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Resumo 

O presente documento resulta do Estágio profissional realizado no âmbito da 

Unidade Curricular inserida no 2º Ciclo em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário conducente ao grau de mestre da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto, tendo sido realizado numa escola no 

concelho de Vila Nova de Gaia. Neste documento serão retratadas as vivências, 

dificuldades, experiências e estratégias utilizadas durante este ano que 

conduziram ao meu desenvolvimento profissional. Está organizado em 5 

capítulos. No primeiro capítulo, “Introdução”, apresento a estrutura do 

documento e a uma conceção acerca do Estágio Profissional. No segundo 

capítulo, “Enquadramento Pessoal” descrevo o meu percurso biográfico, 

contraponho algumas das minhas expetativas iniciais com a realidade que 

encontrei e faço ainda algumas referências sobre o Estágio Profissional. No 

terceiro capítulo, faço referência ao “Enquadramento da Prática Profissional”, 

discorrendo acerca da escola como instituição, acerca do estabelecimento de 

ensino onde ocorreu o meu Estágio Profissional e da minha turma cooperante. 

O quarto capítulo, intitulado “Enquadramento Operacional”, encontra-se dividido 

em duas áreas: a área 1 (Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem) 

onde são mencionados aspetos da conceção, planeamento, realização e 

avaliação do ensino e área 2 (Participação na Escola e Relações com a 

Comunidade) onde apresento uma reflexão sobre as atividades onde estive 

envolvido. No quinto capítulo, “Desenvolvimento Profissional”, apresento o 

Estudo de Investigação. No sexto capítulo teço algumas considerações finais 

acerca deste ano de Estágio Profissional assim como prevejo as minhas 

perspetivas futuras. 
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Abstract 

The current document is the result from the Professional Internship made in the 

framework of the 2nd Cycle of The Physical Education Teaching program, at a 

Basic and Secondary School levels, inserted in the Master’s Degree of the 

Faculty of Sport of the University of Porto having been held in a school in the 

municipality of Vila Nova de Gaia. In this document, will be portrayed the 

experiences, difficulties, experiences, and strategies used during this year that 

led to my professional development. It is organized in 5 chapters. In the first 

chapter, “Introduction”, I discuss the structure of the document and a design on 

the Professional Internship. In the second chapter, “Framing the Personal” I 

would describe my career history, were I show some of my starting expectations 

with the reality that I have found and I do still have some references about the 

Professional Internship. In the third chapter, I make reference to the “Framework 

of Professional Practice”), spoke about the school as an institution, about the 

school where it occurred to my Professional Internship and of my cooperative 

class. The fourth chapter, entitled “Operational Framework”, is divided into two 

areas: area 1 (Organization and Management of Teaching and Learning) where 

are mentioned the aspects of the conception, planning, realization and evaluation 

of teaching and area 2 (Participation in School and Community Relations) where 

I present a reflection about the activities where I was involved. In the fifth chapter, 

“Professional Development”, I present the Research Study. In the sixth chapter 

weave some final considerations about this year's Professional Internship as well 

as I anticipate my prospects in the future 
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1. Introdução 

O presente documento denomina-se Relatório de Estágio Profissional 

(RE) e surge na conclusão da prática de ensino supervisionado em contexto 

profissional, última etapa do plano de estudos conducente ao Mestrado de 

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

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). Este documento resulta assim 

de um processo reflexivo por parte do seu autor acerca das vivências em 

contexto de Estágio Profissional (EP) enquanto Estudante Estagiário (EE). 

O EP é entendido por Matos (2014, p. 3) como “um projeto de formação 

do estudante que tem como objetivo tornar 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.”. 

Este tem como objetivo, segundo a mesma autora, “a formação do professor 

profissional, promotor de um ensino de qualidade”. Podemos entender então 

através da autora que o EP visa a integração dos estudantes estagiários no 

exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada, onde estes 

podem desenvolver as suas competências profissionais de forma a promover o 

desempenho crítico e reflexivo, sendo capazes enquanto futuros professores de 

responder aos desafios e exigências da profissão docente.  

Este RE está então organizado de forma compreensível e prática em seis 

capítulos, onde relato as vivências que pude experienciar neste ano de EP. No 

primeiro capítulo, “Introdução”, apresento a estrutura do documento e a uma 

conceção acerca do EP. No segundo capítulo, “Dimensão Pessoal” descrevo o 

meu percurso biográfico, contraponho algumas das minhas expetativas iniciais 

com a realidade que encontrei. No terceiro capítulo, faço referência ao 

“Enquadramento da Prática Profissional”, discorrendo acerca do EP, da escola 

como instituição, do estabelecimento de ensino onde ocorreu o meu EP e 

também do meu professor cooperante (PC), da minha professora orientadora 

(PO) e da minha turma cooperante. No quarto capítulo, “Realização da Prática 

Profissional”, faço uma divisão em duas grandes áreas, numa primeira área, 

“Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem”, retrato os aspetos da 
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minha atuação prática, como o planeamento, a conceção, a realização e 

avaliação. Na segunda grande área, “Participação na Escola e Relação com a 

Comunidade”, faço referência a algumas das atividades que pude vivenciar e 

participar tais como a Direção de Turma, as aulas de substituição que realizei, a 

ExpoESAG e também o Corta-Mato Escolar. No quinto capítulo, 

“Desenvolvimento Profissional”, apresento o Estudo de Investigação relativo à 

aplicação de um Plano de Acompanhamento onde apliquei o Modelo de 

Desenvolvimento da Responsabilidade Pessoal e Social (MDRPS) a um aluno 

hemofílico nas aulas de Educação Física (EF) assim como descrevo a 

importância da reflexão no caminho para a excelência docente. No sexto capítulo 

teço algumas considerações finais acerca deste ano de EP assim como prevejo 

as minhas perspetivas futuras. Por fim, espaço para as referências bibliográficas. 

Em suma, neste documento relato e reflito acerca deste ano de 

aprendizagens, experiências e vivências e que se tornou sem dúvida num dos 

anos mais enriquecedores para a minha vida enquanto futuro professor. 



 
 

2. Dimensão Pessoal 
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2.1 Sobre mim 

A 24 de Outubro de 1988, às 06h30 nascia no Hospital São João de Deus 

em Vila Nova de Famalicão a criança mais bonita do mundo segundo a minha 

mãe e se a minha mãe o diz, quem sou eu para duvidar. Filho mais novo e, 

apenas com um irmão 9 anos mais velho, nasci eu, um menino curioso e 

irrequieto, que viria a dar muitas dores de cabeça (nem todas más) aos meus 

pais. 

Desde que tenho memória, sempre estive ligado ao desporto e, mesmo 

em criança, já me reconheciam um dom especial para o desporto, 

nomeadamente para o Futebol. Já a minha ama dizia, “parece que só aprendeste 

a andar para puderes chutar a bola” e de facto, desde que me lembro, sempre 

que possível andava com uma bola nos pés. Desde os meus cinco anos que me 

dedico ao Futebol, embora inicialmente jogasse com os meus amigos na estrada 

ou num campo ao pé de minha casa, com altos e baixos e balizas de madeira 

feitas por nós ou com pedras. Nesse período o que realmente importava era que 

houvesse uma bola e quando esta não existia bastava apenas algo que rolasse, 

como pinhas, pedras ou uma simples bola de meias. Mais tarde juntei-me ao 

clube perto da minha zona de residência, onde iniciei a minha prática desportiva 

regular, regressando a casa muitas vezes com as pernas doridas de tantas horas 

de exercitação. Algo que recordo daquele período era a inexistência de 

preocupações por parte dos pais, ao contrário dos dias de hoje, isto é, quando 

dizem que os meninos não podem treinar mais de uma ou duas horas, ou treinar 

com chuva e muito frio, penso que estas evidências são apenas preocupações 

que acabam por influenciar negativamente a relação das crianças com o 

desporto, na criação de desculpas para abandonar a sua prática. No meu caso, 

o gosto pelo Futebol era tanto que optava muitas vezes por continuar o meu 

treino para o treino seguinte do escalão acima, pois todas as oportunidades eram 

boas para melhorar e mostrar do que era capaz. Jogávamos por gosto, porque 

queríamos e sem pressões dos pais, a não ser a pressão do “pára com a bola” 

e “anda comer que já é tarde”. Esta era para mim uma grande paixão, que mais 

tarde vim a descobrir que, na realidade, era uma paixão pelo desporto e não 

apenas pelo Futebol.  
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Na verdade, não foi só o Futebol que me ensinou a contemplar o desporto, 

pois dos 7 aos 13 anos também pratiquei natação nas férias de verão da escola. 

Esta atividade era uma oferta da empresa que empregava a minha mãe, dirigida 

a todos os filhos dos funcionários, que podiam frequentar aulas de natação 

gratuitas, lecionadas por uma professora de EF. Para mim, esta foi uma 

experiência incrível, pois para além de poder aprender algo novo e de conhecer 

pessoas novas, conseguia ter as manhãs ocupadas a nadar e as tardes 

ocupadas a jogar Futebol, a andar de bicicleta, a brincar com amigos ou primos, 

passando assim o verão sempre em atividade. Aos 12 anos tive ainda 

oportunidade de experimentar uma modalidade da qual nunca tinha ouvido falar, 

a qual me chegou aos ouvidos através de um vizinho. A modalidade em causa 

era a Luta Greco-Romana e quando a vi pela primeira vez pensei, “O que é isto? 

Que luta mais estranha…”. Enquanto observava o treino dos praticantes da 

modalidade fui surpreendido pelo treinador que me convidou a lutar com ele. 

Embora com receio e bastante intimidado, aceitei o desafio. O objetivo era 

imobilizá-lo, conseguindo posicionar as suas costas no chão, mas já sabia que 

ia ser difícil, pois para além de nunca ter praticado este tipo de luta, teria de o 

fazer com alguém com experiência e com o dobro do meu peso. O certo é que 

só pensei numa coisa, ganhar! E se não o pudesse fazer, ao menos que não o 

deixasse conseguir fazê-lo. No final não venci, mas esta experiência despertou 

o meu interesse na modalidade. Desta curta experiência trago grandes 

recordações, idas a torneios, a visita de um lutador internacional português ao 

nosso clube para nos conhecer, a ida a estágios da seleção nacional e muitos 

torneios nos distritos de Braga e Lisboa. Estas experiências deram-me uma visão 

totalmente nova do desporto e da prática desportiva. Nunca tinha sonhado em 

viajar pelo país para disputar torneios e muito menos em ir a estágios da seleção 

nacional. Portanto, esta foi uma forma bastante positiva de ver um outro lado do 

desporto, mais ligado ao rendimento, que até ali não tinha bem presente, pois 

tudo o que fazia era por lazer e gosto. Tudo isto incentivou ainda mais o meu 

gosto e interesse pelo desporto. Quando tive de abandonar a luta Greco-Romana 

custou-me um pouco, mas também não existia nenhum outro clube em 

Famalicão onde pudesse praticar. Aquele senhor lutador, que um dia nos tinha 
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visitado, quando soube da dissolução da modalidade no nosso clube ainda 

tentou levar-me para um clube em Lisboa, mas não aceitei a proposta. Era muito 

cedo para um miúdo como eu ir sozinho para Lisboa. Se me arrependo de não 

ter ido? Não. Gostava de saber o que teria acontecido se tivesse aceite a 

proposta, mas gosto de pensar que fiquei bem com a decisão que tomei.  

