desenvolvimento e permitiu-me o confronto dos 

conhecimentos adquiridos ao longo de todo o meu percurso académico com a 

prática e as exigências que lhes estão inerentes. 

 Este ano de estágio, que inicialmente parecia muito extenso, acabou por 

se tornar curto e terminar de forma tão rápida, que deixa saudade dos 

momentos partilhados, experiências ganhas e relações criadas. Esta prática foi 

um confronto com a realidade que me permitiu compreender aquilo que eu 

quero fazer e aquilo que não quero fazer como docente, aquilo que devo 

valorizar e promover e aquilo que devo impedir. Foi um ano recheado, onde 

tive o prazer de criar relações com pessoas magníficas e seres humanos 

incríveis, desde do meu PC, do NE, PO aos meus alunos. Os meus alunos que 

me provaram que, na relação professor-aluno, o grande retorno do nosso 

trabalho está nos pequenos gestos que produzem sorrisos rasgados e em 

palavras que, mesmo após um dia cansativo, nos tiram um sorriso rasgado que 

transparece nos nossos olhos, que nos conduz a um sentimento de dever 

cumprido. Esses gestos, esses sorrisos levaram a momentos de 

aprendizagem, momentos de partilha, momentos que deixam uma pequena 

saudade e uma certeza, que na formação de crianças e jovens o grande 

retorno não é o retorno financeiro ou profissional (não retirando importância aos 

mesmos e o que estes influenciam a carreira de um docente), o retorno está 

nos alunos, no seu crescimento, nas suas conquistas, nas suas aprendizagens. 

Esse grande retorno que senti leva a concluir que existem duas palavras que 
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devem estar intimamente ligadas à nossa profissão e pelo aquilo que fazemos: 

gosto e paixão. Para mim são palavras que não podem estar dissociadas da 

nossa profissão, pois são ela que dão significado à mesma, são elas que 

tornam cada docente diferente, são elas que dão identidade ao professor.  

Com toda a “bagagem” deste EP estou certa que não escolhi uma 

profissão fácil, uma profissão onde o imprevisível, o inesperado e a 

ingenuidade e pureza das crianças reinam. Essas características levam-me a 

querer mais e a ter a certeza que enquanto estiver a ajudar no formação das 

crianças e jovens nas escolas, ajuda-los a crescer, a mostrar-lhes o caminho 

que devem percorrer estou na profissão certa. 

Com o fim deste EP posso afirmar que a experiência de um ano ensino 

me levou a ter mais certezas sobre a minha vocação, sobre a minha paixão 

que sempre foi o ensino e sobre o meu sonho, que iniciou com EP e que 

ambiciono e lutarei continuar a vivê-lo. 

Neste RE tentai relatar e reproduzir aquilo que foi o meu ano de EP, com 

todas as minhas experiências e momentos de aprendizagem que pude ter. A 

quem o lê espero ter conseguido passar todas essas experiências, 

sentimentos, desafios e conquistas que marcaram este ano de estágio e que 

me levaram a percorrer este caminho de aprendizagem e que me levaram a 

iniciar este sonho. 

Hoje em dia, tenho consciência que continuar a viver o meu sonho não é 

fácil, que o retorno a esta à docência é difícil, porém não tenciono desistir, 

ambiciono e lutarei para continuar a ajudar as crianças e jovens no seu 

processo de formação, para poder mostrar-lhes o caminho que devem 

percorrer. 

Certa de que momentos como os que vivenciei no EP são irrepetíveis e 

deixam um rasto de nostalgia e saudade, que me levam a querer mais, mais 

deste caminho de ensino-aprendizagem, mais deste sonho. O sonho da 

docência, o sonho de ensinar e que cada passo que dê me ajude no meu 

crescimento e desenvolvimento como profissional e como pessoa, que cada 

passa me ajude a continuar a sonhar. 
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“Eles não sabem que o sonho 

é uma constante da vida 

tão concreta e definida 

como outra coisa qualquer, 

como esta pedra cinzenta 

em que me sento e descanso, 

como este ribeiro manso 

em serenos sobressaltos, 

como estes pinheiros altos 

que em verde e oiro se agitam, 

como estas aves que gritam 

em bebedeiras de azul. 