Após terminar o 12º ano e já com ideias de seguir a área de Desporto, 

surgiu-me um contratempo familiar e não pude seguir com o rumo que tinha 

traçado. Frente às circunstâncias, optei pela via militar e alistei-me no Exército 

Português, onde estive seis anos. Durante esse tempo inscrevi-me na FADEUP, 

tirei a minha licenciatura em Ciências do Desporto, onde me especializei na 

vertente de Futebol e foi neste âmbito que comecei a dar os meus primeiros 

passos enquanto treinador. Primeiro na Dragon Force de Vila Nova de 

Famalicão, onde fui estagiário durante o primeiro ano e onde num segundo ano 

exerci as funções de treinador principal e de adjunto nas equipas de competição 

de Benjamins B e A, respetivamente. Atualmente, sou treinador no Desportivo 

São Cosme no escalão de iniciados, sendo esta uma nova etapa na minha jovem 

carreira enquanto treinador, que me tem proporcionado novos desafios, quer 

desportivos quer na gestão de individualidades. Pois, como neste escalão o 

número de atletas é maior, ficam muitos miúdos fora da convocatória e mesmo 

os que são convocados não podem jogar todos, devido à limitação do número 

de substituições, por isso é complicado fazer uma gestão na escolha da equipa. 

Isto é, atender à rotação dos jogadores convocados e manter sempre a equipa 

competitiva e motivada, quer os atletas que jogam mais tempo quer os que jogam 

menos tempo. 

Embora assuma um gosto especial pelo Futebol e pelas funções que 

exerço como treinador, foi graças à vinda para esta mui nobre facultis, ou seja, 

para a FADEUP, que tenho procurado dar uma nova vida ao meu sonho - ser 

Professor de EF. Na realidade, quando era criança sempre quis ser jogador de 

Futebol, mas depois de uma verdadeira conversa com o meu treinador de luta 

Greco-Romana, percebi que o meu futuro não passava apenas por ser 

futebolista. A partir desse momento comecei a ver o mundo com outros olhos e 

esses olhos abriram-se para algo que sempre esteve à minha frente, o gosto 
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pelo desporto e por querer ensinar os outros a praticá-lo, a crescerem e a 

aprenderem através dele tanto quanto eu aprendi. A partir desta perceção e 

também por todos os contactos que mantive com os meus professores de EF, 

decidi que um dia seria professor de EF.  

Segundo Kronbauer (2014), o processo de construção da identidade 

profissional docente, tanto o imaginário social como o nosso imaginário enquanto 

professores, podem ser construídos com base nos professores que tivemos na 

nossa vida escolar. Por isso, torna-se importante resgatar os nossos tempos de 

infância e adolescência, as nossas primeiras experiências e vivências escolares, 

procurando ver nelas as “marcas” que trazemos desses tempos-espaços, as 

aprendizagens que tivemos, os valores que foram sendo incutidos em nós, de 

modo a entendermos o quanto estas incorporam o nosso “modo de ser” 

enquanto professores. Ou seja, a socialização anterior à formação inicial é um 

fator que influencia na construção da nossa identidade profissional de docente, 

porque tendemos sempre as basear-nos nas diferentes identidades dos 

professores que encontramos ao longo do nosso percurso escolar, às vezes de 

forma positiva, outras vezes de forma negativa. Desta maneira, 

independentemente da forma como nos marcaram, estas “marcas” farão parte 

da construção da nossa identidade enquanto professores, e, consequentemente, 

das nossas práticas educativas com as crianças e adolescentes que hoje vivem 

processos semelhantes.  

Frente a este percurso, nem a possibilidade de seguir uma carreira militar, 

algo que os meus pais sempre me encorajaram a seguir, me fez desistir deste 

sonho, e após alguns anos de sacrifício, de esforço e de dedicação, pude 

finalmente ultrapassar todos os obstáculos e realizar o meu EP. Hoje, sinto que 

estou cada vez mais próximo de poder ser aquilo que há muito anseio e com 

muita vontade almejo, ser Professor de EF. 
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2.2 Expectativas e confronto com a realidade 

Após um ano de vivências neste mestrado, parti para o EP com algumas 

expectativas, ansioso por me confrontar com a realidade da escola, com as 

novas funções que iria exercer e com as aprendizagens que desta experiência 

poderiam surgir. 

Trazia comigo experiências vivenciadas em contexto de treino, onde é 

habitual encontrarmos atletas intrinsecamente motivados e interessados em 

ouvir e aprender com o treinador. Por esta razão, no treino podemos ser bastante 

exigentes e podemos testar frequentemente os limites dos atletas. No entanto, 

tinha consciência que na escola, nem sempre existiria esta motivação intrínseca 

dos alunos para aprender, ora por não gostarem da modalidade que seria 

lecionada, ora por não gostarem de EF. Por estas razões, e uma vez que 

apresento um feitio desportivo muito vocacionado para a vitória, para o espírito 

de luta e de sacrifício, senti que poderia ter algumas dificuldades em ajustar as 

minhas expectativas e exigências à realidade escolar que iria encontrar. Na 

escola, também devemos exigir o máximo dos nossos alunos, pois eles estão ali 

para aprender e não para brincar. Mas o que pretendo dizer é que não podia 

esperar um nível de empenho e de dedicação tão elevado nas aulas como os 

que tinha nos treinos. Muitos dos alunos que poderiam vir a frequentar as aulas 

poderiam estar lá por um mero sentimento de “obrigação”, ambicionando apenas 

um 10 porque a nota não seria importante para a sua média. Assim, para este 

ano de EP expectava conseguir motivar e envolver todos os alunos da turma 

para a prática das aulas de EF. Algo que também esperava encontrar seriam 

algumas dificuldades inerentes à prática pedagógica da EF em Portugal, ou seja, 

ter que gerir as limitações que atualmente temos com as cargas horárias nas 

escolas, as por vezes fracas condições de trabalho e limitadas nas 

infraestruturas das escolas para a prática da disciplina. Mesmo assim, iniciei este 

EP motivado para aprender e curioso por descobrir as várias funções do 

professor de EF na escola. 

Quando conheci a minha turma residente, percebi de facto que não tinha 

os melhores nem os piores alunos, pois era uma turma bastante homogénea, 

sendo normal que dentro de cada grupo, feminino e masculino, existisse quem 
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tivesse mais facilidades de aprendizagem e um melhor desempenho motor e 

quem tivesse mais dificuldades. No entanto, e contra o que suponha, eram as 

raparigas as mais empenhadas na minha turma e os rapazes, a grande maioria, 

os desestabilizadores das aulas. A turma era acompanhada desde o ano 

passado pelo PC, sendo este também o diretor de turma (DT) da mesma, que 

caraterizava a turma como sendo um grupo difícil e com alunos mal-educados 

que exigiam um controlo mais rigoroso. Pelo facto de ser uma turma algo 

problemática, na opinião do PC, os alunos teriam de estar calados, de se 

esforçar e de estar sempre concentrados, assim como, ter uma dinâmica na aula 

muito elevada e sem brincadeiras. Os alunos apenas fariam o que eu dissesse, 

quando dissesse e como eu dissesse para fazerem e a própria aula em si teria 

de ser inicialmente mais direcionada para exercícios analíticos e técnicos, 

passando para o jogo somente quando estivessem a um nível técnico elevado. 

A condição física (CF) e a flexibilidade teriam também de ser exercitadas em 

todas as aulas e durante bastante tempo. Esta era uma visão na qual concordo 

em alguns aspetos, mas discordo em muitos outros. Concordo que numa aula 

deva existir uma boa dinâmica por parte dos alunos, devendo o professor 

assegurar que os alunos estejam concentrados e esforçados tanto quanto 

possível. No meu entendimento, o trabalho de CF e de flexibilidade também 

devem estar presentes nas aulas, mas de uma forma mais harmoniosa, podendo 

ser dada mais autonomia aos alunos, podendo o professor dinamizar as 

atividades de forma a se tornarem mais agradáveis. Em relação à exercitação 

da técnica de forma analítica, era e ainda sou contra este tipo de trabalho, pois 

nas modalidades coletivas os alunos aprendem jogando e só jogando 

conseguem aprender o jogo. Sendo que o professor pode recorrer a vários 

modelos em que o jogo é a chave para a aprendizagem. Centrando-se nestes 

modelos, Graça e Mesquita (2007, p.403) nomeiam por exemplo o Teaching 

Games for Understanding (TGFU), afirmando que este modelo “acolheu 

perfeitamente as ideias construtivistas sobre o papel do aluno no processo de 

aprendizagem, colocando-o numa posição de construtor ativo das suas próprias 

aprendizagens, valorizando os processos cognitivos, de perceção, tomada de 

decisão e compreensão. Correlativamente, o modelo adere bem a um estilo de 
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ensino de descoberta guiada, em que o aluno é exposto a uma situação 

problema (a forma de jogo com os seus problemas táticos) e é incitado a procurar 

soluções, a verbalizá-las, a discuti-las, a explicá-las, ajudado pelas questões 

estratégicas do professor, com o objetivo de trazer a equação do problema e 

respetivas soluções para um nível de compreensão consciente e de ação 

deliberadamente tática no jogo.” 

Deste modo, e atendendo que o meu PC foi sempre muito diretivo, senti 

dificuldades em afirmar a minha própria identidade e postura enquanto professor. 

Na minha opinião a turma não funcionava bem num ambiente autoritário e, na 

verdade, esta não era uma postura que me revia como professor. Aliás, nestes 

moldes como poderia trabalhar autonomia e o gosto pela prática, principalmente 

quando eu próprio demonstrava obrigação e exigência? Enquanto professor 

gosto de cativar os alunos e mostrar que as aulas de EF podem ser divertidas, 

não menosprezando a aprendizagem, principalmente porque defendo que todos 

nós aprendemos quando estamos motivados e empenhados e não quando 

estamos num clima de autoritarismo. Na minha perspetiva é fundamental um 

professor saber cativar os alunos para a aprendizagem, criando um clima 

propício à mesma. Gostava de ter concedido mais autonomia aos meus alunos, 

deixando-os tomar algumas decisões e experimentarem exercícios e variantes 

que eles gostassem, mas nunca pude. Primeiro, devido aos conselhos do PC 

que numa fase inicial defendia que tínhamos de ser bastante preventivos com a 

respetiva turma e um pouco mais disciplinadores. Segundo, porque à medida 

que fui conhecendo a minha turma, fui percebendo que o seu perfil 

comportamental não me permitiria conceder-lhe muita autonomia, visto ser uma 

turma algo indisciplinada e com muitos elementos desestabilizadores. 

Nas experiências vivenciadas com outras turmas (aulas de substituição e 

aulas do 2º ciclo), sinto que tive oportunidade de exercer o meu papel como 

professor mais de encontro ao que sou de facto, quer enquanto pessoa quer 

enquanto futuro professor, respeitando mesmo assim as exigências que a 

profissão obriga. Sem nunca ter sido displicente com a prática pedagógica, 

sempre tive uma atuação muito transparente em relação à minha forma de ser. 

Quero com isto dizer que, nos vários cenários onde pude ser professor, sempre 
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fiz uso da minha boa disposição, assim como, da minha assertividade e 

disciplina, para levar “o barco a bom porto”. Aqui, sempre tentei equilibrar e 

demonstrar a todos os alunos que nas aulas há momentos para tudo, momentos 

onde podemos descontrair um pouco e por vezes brincar um bocadinho e 

momentos em que temos de ser exigentes, em que temos de estar atentos, 

concentrados e cumprir com as regras.  

Algo que também esperava deste ano centrava-se na possibilidade de 

aprender o máximo possível com o PC, pois a experiência que detém não vem 

nos livros e ouvir os seus conselhos seria um privilégio, quer concordasse ou 

não com as suas ideias. Para mim só quando ouvimos pontos de vista diferentes 

é que temos a oportunidade de refletir sobre assuntos que antes não o faríamos. 

No meu entendimento, é um grande contributo usufruirmos da possibilidade de 

termos um PC na escola, que acompanhe diariamente o nosso processo 

formativo, que nos ajude nas dificuldades encontradas e, de certa forma, nos 

auxilie a encontrar o nosso caminho enquanto professores.   

Em relação ao núcleo de estágio (NE) este pareceu-me desde cedo um 

grupo equilibrado, se bem que no início foi um pouco difícil nos organizarmos de 

modo a retirarmos partido das potencialidades de cada um. Ao longo do tempo 

penso que este aspeto foi melhorando, pois fomos tentando ajudar-nos no 

sentido de facilitar o trabalho uns dos outros, algo que para mim foi essencial 

para o funcionamento num grupo de trabalho. 

Relativamente ao grupo de EF, fiquei um pouco surpreso e bastante 

contente quando o conheci. Os professores deste grupo mostraram-se sempre 

muito atenciosos, brincalhões e com um espírito de entreajuda muito bom. Desde 

o primeiro dia que nos receberam bem e o grupo deixou-nos rapidamente à 

vontade, pois de uma forma ou de outra tentaram com que a nossa timidez inicial 

se fosse dissipando. Aqui encontrei alguns professores que para mim eram 

modelos próximos do professor que um dia espero vir a ser, o que me ajudou na 

construção da minha identidade ao refletir sobre a postura do professor de EF 

nas escola e sobre algumas conceções e estratégias de ensino-aprendizagem, 

que me permitiram melhorar a dinâmica e ambiente das minhas aulas. 
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Para finalizar, da minha PO esperava que nos apoiasse e esclarecesse 

sobre algumas dúvidas e que nos desafiasse, estimulando a reflexão sobre 

alguns temas importantes e inerentes ao exercício da profissão docente. 

Esperava assim que a minha PO não fosse somente um agente avaliador, 

quando observasse as minhas aulas, mas sobretudo que me ajudasse a 

encontrar o meu próprio caminho, o que de facto foi acontecendo. Através das 

perguntas que foi colocando e também através das reflexões conjuntas, 

conseguiu colocar-nos a pensar sobre temas nos quais nunca tinha refletido e 

que eram importantes para o exercício das nossas funções, tanto dentro como 

fora de aula. Ter uma PO que potencializasse o melhor em mim e me 

incentivasse a melhorar foi para mim um fator crucial. Neste acompanhamento, 

foi também muito importante ter alguma “ajuda” externa à escola, que não tinha 

uma visão tão centrada nas políticas e rotinas da mesma e que me podia 

fornecer ideias novas.



 
 

 

 



 
 

3. Enquadramento da Prática Profissional 
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3.1 Entendimento do Estágio Profissional 

Como nos diz o Artigo 2º do Regulamento da Unidade Curricular Estágio 

Profissional1 (p.2) “o EP visa a integração no exercício da vida profissional de 

forma progressiva e orientada, através da prática de ensino supervisionada em 

contexto real, desenvolvendo as competências profissionais que promovam nos 

futuros docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos 

desafios e exigências da profissão”. 

O mesmo Regulamento indica que o EP é uma Unidade Curricular 

inserida durante todo o 2º ano do 2º ciclo de Estudos em Ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário conducente ao grau de Mestre em 

ensino de EF. Este é sustentando por um enquadramento legal através dos 

Decretos de Lei n.º 74/2006 de 24 de março e n.º 43/2007 de 22 de fevereiro, 

tendo em consideração o Regulamento Geral dos Segundos Ciclos da UP, o 

Regulamento Geral dos Segundos Ciclos da FADEUP e o Regulamento do 

Curso de Mestrado em Ensino de Educação Física. O EP consiste então num 

ano letivo escolar onde o EE é colocado em uma das escolas às quais se 

candidatou, sendo esta colocação efetuada por seriação após seleção dos 

alunos consoante a sua média no primeiro ano do mestrado. Segundo as 

Normas Orientadoras da FADEUP, o EP enquadra três grandes áreas de 

operacionalização: a Área 1, respeitante à Organização e Gestão do Ensino e 

da Aprendizagem; a Área 2 que se refere à Participação na Escola e Relações 

com Comunidade e por último a Área 3 que é relativa ao Desenvolvimento 

Profissional. O EP é realizado por NE de dois a quatro elementos, consoante o 

número de alunos inscritos nesse ano no mestrado, sendo cada NE 

acompanhado por um PO da FADEUP e por um PC da escola onde vão realizar 

o EP. Estes professores auxiliam e supervisionam o EE durante a sua prática 

pedagógica ao longo de todo o ano letivo na escola, sendo depois do EP 

necessário ao EE a realização do seu respetivo RE. 

                                            
1 Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao Grau de Mestre 

em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP: 2014-2015. Porto: Faculdade de 
Desporto da Universidade do Porto. Matos, Z. 
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Neste sentido, o EP da FADEUP visa promover a formação do estudante, 

numa interpretação atual da relação teórico-prática e contextualizando o 

conhecimento no espaço escolar com o objetivo de formar um professor 

profissional promotor de um ensino de qualidade. Ou seja, “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” (Matos, 2014, p.3). O EP corresponde então a um momento 

fundamental na formação profissional de novos jovens professores, pelo facto 

de ser uma experiência de ensino acompanhado antes do término da sua 

formação inicial e, é por isso, que os EEs consideram este momento como o 

mais significante de todo o seu processo formativo (Ribeiro da Silva, 2012). 

Marcelo (1997) reforça esta ideia ao referir-se ao estágio como elemento 

fundamental do processo de aprender a ensinar.  

Para mim, o EP é portanto uma entrada progressiva na docência de 

alguma forma protegida pelos nossos mentores, onde o acompanhamento e a 

lecionação em condições reais exigem uma constante adaptação das nossas 

crenças, conceções e conhecimentos, resultantes também das nossas vivências 

anteriores, para que consigamos ensinar aos nossos alunos.  

 

3.2 A escola como instituição 

Segundo Schmidt (2005), a escola é uma instituição social inserida numa 

certa realidade, na qual sofre e exerce influência, pelo que deve organizar o 

ensino, de forma a considerar o papel de cada indivíduo e de cada grupo 

organizado dentro da sociedade. 

Deste modo, como refere Canário (2005), a escola aparece como 

instância educativa especializada, contemporânea da dupla revolução industrial 

e liberal, que progressivamente se tornou numa forma de socialização. Segundo 

o mesmo autor, a escola transitou do modo de ensino mestre-aluno para mestre-

classe e, portanto, esta tem também, uma dimensão organizacional, funcionando 

como uma “fábrica de cidadãos” que visa a integração social e que parte de um 
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conjunto de valores intrínsecos, assumindo também um importante papel na 

transmissão de cultura e na sua perpetuação. No entanto, a escola é, 

igualmente, detentora de uma cultura própria, sendo não uma simples 

reprodutora da cultura da sociedade onde está inserida, como também produtora 

dessa mesma cultura, atendendo à multiculturalidade existente na atualidade. 

Este papel da escola foi recentemente reforçado pela implementação da 

Gestão Flexível do Currículo2, que segundo Roldão (1999, p. 16-17), se pauta 

por “um papel nuclear das escolas como centros de gestão educativa 

contextualizada.” Segundo a mesma autora, viabiliza-se deste modo a 

construção de uma “cultura de escola” própria e única, capaz de responder às 

necessidades da comunidade, dos seus agentes – professores e alunos - e de 

se afirmar enquanto organização individual, cuja identidade importa preservar. 

Neste seguimento, é valorizada uma maior autonomia das escolas, onde 

os professores devem ser entendidos como profissionais que procuram 

identificar e compreender problemas educativos e tentar soluções para os 

mesmos, no âmbito do currículo nacional. Assim, respeitando diretrizes ao nível 

nacional e as condições da escola, os professores devem assumir um grande 

protagonismo na gestão do currículo, consubstanciado na construção de 

Projetos (Projeto Educativo, Projeto Curricular e Projeto Curricular de Turma).  

Ou seja, a escola e os seus docentes devem adaptar o currículo face às 

diferentes culturas, assegurando que todos os alunos atinjam o máximo das suas 

potencialidades, do usufruir com equidade das mesmas possibilidades e 

oportunidades. Deste modo, será possível fazer face à diversidade e às 

diferenças, rumando a uma escola cada vez mais inclusiva. 

 

 

                                            
2 Despacho n.º 9590/99 de 14 de Maio - Por gestão flexível do currículo entende-se a possibilidade de cada 

escola organizar e gerir autonomamente o processo de ensino/aprendizagem, tomando como referência os saberes e as 

competências nucleares a desenvolver pelos alunos no final de cada ciclo e no final da escolaridade básica, adequando-
o às necessidades diferenciadas de cada contexto escolar e podendo contemplar a introdução no currículo de 
componentes locais e regionais”. 
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3.3 A minha escola cooperante 

Após o final do primeiro ano de mestrado, foi-nos facultada uma lista das 

possíveis escolas cooperantes que poderíamos escolher para efetuarmos o 

nosso EP. Assim, ao efetuarmos a nossa candidatura ao EP, tivemos de colocar 

por ordem de preferência as escolas onde pretendíamos realizar o estágio. Estas 

listas foram analisadas pela direção e responsáveis do EP da FADEUP, sendo 

depois afixada a lista definitiva de colocações nas escolas, tendo em conta a 

ordem escolhida pelos futuros EEs consoante a as suas médias no primeiro ano 

de mestrado. 

A escola cooperante onde tive oportunidade de realizar o meu EP, situa-

se na freguesia de Mafamude, no centro da cidade de Vila Nova de Gaia, tendo 

bom acesso à rede de transportes públicos. Esta instituição iniciou a sua 

atividade no ano letivo de 1965/1966, tendo sido criada pelo Decreto-Lei N.º 

45636, de 31 de Março de 1964, tornando-se um liceu de frequência mista. 

Atualmente, é administrada e gerida pelos seguintes órgãos: Conselho Geral, 

Direção, Conselho Pedagógico e Conselho Administrativo, tendo sido alvo 

também de uma recente restauração (2009-2011), pelo que apresenta 

excelentes instalações. Esta é constituída por um edifício central, onde se situam 

os serviços administrativos e de apoio (refeitório, bufete e um espaço 

polivalente), quatro pavilhões com salas de aula, uma sala de arquivo e uma 

oficina de manutenção, proporcionando assim boas condições para a toda a 

comunidade escolar.  

Embora esteja disponível para outras atividades externas, como qualquer 

outra escola, destina-se, prioritariamente, à prática letiva e às práticas 

pedagógicas e educacionais de complemento curricular, tendo também como 

finalidade a educação para a cidadania. Esta integra-se no sistema público de 

ensino e assume como missão indeclinável a justa distribuição do bem público 

educacional, proporcionando aos alunos um percurso escolar pré-universitário 

de sucesso e de excelência, englobando nos seus quadros o ensino básico e os 

ensinos secundários científico-humanísticos: ciências e tecnologias, línguas e 

humanidades, artes visuais e ciências socioeconómicas. A escola também 

engloba os ensinos articulados na música e na dança, assim como um serviço 
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de psicologia e orientação que se foca na informação e aconselhamento 

vocacional, apoio psicológico e psicopedagógico e apoio ao desenvolvimento do 

sistema de relações da Comunidade Educativa (RI, 2014)3.  

Esta escola cooperante é constituída por 1510 alunos, sendo que 634 são 

alunos do ensino básico e 876 são alunos do ensino secundário. Em relação ao 

pessoal docente e não docente, é constituída por 104 professores e 30 membros 

do pessoal não docente, sendo estes 1 psicóloga, 10 assistentes técnicos e 23 

assistentes operacionais. A escola funciona em regime duplo (manhã e tarde), 

sendo que as aulas de manhã começam as 8:15h terminando às 13:15h e as 

aulas de tarde começam às 13:20h terminando às 17:30h, à exceção da quarta-

feira em que não há aulas de tarde. 