(…) 

Eles não sabem, nem sonham, 

que o sonho comanda a vida, 

que sempre que um homem sonha 

o mundo pula e avança 

como bola colorida 

entre as mãos de uma criança”. 

 

António Gedeão (1996).
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Anexo I – Questionário Individual 

Nome: _________________________________________________________________ 

Idade: ___________ 

1) Actualmente pratica algum desporto ou já praticou algum?        Sim         Não 

1.1)Se sim, qual? _______________  1.2)Se já praticou à quanto tempo?___________ 

2) É federado em algum desporto?                  Sim                       Não 

2.1)Se sim, qual o clube que representa?_____________________________________ 

3) Quantas vezes por semana pratica algum tipo de actividade 
física ou desporto?______________________________ 

4) Tem algum problema de saúde?                  Sim                         
Não 

4.1)Se sim, qual?_________________________________________ 

5) Qual o desporto que mais gosta? 
_______________________________________________________ 

6) Qual o desporto que menos gosta? 
_______________________________________________________ 

7) Qual a razão que o leva a praticar exercício físico? 
______________________________________________________________________ 

8) Quando pratica exercício físico, qual a sua duração?_________________________ 

9) Considera-se uma pessoa sedentária?                  Sim                         Não 

10) O que considera hábitos sedentários? 

       Estar muito tempo sentado             Estar muito tempo em frente à TV 

      Estar muito tempo no computador          Andar de bicicleta 

       Nenhuma das anteriores 

11) Diariamente, em média, quanto tempo passa em frente à TV, computador ou 
consola? 

          Menos de uma hora                           Duas hora a três horas 

          Uma hora a duas horas                     Mais de três horas 

Obrigado  
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Anexo II – Planeamento Anual 

Período Mês Dia Hora Esp/Nºx.s Nº Aula Total UT/UD's MODALIDADES (Total: X + ApFis) - Conteúdos 

    18 8h20 E2 - 01 1 01 de 01 Apresentação, inquéritos, normas / regras e critérios específicos de avaliação 
  SETEMBRO 23 16h35 E3 - 01 2 e 3 01/02 de 11 Avaliação Diagnóstica de Futebol 

    25 8h20 E3 - 02 4 01 de 06 Avaliação Diagnóstica da Resistência Aeróbia (Cooper) - 1º Aplicação 

    30 16h35 E1 - 01 5 e 6 01/02 de 17 Avaliação Diagnóstica de Voleibol 

    2 8h20 E1 - 02 7 02 de 06 Avaliação Diagnóstica da Aptidão Física (Força) - 1º Aplicação 

    7 16h35 E2 – 02 8 e 9 01/02 de 12 Avaliação Diagnóstica da Ginástica de solo 

    9 8h20 E2 - 03 10 03 de 12 
Ginástica de Solo 

  OUTUBRO 14 16h35 E2 – 04 11 e 12 04/05 de 12 

    16 8h20 E2 – 05 13 01 de 07 Atletismo (Corridas - Partidas)   

1º   21 16h35 E2 – 06 14 e 15 06/07 de 12   

    23 8h20 E2 – 07 16 02 de 07 Atletismo (Corridas - Partidas)   

    28 16h35 E2 – 08 17 e 18 08/09 de 12 
  

    30 8h20 E2 – 09 19 10 de 12 

    4 16h35 E2 – 10 20 e 21 11/12 de 12 Avaliação Sumativa de Ginástica 

    6 8h20 E2 - 11 22 03 de 06 Aptidão Física (Velocidade e Agilidade)   