No que diz respeito à EF, as instalações da escola cooperante 

contemplam dois pavilhões gimnodesportivos (Ginásio de baixo – dividido em 

três terços – e Ginásio novo – dividido em dois espaços), que possibilitam a 

prática das mais variadas modalidades, e num dos respetivos pavilhões, um 

espaço dedicado ao “Fitness”. A par destes, a escola contém ainda um 

polidesportivo ao ar livre, que delimita um campo de Futebol/Andebol, 

composto por duas balizas, e ainda um campo composto por t rês tabelas de 

Basquetebol, que possibilitam a lecionação da respetiva modalidade. Estes 

apresentam condições exímias, muito devido às remodelações recentes a 

que foram sujeitos, assegurando, em larga margem, a possibilidade de ser 

desenvolvido um trabalho de excelência com os discentes, tendo por base a 

garantia de segurança dos mesmos. 

A utilização dos espaços mencionados é regulada pelo roulement, uma 

tabela onde é descriminado o espaço de aula que as turmas podem usufruir. 

Esta tabela informa os professores de EF dos espaços que utilizarão durante 

todo o ano letivo e é elaborada pelo coordenador do grupo de EF, em 

consonância com todo o grupo disciplinar. Ao respetivo roulement está 

subjacente ao espaço G2, a prioridade de usufruir do polidesportivo exterior, 

dadas as reduzidas dimensões que este apresenta. Assim, aquando da 

ocupação do espaço G2, e, caso as condições climatéricas se encontrem 

                                            
3 Regulamento Interno da escola, aprovado em Conselho Geral em Junho de 2014 
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favoráveis, o espaço exterior constitui-se como preferencial para a lecionação 

das modalidades coletivas de Futebol, Andebol, Basquetebol e também de 

Atletismo. Contudo, a rotação dos espaços que está subjacente ao roulement, 

não tem implicações diretas com a lecionação do Voleibol, da Ginástica nem do 

Badmínton, uma vez que ambos os pavilhões reúnem condições para efetivar a 

sua prática. As limitações existentes estão relacionadas com o espaço reduzido 

quando o pavilhão é ocupado por três turmas nos dias em que o exterior não 

reúne condições suficientes para a prática. Uma das situações mais 

constrangedoras para mim foi, por exemplo, ter de lecionar Atletismo (corrida de 

estafetas) dentro do pavilhão, porque as condições meteorológicas não 

permitiram usufruir do espaço exterior. 

No que diz respeito à gestão dos equipamentos, a escola cooperante 

dispõe, nos espaços focados anteriormente, de um leque variado de materiais 

necessários à lecionação das modalidades, não apresentando na sua 

totalidade, as melhores condições. O facto de ser proibido transportar material 

de um pavilhão para o outro, visto que ambos os pavilhões possuíam o número 

de materiais necessários, obrigava a algumas adaptações no plano de aula, pois 

a quantidade nem sempre significava qualidade e, portanto, o material era 

reduzido.  

No que diz respeito aos recursos espaciais, os espaços interiores contam 

com a colaboração permanente de um funcionário, que fica encarregue de 

manter o controlo e a organização das instalações. A abertura de portas para 

a entrada dos alunos, a entrega do saco dos valores, o controle da entrada 

nos pavilhões gimnodesportivos são da sua inteira responsabilidade, levando a 

cabo o cumprimento de regras estabelecidas pelos órgãos administrativos. 

 

3.4 Caraterização da turma cooperante 

A minha turma cooperante foi-me atribuída pelo PC no início do ano letivo, 

tendo ficado com uma turma do 11º ano de escolaridade do curso de Economia 

e que era constituída inicialmente por 27 alunos, tendo sofrido alterações ao 

longo do ano letivo. No início esta turma era então constituída por 13 elementos 



25 
 

do sexo feminino e 14 do sexo masculino, sendo que no início do 2º período esta 

sofreu algumas alterações, tendo saído três elementos do sexo feminino e um 

do sexo masculino, tendo apenas entrado mais um elemento do sexo masculino. 

Assim, tive durante os dois últimos períodos letivos do ano um total de 24 alunos. 

De modo a obter informações acerca dos alunos, o nosso NE elaborou um 

questionário inicial constituído por questões acerca dos dados pessoais e 

familiares, vida escolar, disciplinas favoritas, modalidades que gostavam mais e 

menos e da prática desportiva fora da escola.  

Antes do primeiro contacto que tive com a turma, fui alertado pelo PC para 

incutir desde cedo alguma ordem e para não deixar a turma sair fora do meu 

controlo. Assim, durante o primeiro contacto que tive com a turma, tendo este 

sido numa aula teórica, transmiti-lhes as regras, as modalidades que iriam ser 

lecionadas ao longo do ano e expliquei-lhes os objetivos que tínhamos para cada 

uma delas. De seguida entreguei os questionários (Anexo I) e pedi para que 

estes os respondessem rapidamente e sem muito barulho, para que não se 

instalasse desde logo muita confusão na aula de apresentação. Nas respostas 

encontradas, verifiquei que todos os alunos residiam em Vila Nova de Gaia, que 

a grande maioria praticava ou já tinha praticado desporto (21 alunos) e que tinha 

entre eles duas alunas que não iriam realizar as aulas de EF por tempo 

prolongado devido a doença. Entre os alunos que tinha detetei logo alguns com 

excesso de peso, que também iriam requerer mais alguns cuidados ao longo das 

aulas e uma aluna que tinha alguns problemas ao nível articular num dos joelhos 

mas que me esclareceu que poderia fazer as aula normalmente e que em caso 

de dor me avisaria no momento para que eu pudesse tomar as devidas 

providências. Em relação à situação escolar dos alunos constatei que nenhum 

tinha reprovado de ano, mas no entanto, fui alertado pelo PC, que era o DT da 

minha turma, de que estes tinham algumas limitações a nível escolar, pelo que 

muitos iriam provavelmente reprovar neste ano letivo caso não melhorassem a 

sua postura nas aulas e o seu interesse.  

As informações que fui recolhendo, quer do PC, quer dos questionários, 

possibilitaram-me então um melhor entendimento acerca da situação escolar da 

turma, acerca do histórico clínico e das possíveis atenções que poderia ter de 
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rever para as aulas, dos interesses e desportos mais praticados pela minha 

turma, assim como, das disciplinas mais e menos favoritas. Através dos 

questionários entendi que a maioria da turma não gostava de Ginástica e que a 

modalidade preferida, muito graças ao maior número de rapazes, era o Futebol. 

Quanto à prática desportiva fora da escola, apenas 7 alunos revelaram 

que não praticavam, nem nunca tinham praticado qualquer modalidade, o que 

para mim foi algo muito positivo de encontrar, pois não pensava encontrar uma 

turma com tantos praticantes de desporto, o que me levou a pensar numa fase 

inicial de que seria uma turma empenhada e com gosto pela prática desportiva. 

No entanto, ao longo das aulas fui percebendo que de facto os alunos da turma 

apresentavam comportamentos desviantes de forma frequente, sendo que 

existiam muitos alunos perturbadores, o que arruinava muitas vezes o clima de 

empenho e de concentração nas aulas. O que mais me surpreendeu de facto ao 

longo do ano foi o empenho demonstrado pelas raparigas, pois eram as que 

apresentavam mais elementos sem qualquer histórico desportivo e as que mais 

demonstravam não gostar das modalidades coletivas. No entanto, ao longo de 

todas as aulas eram as que mais se empenhavam e as que numa fase final notei 

mais melhorias nas várias modalidades. 

No que concerne à turma partilhada esta pertencia ao 5º ano de 

escolaridade, numa outra escola, pois a nossa não albergava o 2º ciclo de 

ensino. Tendo tido a duração de um mês, período de tempo ao qual dedicamos 

à turma partilhada o ensino de uma modalidade, este revela-se numa fase inicial 

muito reduzido, pois teríamos apenas oito aulas para ensinamos a 27 alunos (12 

do sexo feminino e 15 do sexo masculino), que nunca tinham praticado 

Basquetebol (UD escolhida pelo NE para ser lecionada) a iniciação à mesma. 

Desde modo, as aulas estavam divididas em quatro aulas com 100 minutos de 

duração e quatro aulas com 45 minutos. Durante a sua lecionação tivemos de 

negociar muito bem as aulas com os alunos, pois estes eram bastante 

“exigentes”, mas conseguimos de boa maneira levar este “barco a bom porto”. 

Alguns dos alunos não gostavam da modalidade de Basquetebol e foi para nós 

um grande desafio contornar essa ideia e ajuda-los na sua iniciação à 

modalidade, algo que penso ter corrido muito bem e também tendo sido uma 
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experiencia muito satisfatória para mim, pois tive a oportunidade de fazer o que 

gosto, ensinar, a alunos que eram como uma folha de papel em branco no que 

diz respeito a esta modalidade, e como tal, a responsabilidade de escrever nela 

corretamente era acrescida. No final sinto que saí realizado e com o sentimento 

de dever bem cumprido.
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4.1 Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

4.1.1 Conceção 

A conceção de ensino passa por “projetar a atividade de ensino no quadro 

de uma conceção pedagógica referenciada às condições gerais e locais da 

educação, às condições imediatas da relação educativa, à especificidade da 

Educação Física no currículo do aluno e às características dos alunos” (Matos, 

2014, p.3). 

A conceção assume-se, assim, como a primeira tarefa do professor, onde 

é projetada a sua atuação, tendo por base a análise do Programa Nacional de 

EF (PNEF) e do plano curricular de EF, assim como as adaptações necessárias 

à realidade da escola e dos alunos. Portanto, deve existir um bom conhecimento 

do contexto cultural e social da escola, assim como de toda a sua comunidade. 

Além disso, para este processo de análise e reajuste, o professor não deve 

esquecer o verdadeiro objetivo da EF, é que na base das suas decisões estarão 

sempre as suas conceções. Por conseguinte, Crum (1993) defende que o 

principal objetivo da EF é ajudar os alunos a aprender, ao possibilitar-lhes 

compreender e conhecer melhor o seu próprio corpo, ao mesmo tempo que 

aprendem a matéria de ensino (o desporto). No entanto, hoje é possível verificar 

algumas dificuldades em conceber estas conceções acerca da EF, 

principalmente, porque a EF vive uma crise nas escolas, ou melhor, uma 

desvalorização politica e social, que coloca muitas vezes em causa a sua 

legitimação. Por esta razão, Crum (1993) aborda as dificuldades da legitimação 

da EF, afirmando que “além da insatisfação perante os resultados e da crítica à 

qualidade da formação dos professores, a EF tem também que enfrentar um 

sério ceticismo quanto à sua relevância social” (Crum, 1993, p. 133). 

Batista e Queirós (2013, p.31) salientam isso mesmo quando referem que 

“Em Portugal, este panorama reformador, inserido numa agenda de inspiração 

neoliberal, tem modificado não apenas a estrutura escolar, mas também a 

configuração curricular. Com efeito, tem-se assistido à implementação de um 

currículo marcado por uma visão utilitarista e redutora da escolaridade, 

demasiado centrada em resultados de exames nacionais e em objetivos 
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instrumentais, restringindo, marcadamente, a ação educativa”. Assim, tendo 

presente esta cada vez maior incidência nas notas e avaliações e menos na 

formação das crianças e jovens, Batista e Queirós (2013, p.31) referem ainda 

que “nesta nova configuração, o reforço das disciplinas de Português e 

Matemática, em detrimento de outras áreas formativas, como é o caso da 

Educação Física, 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”. 

Ou seja, parece-me ser cada vez mais evidente o aumento de um certo 

desprezo pela EF nas nossas escolas, não só pela diminuição do tempo efetivo 

de aulas com que cada vez mais somos confrontados, mas também por uma 

certa “vulgarização” da disciplina, como se esta não fosse importante para o 

desenvolvimento integral dos alunos. No meu entendimento, a decisão de retirar 

a EF da média de final de curso do ensino secundário, contribuiu ainda mais, 

para o aumento da desvalorização da disciplina. 

Neste ano de EP, também pude constatar dentro da minha turma, esta 

desvalorização da EF, especialmente pelo facto da EF já não contar para a 

média. Muitos dos meus alunos, neste caso rapazes, não se esforçavam ou não 

se interessavam pela nota de EF. Contudo, e ainda dentro da minha turma, 

existiam também alunos que realmente gostavam de desporto, que se 

empenhavam e que investiam na sua própria aprendizagem, pois sabiam que a 

EF lhes traz muitos benefícios, quer no presente quer no seu futuro. 

Em relação à disciplina de EF, penso que a escola onde realizei o EP lhe 

dá bastante valor e importância, pois tenta sempre que possível salvaguardar e 

fornecer as melhores condições aos docentes e discentes para que a disciplina 

seja lecionada com qualidade. A disciplina de EF está perfeitamente incorporada 

no Projeto Educativo da Escola, contando com um grande apoio da direção 

escolar para as inúmeras atividades calendarizadas ao longo do ano. No entanto, 

o Projeto Curricular de EF (PCEF) está direcionado para a promoção de um estilo 

de vida ativo e saudável. Aqui, entende-se que a EF deve ajudar no 

desenvolvimento harmonioso e multilateral do jovem na busca de quatro 

princípios fundamentais: atividade física como garantia da educação para a 
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saúde; autonomia e responsabilidade; criatividade e iniciativa e orientação da 

sociabilidade. Por esta razão, o grupo de docentes de EF visam, não só 

desenvolver as habilidades motoras dos alunos, mas acima de tudo, atitudes, 

valores e conhecimentos, que possibilitem uma prática ativa e permanente 

durante toda a vida. 

 

4.1.2 Planeamento 

Segundo Mesquita (2005) planear consiste em delinear antecipadamente 

o que tem de ser realizado, como deve ser feito e quem é que o deve efetuar, 

analisando sempre a situação vivenciada. Para Bento (2003, p.8), “(…) 

planeamento significa uma reflexão pormenorizada acerca da direção e do 

controlo do processo de ensino numa determinada disciplina, sendo pois 

evidente a relação estreita com a metodologia ou didática especifica desta, bem 

como com os respetivos programas.” Siedentop (1991) admite que planear nem 

sempre é divertido, mas que traz benefícios para o processo de ensino e que de 

facto pode fazer a diferença quanto à participação e ao cumprimento de objetivos 

por parte dos alunos. 

Atendendo às palavras de Mesquita (2005), Bento (2003) e de Siedentop 

(1991), entendemos que o planeamento deve fazer parte do trabalho de um bom 

professor, que tem como objetivo facilitar a aprendizagem dos seus alunos. O 

professor deve então refletir acerca da direção que quer tomar, tendo sempre 

por base uma metodologia de ensino, as caraterísticas dos seus alunos e o 

cumprimento dos respetivos programas. 

Para Bento (2003) um bom planeamento aumenta a competência didática 

e metodológica do professor, assim como gera segurança na ação do mesmo, o 

que levará a que este possa estar mais liberto de determinadas preocupações e 

assim mais disponível para a vivência de cada aula. Ou seja, a planificação 

antecipada da ação revela-se fundamental para criar e orientar meios e 

processos, que permitem facilitar o processo de ensino-aprendizagem (Bento, 

2003). No entanto, importa referir que o planeamento quando colocado em 
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prática está sujeito a constantes reformulações, tanto no momento da própria 

ação, como no planeamento subsequente. 

No seguimento destas ideias, Bento (2003, p.59) considera três níveis de 

planeamento: o planeamento anual (PA), a unidade didática (UD) e o plano de 

aula, sendo todos “elaborados, interrelacionados e entendidos como estações 

ou etapas intermédias e necessárias na via do aumento da qualidade de 

conceção e melhoria da realização do ensino”. 

 

Planeamento Anual 

Bento (2003, p. 60) refere-se ao PA como “(…) um plano sem pormenores 

da atuação ao longo do ano, requerendo, no entanto, trabalhos preparatórios de 

análise e de balanço, assim como reflexões a longo prazo (…)”, tendo como 

objetivo fornecer aos professores uma perspetiva clara dos resultados a alcançar 

pelos alunos das suas turmas. Deste modo, faz sentido que o ponto de partida 

do planeamento se centre na conceção dos programas ou das normas 

programáticas de ensino (Bento, 1987). E que depois desta consulta, os 

conteúdos sejam reorganizados e escolhidos consoante o contexto escolar e o 

contexto da turma. 

Assim, em termos de decisões para a seleção e distribuição das 

modalidades para o PA, o PC decidiu que durante os dois primeiros períodos 

iriamos lecionar as quatro modalidades ensinadas no ano transato - Futebol, 

Basquetebol, Voleibol e Ginástica. Para o terceiro período lecionaríamos o 

Badmínton, o Andebol e o Atletismo, sendo que esta última poderia ser excluída 

caso a UD de Ginástica tivesse que ser alargada.  

Depois desta seleção e distribuição das modalidades foi importante ter em 

atenção a disponibilidades os melhores espaços para lecionar as modalidades 

(roulement), o material disponível para a prática e o número de aulas, tendo em 

consideração os feriados, o período de interrupção escolar e dias específicos de 

atividades na escola.  

Em relação à organização da prática do ensino, as modalidades foram 

lecionadas de forma alternada, sendo que numa semana lecionava, por 

exemplo, Voleibol e Futebol, e na semana seguinte lecionava Ginástica e 
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Basquetebol. Esta abordagem descontínua foi sugerida pelo PC, que entende e 

defende que esta distribuição das matérias traz benefícios na aquisição e 

retenção da matéria a longo prazo. No entanto, na minha opinião, o facto de os 

alunos exercitarem com conteúdos de cada modalidade de duas em duas 

semanas, colocava em causa a aprendizagem efetiva da matéria por falta de 

exercitação sistemática. Além disso, esta pausa no ensino de cada modalidade 

implicava relembrar constantemente conteúdos lecionados nas sessões 

anteriores, restando pouco tempo para introduzir novos conteúdos. Na opinião 

de alguns professores da escola, a prática concentrada de uma só modalidade 

permite uma rápida aquisição de aprendizagens a curto prazo, mas que a longo 

prazo não traz benéficos, visto que os alunos não têm mais contacto com a 

modalidade no resto do ano e não dominam os conteúdos no ano seguinte. Ou 

seja, para eles, uma lecionação alternada das modalidades, apesar de mais lenta 

é mais duradora. Contudo, importa também reconhecer que vi vantagens desta 

organização sobre os níveis de motivação dos alunos e níveis de liberdade do 

professor para ajustar a lecionação da modalidade ao espaço disponível (quando 

não podia ser Futebol no exterior, passava a ser Voleibol no interior). Por estas 

razões, no sentido de retirar o melhor que esta organização-metodológica nos 

dava, penso que assumir esta rotatividade com apenas duas ou três 

modalidades seria uma melhor solução. 

Para além destas decisões, muito centradas no ensino das habilidades 

motoras, nesta fase do planeamento atendemos também às restantes 

dimensões da aprendizagem, com especial ênfase na condição física, uma vez 

que é muito vincada pelo grupo de EF como essencial em todas as aulas. Aqui, 

decidimos assumir a cada modalidade um plano de treino específico, de modo a 

trabalhar as capacidades físicas mais solicitadas pelas respetivas modalidades.  

 

Unidades Didáticas 

Bento (2003) refere-se às UD como partes essenciais do programa da 

disciplina, visto constituírem unidades fundamentais e integrais do processo 

pedagógico e por apresentarem aos professores e alunos etapas claras e bem 

distintas de ensino e aprendizagem. 
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Para este nível de planeamento foi fundamental ter em conta as 

Avaliações Diagnósticas, para verificar o nível de aprendizagem dos alunos e as 

suas principais dificuldades cada modalidade e, através desta informação, 

distribuir os conteúdos pelo número de aulas. 

Na base deste nível de planeamento, esteve o Modelo de Estrutura do 

Conhecimento (MEC) de Vickers (1989). Embora a elaboração de uma UD para 

cada modalidade exigisse muito trabalho, pesquisa e reflexão, este foi sempre 

um documento fundamental neste trajeto. Este permitia organizar e fazer uma 

consulta rápida dos conteúdos, dos recursos disponíveis para as aulas, das 

caraterísticas da turma, da sequência e extensão dos conteúdos, dos objetivos, 

da configuração da avaliação e das metodologias e progressões pedagógicas 

possíveis de aplicar ao longo de todo o processo de ensino-aprendizagem. 

Vickers (1990) divide o MEC em três fases constituídas por oito módulos. As três 

fases são as fases de Análise, de Decisões e de Aplicação. A fase de Análise é 

constituída pelo módulo 1 (Estrutura do conhecimento), módulo 2 (Análise das 

condições de aprendizagem/envolvimento) e módulo 3 (Análise dos alunos). A 

fase de Decisões é constituída pelo módulo 4 (Determinação da extensão e 

sequência dos conteúdos), módulo 5 (Definição de objetivos), módulo 6 

(Configuração da avaliação) e módulo 7 (Desenho das atividades de 

aprendizagem/progressões). A fase da Aplicação é constituída apenas pelo 

módulo 8 (procedimentos práticos).  

 

Planos de Aula 

Segundo Bento (2003, p.152), na estruturação da aula de EF “deve ser 

evitado todo o espírito de esquematismo e de formalismo”. O mesmo autor refere 

ainda que “existem numerosas propostas de esquema da aula, cada uma delas 

caraterizada por uma variedade de constelações possíveis, mas sem que 

nenhuma possa afirmar a pretensão de validade universal” (p.152). Assim, 

procurei criar os meus planos de aula, tendo em conta a praticabilidade a que 

estes devem estar sujeitos. 

No início da elaboração dos planos de aula, senti alguma dificuldade na 

sua estruturação, sendo importante a intervenção da PO para me explicar 
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detalhadamente como o fazer. No entanto, sempre percebi que existiam alguns 

aspetos essenciais a ter em conta, nomeadamente, a escolha atempada do 

material disponível, o objetivo dos exercícios propostos, a correta organização e 

sequência dos exercícios, bem como as componentes críticas ou palavras-chave 

definidos para os mesmos. Para além de tudo isto, tinha sempre em atenção, 

planear aulas dinâmicas, por isso tentava estruturar a aula de forma semelhante 

para que os alunos fossem adquirindo alguns hábitos e se sentissem 

familiarizados com as tarefas propostas. Desta forma, conseguia maximizar o 

tempo de transições entre tarefas. O tempo de exercitação também era tido em 

conta para que fosse ajustado à possível concretização dos objetivos. Além 

disso, percebi a importância de planear objetivos para as quatro dimensões 

transdisciplinares: as habilidades motoras, a cultura desportiva, a aptidão física 

e os conceitos psicossociais, pois estas dimensões são fundamentais no 

desenvolvimento multidisciplinar dos alunos. 