    11 16h35 E3 – 03 23 e 24 03/04 de 11   

  NOVEMBRO 13 8h20 E3 – 04 25 03 de 07 Atletismo (Corridas - Barreiras)   

    18 16h35 E3 – 05 26 e 27 05/06 de 11   

    20 8h20 E3 – 06 28 05 de 07 Atletismo (Corridas - Barreiras)                      Futebol 

    25 16h35 E3 – 07 29 e 30 04 de 07 e 07 de 11 Atletismo (Corridas – Estafetas)   

    27 8h20 E3 – 08 31 06 de 07 Atletismo (Corridas – Estafetas) Avaliação Sumativa de Partidas baixas 

    2 16h35 E3 – 09 32 e 33 08/09 de 11   

  DEZEMBRO 4 8h20 E3 – 10 34 07 de 07 Avaliação Sumativa Atletismo (Corridas) 

    9 16h35 E3 – 11 35 e 36 01 de 03 / 10 de 11 Mini-Teste Avaliação Sumativa de Futebol 

    11 8h20 E3 – 12 37 11 de 11 Avaliação Sumativa de Futebol 

    16 16h35 E3 - 13 38 e 39 04 de 06 / 01 de 03 Avaliação Aptidão Fisica Cooper – 2º Aplicação Auto e Hétero Avaliação 

  Aulas: Previstas - 39 ; Dadas - 39 
 

Período Mês Dia Hora Esp/Nºx.s Nº Aula Total UT/UD's MODALIDADES (Total: X + ApFis) - Conteúdos 

    6 16h35 E1 – 03 40 e 41 03/04 de 17 
Voleibol 

    8 8h20 E1 – 04 42 05 de 17 

    13 16h35 E1 – 05 43 e 44 06/07 de 17 
PES 

  JANEIRO 15 8h20 E1 – 06 45 08 de 17 

    20 16h35 E1 – 07 46 e 47 09/10 de 17 

Voleibol 
    22 8h20 E1 – 08 48 11 de 17 

    27 16h35 E1 – 09 49 e 50 12/13 de 17 

    29 8h20 E1 – 10 51 14 de 17 

2º   3 16h35 E1 – 11 52 e 53 15/16 de 17   Avaliação Sumativa de Voleibol 

    5 8h20 E1 - 12 54 17 de 17 Avaliação Sumativa de Voleibol 

    12 8h20 E2 – 12 55 01 de 12 

  

  FEVEREIRO 17 16h35 E2 – 13 56 e 57 02/03 de 12 

    19 8h20 E2 – 14 58 04 de 12 

    24 16h35 E2 – 15 59 e 60 05/06 de 12 

    26 8h20 E2 – 16 61 07 de 12 

    2 16h35 E2 – 17 62 e 63 01 de 01 e 08 de 12 Boccia   

    4 8h20 E2 – 18 64 09 de 12   

  MARÇO 9 16h35 E2 – 19 65 e 66 05 de 06 / 10 de 12 Avaliação Aptidão Física Força – 2º Aplicação   

    11 8h20 E2 – 20 67 11 de 12   

    16 16h35 E2 – 21 68 e 69 02 de 03 /12 de 12 Mini - Teste  Avaliação Sumativa de Dança 

    18 8h20 E2 – 22 70 02 de 03 Auto e Hétero Avaliação 

  Aulas: Previstas - 31 ; Dadas -  31 

Legenda 

Período Mês Dia Hora Esp/Nºx.s Nº Aula Total UT/UD's MODALIDADES (Total: X + ApFis) - Conteúdos 

  