Relativamente à organização do espaço e material disponível para a 

prática, a minha atenção recaía, essencialmente, na rentabilização do espaço e 

na organização dos alunos pelo mesmo. Embora seja exigido ao professor uma 

boa capacidade de decisão na ação, a fim de dar resposta às imprevisibilidades 

da aula, importa que o professor pense antecipadamente nestas questões e 

assuma uma atitude preventiva na aula. Como refere Oliveira (2001, p. 81), “a 

boa organização do espaço de aula funciona como um dos principais 

sustentáculos que levam o professor e alunos a obterem o maior empenhamento 

e rendimento face ao tempo de instrução”. Durante o ano, este aspeto foi 

constantemente alvo de reflexão, pois era claramente algo que influenciava o 

decurso das aulas. Quando descurava estes aspetos, as dificuldades em manter 

o controlo da turma surgiam. Assim, na idealização das situações de 

aprendizagem, foi também importante pensar na distribuição dos alunos, na 

disposição das atividades no espaço de aula e na sequência de tarefas 

propostas ao longo da sessão, para que o bom funcionamento da aula fosse 

garantido e o tempo potencial de aprendizagem rentabilizado. Embora 

reconheça que na aula alguns reajustes tendem a ser necessários, preparar ao 
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pormenor as situações de aprendizagem tornou-se num fator determinante para 

assegurar a minha intervenção.  

Compreender que um plano de aula deve ser um documento flexível, 

servindo de guia à minha atuação não foi de difícil compreensão para mim. No 

entanto, numa fase primária do EP, sentia-me preso ao plano de aula e, por isso, 

procurava realizar tudo conforme o planeado. Ou seja, muitas vezes poderia 

avançar para o próximo exercício, porque os alunos já dominavam os conteúdos 

ou a resposta dos mesmos não correspondia ao que pretendia trabalhar. Ou 

mesmo o contrário, em que por vezes deveria ter concedido mais tempo de 

exercitação na tarefa para que pudessem consolidar mais um pouco aquisição 

dos conteúdos. Nesta fase inicial, por estar tão preso “aos minutos” do plano, 

não seguia ainda o meu instinto, algo que com o tempo veio a melhorar. 

 

4.1.3 Realização  

O ato de ensinar requer da parte do professor um conhecimento profundo 

acerca do que vai ensinar e uma elevada capacidade de adaptação ao meio, de 

forma a transmitir o seu conhecimento de modo percetível, realizável e atingível. 

Por esta razão, e não obstante a uma boa planificação e conceção, o professor 

deve estar também preparado para o inesperado e para o imprevisto. A 

realização representa na prática o ato de ensinar, em que o professor demonstra 

conhecimento, habilidade e confiança não só no domínio de uma determinada 

modalidade, mas também na gestão de toda a aula (e.g. criação de regras e 

rotinas, zelo pelo bom comportamento dos alunos, gestão do tempo e material, 

manutenção de um bom ambiente para a aprendizagem).  

 

4.1.3.1 Instrução 

Siedentop (1991) define a instrução como todos os comportamentos e 

técnicas de intervenção pedagógica que fazem parte do repertório do professor 

para comunicar de forma efetiva. Aqui, inclui-se todo o tipo de comportamentos, 

verbais e não-verbais (explicação, questionamento, demonstração, feedback, 
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expressões, sons, gestos, sinais), que estão associados aos objetivos de 

aprendizagem (Rosado & Mesquita, 2011, p.69). Por outras palavras, fazem 

parte da instrução, todas as ações que o professor realiza ao longo da aula, com 

o objetivo de ajudar os alunos a perceber as situações de aprendizagem 

propostas, que os permitem atingir os objetivos propostos. 

 No meu NE, apesar do planeamento anual e da realização das UD serem 

semelhantes, uma vez que trabalhamos em conjunto e nos ajudávamos uns aos 

outros, as atuações nas aulas eram bastante diferentes, visto termos formas de 

pensar o ensino distintas, assim como turmas diferentes. Sabendo que a minha 

turma não apresentava índices de concentração muito elevados, sempre tive 

como preocupação realizar instruções breves e focadas para os objetivos dos 

exercícios e das aulas e cumprir alguns requisitos importantes desta ação. Como 

refere Rink (cit. por Rosado & Mesquita, 2011), no decorrer da organização e 

materialização do processo de instrução, existe necessidade de concretizar 

determinadas funções, tais como: identificar os objetivos a atingir e apresentar 

uma ideia clara da tarefa. 

Uma das minhas dificuldades iniciais foi garantir condições favoráveis 

para instruir. Ou seja, nem sempre me certificava se os alunos se encontravam 

disponíveis para ouvir e compreender o que tinha para dizer. Assim, e para além 

desta preocupação que tinha de “o que dizer” e “como o dizer”, comecei cada 

vez mais a ter em atenção se todos estavam concentrados e focados durante a 

minha instrução. Pois, explicar sem atenção por parte da turma, era o início para 

a perda de tempo de aula, uma vez que exigiria repetir a informação assim que 

os alunos tivessem de iniciar a tarefa.  

Algo que me ajudava também na instrução era a demonstração, sendo 

esta uma ferramenta determinante no processo de ensino aprendizagem, uma 

vez que ajuda os alunos a interiorizarem a informação que apenas por palavras 

não parecia ser clara. Assim, optei por utilizar a demonstração através de dois 

modelos – “modelo correto” e “modelo de aprendizagem” (Rosado e Mesquita, 

2011). Como referem Rosado e Mesquita (2011, p.97): o “modelo correto” em 

que se utiliza um sujeito que saiba demonstrar a tarefa corretamente e que seja 

um bom exemplo para os restantes alunos; e o “modelo de aprendizagem” onde 



40 
 

se utiliza um sujeito que comete erros com o propósito de corrigir em frente a 

toda a turma para que mais ninguém o repita. Os dois modelos comportam 

vantagens e desvantagens. “O “modelo correto” proporciona ao aprendiz a 

recolha de informação necessária para criar uma representação cognitiva correta 

do movimento, mas não evidencia os erros de execução. Por sua vez, o “modelo 

de aprendizagem” demonstra os erros de execução, mas não garante a 

representação cognitiva do movimento correto” (Rosado & Mesquita, 2011, 

p.97). No final da instrução e da demonstração, caso esta última seja necessária, 

os alunos iniciam a prática do exercício proposto pelo professor, e é a partir daqui 

que se inicia o trabalho do professor na correção do desempenho dos alunos.  

Adicionalmente, importa referir ainda, que durante e após a realização de 

uma tarefa os alunos também precisam de receber alguma informação sobre o 

seu desempenho. É então que o feedback surge como uma ferramenta para 

potenciar a realização do processo ensino-aprendizagem. O feedback 

pedagógico é definido “como um comportamento do professor de reação à 

resposta motora de um aluno ou atleta, tendo por objetivo modificar essa 

resposta, no sentido da aquisição ou realização de uma habilidade” (Rosado & 

Mesquita, 2011, p. 82). De facto, não basta dizermos ao aluno “muito bem” ou 

“podes fazer melhor”, se não lhe dizemos especificamente o que está a fazer mal 

e se não lhe explicarmos qual o movimento correto.  

 

4.1.3.2 Gestão da aula  

Um dos pontos-chave para uma boa gestão da aula são as regras e 

rotinas incutidas pelo professor. Estas devem ser estabelecidas o quanto antes, 

relembradas sempre que o professor sentir essa necessidade e devem ser 

postas em prática todas as aulas. Este estabelecimento de regras e rotinas 

ajudará no melhoramento do ritmo da aula, na sua dinâmica, na diminuição de 

perdas de tempo por parte dos alunos e facilitará o trabalho do professor a longo 

prazo. 

Rink (1993) afirma que as rotinas são uma forma habitual de lidar com 

uma situação e são um ingrediente essencial da boa gestão da aula. A mesma 
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autora entende que os professores devem estabelecer rotinas com os alunos 

nas situações mais frequentes para que possam dedicar mais tempo a partes 

substantivas da aula. Porém, não existe uma receita única e inquestionável para 

a criação de rotinas, uma vez que cada turma tem as suas especificidades e o 

que resulta muito bem numa turma, pode ser um autêntico desastre na outra. 

Assim, cabe ao professor criar as suas rotinas, em função da sua turma. 

Sabendo também que “as regras e rotinas da sala de aula são necessárias 

para a tranquilidade, a harmonia e a eficiência das aulas, devendo ser ajustáveis 

ao sistema imutável de trabalho” estas devem ser ensinadas aos estudantes nas 

primeiras aulas do ano escolar (Oliveira, 2001). Assim, logo na primeira aula 

comecei por implementar alguns procedimentos, tais como: os alunos deveriam 

respeitar as regras do Regulamento Interno relativamente ao material a utilizar 

para a disciplina (calções pretos, t-shirt branca ou amarela e meias pretas ou 

brancas); quando chegavam ao recinto da aula sentavam-se à minha frente para 

que pudesse registar as presenças; durante o aquecimento era exigido silêncio 

e, quando os alunos insistiam em conversar, eram sancionados com castigo 

físico ou toda a turma corria durante mais tempo; e nos momentos de instrução, 

os alunos mantinham-se em silêncio e focados em mim, caso contrário toda a 

turma era castigada quando os limites eram ultrapassados. 

Na minha opinião, a criação de rotinas facilita a nossa lecionação, uma 

vez que nos ajuda a poupar tempo e a conseguir um melhor controlo da turma, 

contribuindo para uma melhor gestão do tempo de aula e para a concentração 

em aspetos mais importantes da aula, como a instrução e os feedbacks. 

Nas primeiras e últimas aulas de cada período era notória a hiperatividade 

e inquietude dos alunos e a necessidade de quererem quebrar as regras, por 

isso, nesses dias tentava relembrar os alunos para o cumprimento das mesmas. 

Rink (1993) refere que o comportamento dos alunos pode derivar se não 

relembrarmos, discutirmos e reensinarmos as rotinas nas aulas. Isto é mais 

acentuado após as férias e no final do ano. 

No que concerne às estratégias mais importantes para uma boa gestão 

da aula, Siedentop (1991) afirma que as habilidades e estratégias mais 

importantes para uma boa gestão de aula são, entre outras, começar a aula à 
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hora exata, um método eficaz para poupar tempo na chamada, um método eficaz 

para captar a atenção dos alunos, reuni-los e dispersa-los, promover palavras-

chave para determinados comportamentos que os alunos devem adotar, colocar 

a voz num tom alto e percetível, utilizar feedbacks específicos e interações 

positivas e evitar pausas e períodos de quebras.  

No decorrer do período e, dependendo das modalidades em questão, fui 

adotando algumas estratégias para rentabilizar o tempo de instrução e de 

transição entre tarefas e aumentar o tempo de exercitação dos alunos, como por 

exemplo: (1) realizar o plano de aula com tarefas que não envolvessem muitas 

alterações organizacionais dos alunos de exercício para exercício; (2) promover 

exercícios com algumas variantes, mantendo a mesma estrutura; (3) utilizar a 

demonstração com alunos para a explicação do exercício; (4) realizar algumas 

tarefas quando tinham algum comportamento inadequado; (5) quando a 

modalidade em questão envolvia bolas, na instrução as bolas tinham que estar 

paradas. A formulação deste tipo de rotinas transmite segurança ao professor e 

cria um bom ambiente de aprendizagem, tornando a aula num momento de 

aprendizagem positiva e eficaz. Como referi acima, penso que a criação destas 

rotinas deve ocorrer logo nas primeiras aulas, pois os professores só conseguem 

controlar a turma se deixarem a sua posição bem marcada logo à partida e, por 

isso, devem ser intransigentes no cumprimento das rotinas e regras que 

estabelecem. Depois, à medida que o tempo passa os professores podem ir 

dando um pouco mais de liberdade e serem um pouco mais afetivos em função 

do comportamento demonstrado pelos alunos. 

Relativamente à organização da turma, especificamente, dos grupos de 

trabalho, como no início do ano ainda não conhecia a turma, tentei que a 

formação de grupos fosse o mais rápida possível, solicitando aos alunos o 

agrupamento autónomo. “Uma das técnicas que muitos professores usam é a de 

simplesmente pedirem às crianças para escolherem um par ou formarem grupos. 

A vantagem desta abordagem é a de ser relativamente rápida” Graham (1992, 

p.34). Mas, ao contrário do que esperava, inicialmente esta estratégia não 

revelou benefícios, pois os alunos demoravam muito tempo a se organizarem, 

por isso optei mais tarde por ser eu a definir os grupos. Para o efeito, no início 
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de cada aula formava grupos de trabalho equilibrados, com a organização das 

tarefas previamente definidas para o número de alunos previstos. Os critérios 

para a formação dos grupos reportavam-se ao domínio das habilidades motoras 

e às questões disciplinares. A junção, ou o afastamento, de alguns alunos 

eventualmente mais perturbadores, servia para amenizar o ambiente na aula e 

assim manter o controlo da turma. Quando verificava que estes grupos deixavam 

de surtir efeito, alterava-os de modo a redefinir os seus comportamentos, o 

empenho e as atitudes nas aulas. 

Durante todas as aulas procurei sempre manter todos os alunos ocupados 

e, consequentemente, disciplinados e motivados para a aula. Assim, tentei que 

todas as tarefas propostas não tivessem tempos de espera significativos, sendo 

que por vezes propunha a realização de tarefas complementares, 

nomeadamente tarefas de CF ou tarefas simples de caráter mais técnico, que 

pudessem ser realizados em outros espaços da aula. 

 

4.1.3.3 Disciplina e controlo da turma  

O controlo de uma turma e a manutenção de um clima de aula agradável 

e propício à aprendizagem são funções cruciais na atividade do professor. Ao 

longo deste ano, esta tarefa revelou-se o meu maior desafio, devido ao elevado 

número de alunos que apresentavam comportamentos desviantes na aula.  

Sabendo que a aprendizagem e a disciplina se interrelacionam, é 

necessário algum nível de disciplina para que a instrução possa ser realizada 

(Patton, 1981). Patton (1981) acredita na existência de três posições 

fundamentais em relação à disciplina: (1) a disciplina é encarada como um 

acontecimento ordenado e prescrito, sendo esta justificada para desenvolver 

uma atmosfera facilitadora ao processo ensino-aprendizagem; (2) a disciplina é 

observada como um processo de correção de erros através do recurso ao 

castigo ou à correção; (3) a disciplina consiste em desenvolver o indivíduo 

através do controlo. Segundo Oliveira (2001), a disciplina pode ainda ter dois 

objetivos na função pedagógica, sendo eles o desenvolvimento da disciplina 

exterior e o desenvolvimento da disciplina interior. O primeiro visa o processo 
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pelo qual o indivíduo se molda e adapta a um código ou regras exteriores, que 

não foram elaboradas por eles. O segundo visa o desenvolvimento de 

disposições e atitudes no indivíduo, para que o mesmo reconheça o significado 

dos objetivos educacionais que lhe são propostos. Oliveira (2001, p.103) diz-nos 

também que o individuo disciplinado interiormente “seria aquele que é auto 

responsabilizado para poder ser capaz de envidar esforços para a aquisição de 

determinadas aprendizagens, sem contudo ter grande acompanhamento por 

parte do professor”. 

Segundo Oliveira (2001, p.105) “a disciplina na aula não significa 

necessariamente passividade, silêncio absoluto, formas ou regras rígidas, 

apesar destas condições serem necessárias, em algumas ocasiões, para que se 

obtenham objetivos específicos. A ordem na sala de aula significa apenas que, 

dentro de certos limites, os alunos seguem programas de ação necessários para 

que a atividade de aprendizagem seja realizada em boas condições”.  

No início do ano letivo o PC tinha-me alertado para o facto de a minha 

turma ser indisciplinada e ser necessário assumir uma postura mais firme no 

cumprimento das regras, algo que entendi como manter-me mais atento, no 

sentido de os controlar. Assim, e partindo da necessidade de implementar 

algumas regras, algumas delas pertencentes ao Regulamento Interno da escola 

ou do departamento de EF, o NE criou um documento que foi divulgado na aula 

de apresentação de cada uma das nossas turmas. Este documento contemplava 

as regras básicas e fundamentais para o bom funcionamento das aulas, assim 

como os objetivos e modalidades a serem lecionadas ao longo do ano letivo. 

Com o início das aulas práticas, e após observar a minha turma em ação, 

constatei que esta tinha muitos alunos mais perturbadores, que gostavam de 

brincar e à mínima hipótese fazer algo que não era pedido. Estes alunos, eram 

todos do sexo masculino e não mostravam qualquer tipo de interesse nas aulas, 

sendo bastante imaturos para a idade que tinham. As raparigas, que usualmente 

são as que menos se esforçam em EF, eram de facto as mais empenhadas, bem 

comportadas e participativas da turma.  

Assim, ao longo do primeiro período fui retirando algumas ilações das 

aulas que me ajudavam a tomar decisões futuras relativamente ao controlo da 
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turma. Constatei, por exemplo, que em espaços de maior dimensão onde 

pudesse dispersar mais os alunos, o controlo era mais fácil, pois não se 

aglomeravam tanto e as interações entre si eram menores, ocorrendo poucos 

desvios comportamentais. Ou seja, os comportamentos desviantes aconteciam 

com menor frequência e era mais fácil de os antever ou rapidamente os cessar 

quando aconteciam. Já em espaços mais pequenos, onde deveria ser mais fácil 

controlá-los, era normalmente onde o controlo era mais difícil. Pelo facto de 

serem muitos elementos perturbadores, nos espaços mais reduzidos as 

interações ocorriam em maior número, pelo que, mesmo tentando separar os 

elementos perturbadores, o controlo da turma era impossível. Assim, nestas 

aulas onde os espaços eram mais reduzidos, tentava ser ainda mais dinâmico, 

mais atento aos possíveis comportamentos que pudessem surgir e sobretudo 

apresentar situações de exercitação mais curtas e com mais variantes e torneios 

ou jogos. Esta foi uma das formas que encontrei para que os comportamentos 

desviantes e fora da tarefa fossem diminuindo. Com este tipo de intervenção 

constatei que o tempo que a minha turma demorava a adaptar-se ao novo 

exercício ou variante, impedia-os de pensarem em outra coisa senão no próprio 

exercício. 

Adicionalmente, ao longo das minhas aulas sempre tive em atenção a 

deslocação por zonas exteriores ao espaço de aula, para poder controlar toda a 

turma e sempre que emitia um feedback mais específico a algum aluno ou grupo, 

tinha sempre a preocupação de ficar virado para o resto da turma para estar 

sempre atento ao que pudessem fazer. Algo que no entanto fui ganhando mais 

à vontade foi no controlo à distância, pois muitas vezes uma palavra ou um gesto 

no tempo certo, mesmo quando longe, pode prevenir o que seria o início de um 

comportamento desviante ou fora da tarefa. Contudo, muitas vezes este controlo 

à distância não surtia o efeito desejado, muito por culpa das más condições 

acústicas dos pavilhões. Nessas aulas, reunia a turma toda ao pé de mim, 

sentando-os no chão. Assim, poderia instrui-los e explicar-lhes uma nova 

variante ou exercício, ou até fornecer um feedback mais geral quando sentia que 

a turma não estava a cumprir com algo. Desta forma, conseguia minorar os 
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problemas acústicos e o facto de os colocar sentados ajudava-me no controlo do 

seu comportamento, uma vez que conseguia ver toda a turma. 

No que respeita à relação com a minha turma, sempre procurei ser o mais 

imparcial, justo e correto possível para com eles. Nunca me distanciei de nenhum 

aluno, pelo contrário, eles até me procuravam com frequência para perguntar 

algo sobre uma modalidade em específico, ou algo sobre a aula ou sobre o seu 

comportamento e empenho na aula. Muitas vezes, procuravam-me até para 

obter conselhos de caráter externo à disciplina, ou para falar de alguns assuntos 

relacionados com a direção de turma, uma vez se sentiam mais à vontade 

comigo do que com o PC era o DT da minha turma. Esta afetividade, não 

demonstrada por todos, mas por uma grande maioria, facilitou-me no processo 

de ensino das modalidades, em que os alunos até se interessavam e se 

empenhavam nas aulas, revelando melhorias no esforço e dedicação. 

No entanto, importa referir que este tipo de relação mais próxima e afetiva 

foi sempre sustentada pelo respeito mútuo, para que a afetividade não colocasse 

em causa a minha liderança e autoridade como professor. Por isso, ao longo do 

tempo sempre tentei demonstrar aos alunos que eu era a “autoridade” nas aulas 

e como tal deveria ser ouvido e respeitado. 

 

4.1.4 Avaliação  

Tendo como base as palavras de Sobral e Barreiros (1980, p.9), “o 

objetivo primordial da avaliação em EF é a melhoria do ensino”, pois é através 

da avaliação do desempenho dos alunos e da nossa ação enquanto professores 

que conseguimos verificar se as metas e objetivos são cumpridos e se as 

estratégias adotadas surtiram o efeito desejado. Por esta razão, podemos 

considerar que a avaliação “(…) é o processo de fazer juízos ou decidir sobre o 

mérito de uma determinada abordagem ou de um trabalho de um aluno” (Arends, 

2008, p.211). 

Ao longo do ano, a planificação, a análise e a reflexão foram elementos 

importantes para a minha prática pedagógica. Estas foram ferramentas que 

considero terem sido importantes no aumento da qualidade dos três momentos 
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avaliativos que ocorreram ao longo do processo de ensino-aprendizagem: a 

avaliação diagnóstica (AD), a avaliação formativa (AF) e a avaliação sumativa 

(AS). Perrenoud (2001) explica que a AD é a avaliação que antecede a 

preparação de um processo ensino-aprendizagem, de um plano de curso, ou de 

qualquer outra atividade. O mesmo autor refere também que a AF declara os 

progressos e os obstáculos que se vão expressando ao longo de todo o 

processo, possibilitando assim uma avaliação contínua do processo. Já a AS é 

retratada por Perrenoud (2001) como a avaliação que contribui para verificar o 

grau de domínio dos alunos dentro de uma área de aprendizagem, e não apenas 

para verificar se objetivos foram ou não atingidos por parte destes. 

Desta forma, o recurso a este três momentos de avaliação permitiram 

guiar a minha prática pedagógica desde o início do ano escolar até ao seu 

culminar, tendo-me ajudado a definir objetivos mais realistas para os alunos e a 

planear e a delinear estratégias mais adequadas para o processo de ensino-

aprendizagem. 

 

4.1.4.1 Avaliação Diagnóstica 

No início de cada UD no primeiro período (visto que no segundo período 

as UD eram as mesmas decidi que não fazia sentido fazer uma nova AD), foi 

realizada uma AD aos alunos, onde pude avaliar os seus conhecimentos da 

modalidade, as suas aptidões e as suas dificuldades motoras naquela 

modalidade específica. Serviu também para distinguir os diferentes níveis de 

desempenho dentro da turma e a socio-afetividade da turma de forma específica 

em cada modalidade, orientando e regulando assim o processo de ensino-

aprendizagem. Segundo Rosado et. al (2011, p. 70) “a AD permite identificar 

problemas, no início de novas aprendizagens, servindo de base para decisões 

posteriores, através de uma adequação do ensino às características dos alunos. 