ABRIL 

6 16h35 E3 – 14 71 e 72 01/02 de 15 

Bitoque Rugby 

  8 8h20 E3 – 15 73 03 de 15 

  13 16h35 E3 - 16 74 e 75 04/05 de 15 

  15 8h20 E3 – 17 76 06 de 15 

3º 20 16h35 E3 – 18 77 e 78 07/08 de 15 

  22 8h20 E3 – 19 79 09 de 15 

  27 16h35 E3 – 20 80 e 81 10/11 de 15 

  29 8h20 E3 – 21 82 12 de 15 

    4 16h35 E3 – 22 83 e 84 13/14 de 15   Avaliação Sumativa de Bitoque Rugby 

    6 8h20 E3 – 23 85 15 de 15 Avaliação Sumativa de Bitoque Rugby 

    11 16h35 E1 – 13 86 e 87 01/02 de 11 

Badminton 

  MAIO 13 8h20 E1 – 14 88 03 de 11 

    18 16h35 E1 – 15 89 e 90 04/05 de 11 

    20 8h20 E1 – 16 91 06 de 11 

    25 16h35 E1 – 17 92 e 93 07/08 de 11 

    27 8h20 E1 – 18 94 09 de 11 

    1 16h35 E1 – 19 95 e 96 03 de 03 / 06 de 06 Mini-teste Avaliação Aptidão Fisica Força e Cooper – 3º aplicação 

  JUNHO 3 8h20 E1 – 20 97 10 de 11 Avaliação Sumativa de Badminton 

    8 16h35 E1 – 21 98 e 99 11 de 11 / 03 de 03 Avaliação Sumativa de Badminton Auto e Hétero Avaliação 

Aulas: Previstas - 29  ; Dadas -  29 
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Espaços E1-Gin.Grande (); E2-Gin.Pequeno (); E3-Exterior Coberto (); E1 - Exterior descoberto (0); S.Exp. (0); Sala EF (0) 

Rotações 

Aprs  17 SET   a 18 SET 1ª  5 OUT a 06 NOV 4ª 11 de FEV a 18 MAR  Cult.Desportiva 

Dg.1 21 SET a 25 SET 2ª  09 NOV a 17 DEZ  5ª  04 ABR a 06 MAI  Aptidão Física 

Dg.2  28 SET a 02 OUT  3ª 04 JAN a 05 FEV  6ª  09 MAI a 13 JUN  Testes T / P 

Modalidades 

GIN - Ginástica (12 aulas) DAN - Dança (11 aulas) 

FUT - Futebol (11 aulas) BIT – Bitoque Rugby (15 aulas) 

VOL - Voleibol ( 17 aulas) APFIS (Aptidão Física) - 4 momentos de avaliação (exercitada ao longo das aulas) 

BDT – Badiminton (11 aulas) ARE (Resistência Aeróbia – Cooper) 

ATL – Atletismo Corridas (6 aulas)  

Cores 
  Outros Conteúdos / Avaliações em atraso    Avaliações  

  Mini testes    Atividades do departamento de EF  
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Anexo III – Plano de Aula 

Plano de Aula 

Professor:  Ano/Turma:  Nº alunos:  Local:  

Aula:  Sessão:  Data:  Hora:  

Material:  

UT/UD:  Duração:  Tempo útil:  

Função Didática:  

Conteúdos:  

Objetivos 

da aula: 

HM  

FT/CF  

CD  

CPS  

  

  
Objetivos 

comportamentais 

Situação de aprendizagem | 

Organização didático metodológica 
Componentes Críticas 

In
ic

ia
l 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

Fu
n

d
am

e
n

ta
l 
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Anexo IV – Classificação das Equipas na modalidade de Voleibol 

 

 

 

Aulas 
40/41 42 46/47 48 49/50 51 52/53 54 Total 

Equipas 

Aminoácidos 1 2 2 4 4  3 4 20 

A do B 3 6 3 2 5  4 6 29 

Cadeia da 

Dupla Hélice 
5 3 5 2 2  2 1 20 

The Wolfs 6 5 6 6 3  6 5 37 

Peanuts 2 1 1 3 1  1 2 11 

Tépai 4 5 4 6 6  5 3 33 
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Anexo V – Ficha de registo de observação 1º Momento 

Prof. Observado: ________________________  Ano: ____   Turma: ____     Aula nº: ___ 

   

Observação nº: _____  Unidade Didática: _________________ 

Data: ___/___/___   Hora: ___.___   Local: ___  ____ ª Aula dum total de ____ 

 

1º Momento – Objetivo: Ganhar a confiança e estabelecer o controlo 

Apreciação global: 

 

 

 

Interacções 

  Controlo Ativo – Visão / Deslocamentos / Proximidade Física / Atenção Constante à Prática 

  Clima de Aprendizagem – Consistência / Encorajamento 

  A Disciplina – Prevenção e Remediação 

O Professor    

  Postura, Voz, Afetividade 

  Comportamentos – Instrução / Feedback / Organização / Movimentação / Resolução de Problemas / Observação / Registos 

As Atividades da Aula 

  Situações de Aprendizagem  – Tempo / Variedade / Adequação e Sequência / Ritmo / Segurança / Agradabilidade / Com o fundamental do 

Conteúdo e da Estrutura Organizativa 

Os Alunos    

  Reação às atividades / Participação / Desempenho 

  Comportamentos – Atividade Motora / Demonstração / Ajuda / Atenção à Informação / Espera / Deslocamentos / Fora de Tarefa / Manipulação 

de Materiais 
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Anexo VI – Ficha de registo de observação 2º Momento 

Prof. Observado: ________________________  Ano: ____   Turma: ____     Aula nº: ___ 

   

Observação nº: _____  Unidade Didática: _________________ 

Data: ___/___/___   Hora: ___.___   Local: ___  ____ ª Aula dum total de ____ 

 

2º Momento – Objetivo: Rentabilizar maximamente o tempo de aula – Gestão 

Apreciação global: 

 

 

 

Os Alunos    

  Reação às atividades / Participação / Desempenho 

  Comportamentos – Atividade Motora / Demonstração / Ajuda / Atenção à Informação / Espera / Deslocamentos / Fora de Tarefa / Manipulação 

de Material 

Rotinas Organizativas 

  Antes da Prática  –  Formação de Grupos / Estabelecimento de Sinais / Autonomização dos Alunos nas Rotinas Organizativas 

  Durante a Prática  –  Episódios de Organização / Transições / Gestão de Espaços e Materiais 

O Professor    

  Postura, Voz, Afetividade 

  Comportamentos – Instrução / Feedback / Organização / Movimentação / Resolução de Problemas / Observação / Registos 

As Atividades da Aula 

 Situações de Aprendizagem  – Tempo / Variedade / Adequação e Sequência / Ritmo / Segurança / Agradabilidade / Com o fundamental do 
Conteúdo e da Estrutura Organizativa 

Interacções 

  Controlo Ativo – Visão / Deslocamentos / Proximidade Física / Atenção Constante à Prática 

  Clima de Aprendizagem  – Consistência / Encorajamento 

  A Disciplina  – Prevenção e Remediação 
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Anexo VII – Ficha de registo de observação 3º Momento 

Prof. Observado: ________________________  Ano: ____   Turma: ____     Aula nº: ___ 

   

Observação nº: _____  Unidade Didática: _________________ 

Data: ___/___/___   Hora: ___.___   Local: ___  ____ ª Aula dum total de ____ 

 

3º Momento – Objetivo: Melhorar a qualidade da informação - Instrução 

Apreciação global: 

 

 

 

O Professor    

  Postura, Voz, Afetividade 

  Comportamentos – Instrução / Feedback / Organização / Movimentação / Resolução de Problemas / Observação / Registos 

Técnicas de Instrução / Correção 

  Exposição / Demonstração / Questionamento / Alunos como Agentes de Ensino 

  Apresentação da Informação (o que dizer e como dizer) / Feedbacks (como, quando e porquê) 

Os Alunos    

  Reação às atividades / Participação / Desempenho 

  Comportamentos – Atividade Motora / Demonstração / Ajuda / Atenção à Informação / Espera / Deslocamentos / Fora de Tarefa / Manipulação 

de Material 

As Actividades da Aula 

 Situações de Aprendizagem  – Tempo / Variedade / Adequação e Sequência / Ritmo / Segurança / Agradabilidade / Com o fundamental do 
Conteúdo e da Estrutura Organizativa 

Interações 

  Controlo Ativo – Visão / Deslocamentos / Proximidade Física / Atenção Constante à Prática 

  Clima de Aprendizagem  – Consistência / Encorajamento 

  A Disciplina  – Prevenção e Remediação 
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Anexo VIII – Questionário do Estudo de Investigação 

Questionário sobre a perceção dos jovens acerca da 
influência da prática desportiva e do envolvimento 

parental no rendimento acadêmico. 
 

 

 
 
1 – No quadro que se apresenta em baixo, responda às perguntas abertas no espaço vazio 

(à frente da pergunta) e com um círculo as perguntas fechadas, ou seja, as que 
apresentam opções de resposta. 

 
Pratica desporto?  

Se sim, qual o desporto que pratica?  

Quantas horas por semana?  

Quantos meses por ano?  

Em comparação com outros estudantes da sua 
idade, considera que a prática desportiva que 
realiza nos tempos livres é: 

Muito 
menor 

Menor Igual Maior 
Muito 
maior 

Nos dias em que pratica desporto, por quantos 
minutos o costuma realizar? 

<5min 
5 a 15 

min 
15 a 30 

min 
30 a 
45m 

>45m 

 

 
1.1 – Se já praticou desporto, há quanto tempo abandonou o mesmo? Quais as principais 

razões de ter abandonado a prática desportiva? 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
1.2 - Considera que essa prática desportiva influencia ou já influenciou de alguma maneira 

o seu quotidiano? Se sim, em que medida? 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
2 – Na sua opinião, quais as vantagens e desvantagens da prática desportiva? 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
3 – Na sua opinião, acha que a prática desportiva poderá influenciar o rendimento 

acadêmico de um aluno? Explique porquê? 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

Sexo: __________ Idade: ________ 
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4 – Considera que o envolvimento parental na prática desportiva e no rendimento 

acadêmico dos filhos é importante? Se sim, em que medida? 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
5 – “Existem outros fatores que influenciam o rendimento escolar como, certos grupos 

sociais influenciam diretamente o êxito dos alunos, nomeadamente a família na figura 
dos pais (Nóbrega, 2010) ”. Comente a afirmação, concordando ou não com a mesma. 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
5.1 – Considera que esse tipo de influência lhe cria algum tipo de pressão para alcançar 
esse bom rendimento acadêmico? Se sim, em que medida? 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
6. No quadro que se apresenta a baixo, responda às questões, com uma cruz, num dos 

quadrados à frente de cada pergunta, de acordo com a sua opinião. Este quadro 
questiona sobre o envolvimento parental na vida escolar dos filhos. 

 
 Nunca 

Algumas 
vezes 

Muitas 
vezes 

Sempre 

Ensinaram-me maneiras de fazer o meu 
trabalho de casa de forma divertida. 

    

Ensinaram-me como encontrar mais coisas 
que me interessem. 

    

Ensinaram-me a ter uma boa atitude face 
ao trabalho de casa. 

    

Ajudam-me a verificar o meu trabalho 
enquanto o faço. 

    

Ensinaram-me a fazer questões quando 
não percebi. 

    

Incentivou-me a estar ciente de como faço 
o trabalho de casa. 

    

Ajudou-me a perceber o que falhou quando 
o exame corre mal. 

    

Participou em todas as atividades 
extracurriculares que estive envolvido. 

    

Assistiu às reuniões de Encarregados de 
Educação. 

    

 

 
OBRIGADA PELA SUA PARTICIPAÇÃO 

 

 