Verifica se os alunos possuem as aprendizagens anteriores necessárias para 

que novas aprendizagens tenham lugar e também se os alunos já têm 

conhecimentos da matéria que o professor vai ensinar.” 
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Segundo Sant’anna (1995, p. 33), a AD “visa determinar a presença ou 

ausência de conhecimentos e habilidades, inclusive buscando detetar pré-

requisitos para novas experiências de aprendizagem”. Com a ajuda destas AD, 

pude planear as minhas aulas de forma mais objetiva para as necessidades 

específicas dos alunos e delinear objetivos mais realistas para cada UD. 

Para que pudesse fazer as melhores AD possíveis, a forma como estas 

foram elaboradas variou consoante a modalidade. Foram utilizadas listas de 

verificação como instrumentos de avaliação nas modalidades coletivas, neste 

caso, do Voleibol, Futebol e Basquetebol. Estes instrumentos de avaliação 

permitiram então que eu pudesse atribuir um nível a cada aluno da turma 

consoante as suas capacidades, no entanto constatei que a lista era muito 

extensa pelo que, caso a voltasse a usar como termo comparativo numa AF, por 

exemplo, a teria de reduzir de modo a ser mais prática a sua utilização. No caso 

da Ginástica, foram também utilizadas listas de verificação mas com critérios de 

avaliação para cada elemento gímnico, com o objetivo de verificar quais os 

elementos que os alunos conseguiam realizar com mais facilidade e quais eram 

as dificuldades apresentadas em cada elemento gímnico, de modo a poder 

planear melhor os objetivos específicos para as minhas aulas, assim como 

priorizar palavras-chave que me permitissem uma melhor intervenção nas aulas. 

No terceiro período decidi não realizar nenhuma AD, não só pelo facto de 

serem poucas aulas a serem lecionadas, mas também pelo facto de os alunos 

em anos anteriores nunca terem realizado estas modalidades, sendo o seu 

conhecimento pouco ou nenhum acerca das mesmas, e também pelo facto de o 

objetivo para este último período ter sido os alunos experimentarem novas 

modalidades. 

 

4.1.4.2 Avaliação Formativa 

Segundo Sant’anna (1995, p.34) a AF “é realizada com o propósito de 

informar o professor e o aluno sobre o resultado da aprendizagem, durante o 

desenvolvimento das atividades escolares”. Além disso, permite identificar as 

deficiências de organização durante o processo ensino-aprendizagem, de forma 
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a possibilitar reformulações para assegurar o alcance dos objetivos. Arends 

(2008, p.211) reforça esta mesma ideia salientando que a AF “é utilizada para 

fazer juízos sobre coisas como agrupamentos de alunos, planificações para 

unidades e aulas e estratégias educativas.”. 

A AF foi realizada de forma informal para os alunos, ao longo de todo o 

ano, através das reflexões que tínhamos sobre as aulas, quer em NE com a 

ajuda do PC, quer através das reflexões individuais. Estas reflexões permitiam-

me analisar o que correu melhor e pior nas aulas, tentando perceber o que podia 

usar em meu proveito e que estratégias deveria utilizar para melhorar a minha 

ação enquanto professor, assim como verificar e analisar constantemente o nível 

dos meus alunos dentro das várias modalidades e analisar de que forma poderia 

modificar algumas das tarefas e exercícios realizados por estes de forma a 

melhorar o seu processo de aprendizagem.  

Como nos diz Bento (2003, p.175), “sem um trabalho de reflexão 

suficientemente aprofundado não é possível a avaliação dos alunos e da 

atividade pedagógica do professor. E sem controlo permanente da qualidade do 

ensino nenhum professor consegue garantir a eficácia e a melhoria da sua 

prática profissional.” A importância da reflexão após a aula é salientado pelo 

mesmo autor (2003, p.190) quando refere que “a reflexão posterior sobre a aula 

constitui a base para um reajustamento na planificação das próximas aulas, uma 

vez que proporciona uma definição mais exata do nível de partida e procede a 

balanços que devem ser tomados em conta na futura planificação e organização 

do ensino. Simultaneamente afirma-se como condição decisiva para a 

qualificação da atividade do professor e, assim, para uma maior eficácia do 

ensino.”. 

Assim, todo o processo reflexivo elaborado ao longo de todo o ano 

permitiu-me melhorar a minha ação, que me possibilitou efetuar alguns ajustes 

no processo ensino-aprendizagem ao nível das tarefas, da organização 

metodológica e dos objetivos, orientando-me assim ao longo de todo o ano para 

o caminho que deveria percorrer para maximizar a aprendizagem dos meus 

alunos. 
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4.1.4.3 Avaliação Sumativa 

De acordo com Sant’anna (1995, p. 35), a AS tem como função “classificar 

os alunos ao final da unidade, semestre ou ano letivo, segundo níveis de 

aproveitamento apresentados.”. Arends (2008, p.211) afirma que “a sua 

finalidade é resumir o desempenho de um determinado aluno, grupos de alunos 

ou professor perante um conjunto de objetivos de aprendizagem.” Arends (2008) 

afirma ainda que as AS são concebidas para que se possa fazer juízos sobre os 

resultados, utilizando as informações obtidas nestas para determinar as notas 

classificativas dos alunos. 

Este tipo de avaliação permitiu-me verificar a evolução dos meus alunos 

ao longo da UD, tendo por base a AD onde as grelhas de avaliação foram 

semelhantes. Para além de verificar a evolução destes, permitiu também avalia-

los de forma a poder classifica-los posteriormente. Para esta avaliação utilizei as 

grelhas específicas criadas para cada UD aquando da AD, tendo esta grelha por 

base uma avaliação criterial, qualitativa, tendo usado para isso uma escala de 

apreciação. Essas grelhas dividiam-se então numa escala de 1 a 5, sendo que 

1 significava por exemplo “não executa” e 5 “executa muito bem”. A cada um 

destes níveis correspondia a seguinte escala de classificação: 5 = 17,5 - 20; 4 = 

13,5 - 17,4; 3 = 9,5 - 13,4; 2 = 4,5 - 9,4; 1 = 0 - 4,4. Após a classificação final, os 

resultados eram comparados entre todos os alunos que tinham o mesmo nível. 

Por exemplo, após atribuir o nível 5 a diferentes alunos, em discussão com o PC 

e com os conhecimentos que tínhamos das aulas, era-lhes atribuída uma nota 

diferenciada. Acrescida a esta avaliação estariam os testes teóricos aplicados 

nos primeiros dois períodos, que permitiram avaliar o conhecimento que os 

alunos tinham das várias modalidades abordadas. Estes testes escritos eram 

constituídos por questões de resposta aberta sobre as modalidades ensinadas 

durante as aulas. Os alunos que se encontravam de atestado médico, 

impossibilitados de realizar as aulas, eram avaliados essencialmente pela sua 

classificação no teste escrito. Assim, o teste escrito para estes alunos era 

constituído por questões de resposta aberta, questões de escolha múltipla e de 

verdadeiros e falsos, tal como foi aprovado em concelho disciplinar. O domínio 

socio-afetivo era alvo de uma avaliação contínua, não tendo por base apenas os 
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atrasos ou presenças nas aulas, mas também os conceitos psicossociais que 

foram definidos no início do ano letivo para o bom funcionamento das aulas. Nos 

primeiros dois períodos, as percentagens atribuídas em cada modalidade foram 

semelhantes, ou seja, 25% a cada uma, sendo que após somarmos o valor que 

era obtido através destas percentagens, este era multiplicado por 0,8, ou seja, 

tinha uma percentagem de 80% da nota final. Após estas avaliações utilizamos 

o modelo de avaliação da escola “90/10”, onde 90% da nota caberia ao 

“Saber/Fazer” (sendo que o “Fazer” teria os tais 80% referidos anteriormente, e 

o “Saber” 10% do total de 90%) e 10% seriam para o domínio do “Ser”. Assim, 

todas as notas finais de cada avaliação foi transformada nestas percentagens e 

por fim somadas, resultando a nota final do aluno.  

No terceiro período, por não existir um teste escrito pelo facto de os alunos 

estarem sobrecarregados com testes e avaliações, ficou decidido pelo grupo de 

EF que não seria necessária a existência de um teste escrito neste último 

período. Assim, as percentagens atribuídas às diferentes modalidades foram 

então de 90% da nota final, sendo divididas em 30% para cada modalidade (três 

modalidades ensinadas) e os restantes 10% atribuídos à componente do “Ser”.  

De referir ainda, que os alunos indisponíveis para a prática efetuavam, em 

todas as aulas, o preenchimento de um relatório de aula, cujos objetivos 

passavam por avaliar o decorrer da sessão. Nestes relatórios, estavam incluídas 

tarefas de observação, de análise de comportamentos e de análise aos problemas 

ocorridos durante a aula, propondo possíveis soluções para os mesmos. Essa 

tarefa contribuiu para que os alunos dispensados assumissem uma postura mais 

consciente e, também, um papel suplementar à regulação da minha aula, uma 

vez que me iam enviando as suas reflexões semanalmente. Além disso, esta 

tarefa possibilitava-me aceder a informações que mais tarde ajudavam na gestão 

das minhas aulas. 
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4.2 Participação na escola e relação com a comunidade 

Segundo Matos (2014, p.6)4, “esta área engloba todas as atividades não 

letivas realizadas pelo EE, tendo em vista a sua integração na comunidade 

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

regional e local tendo em vista um melhor conhecimento das condições locais da 

relação educativa e a exploração da ligação entre a escola e o meio”. Assim, 

neste ponto irei discorrer acerca das atividades em que estive envolvido na 

escola, com a sua comunidade e que de alguma forma me possibilitaram crescer 

enquanto profissional. Estas atividades permitiram-me também, para além de 

vivenciar novas situações, conhecer melhor a comunidade escolar onde estava 

inserido, assim como, aprender através da participação e da ajuda na 

organização destes eventos. 

Seguidamente irei apresentar algumas das vivências que de alguma 

forma mais me marcaram neste ano, sendo elas: a Direção de Turma, as aulas 

de substituição, a ExpoESAG e o Corta-Mato escolar. 

 

4.2.1 Direção de Turma 

Uma das experiências que pude vivenciar de perto durante este ano letivo 

foi o papel de DT. Felizmente tive a possibilidade de acompanhar ao longo de 

todo o ano o meu PC que era também o DT da minha turma. Também por este 

facto, a vivência que tive de perto com este papel desenrolou-se de uma forma 

muito natural e constante, visto que todos os dias que estava com o PC, de uma 

forma ou de outra falávamos da minha turma, das aulas que tinha planeado, das 

aulas que tinha lecionado, e como um tema puxava o outro, terminávamos 

sempre por falar de aspetos que diziam respeito à direção de turma. Devido 

também a este constante acompanhamento e, porque os alunos percebiam 

deste trabalho conjunto com o PC, começaram eles próprios por me procurarem 

por vezes para falarem das faltas, dos atrasos e de alguns problemas 

                                            
4 Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Mestre em 

Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP, aprovadas no ano letivo 2014/2015 
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administrativos que tinham, pois viam em mim um “subdiretor de turma”. Com 

isto, pude vivenciar um pouco mais de algumas das funções do DT. 

As funções que o DT desempenha são muito importantes na ligação 

escola-casa, do ponto de vista administrativo e também no ponto de vista das 

relações humanas. O RI da escola refere as inúmeras competências do DT e, 

por serem tantas e tão diversificadas, convém sempre verificar todas elas, para 

que nada escape à sua atuação. De uma forma superficial, o DT tem entre as 

suas funções ser o elo de ligação entre a instituição escolar, os seus alunos e os 

Encarregados de Educação destes. Este tem funções bem específicas e 

algumas das que vivenciei mais de perto foram: a constante atualização dos 

Encarregados de Educação acerca dos seus educandos no seu aproveitamento 

escolar, no seu comportamento e também na sua pontualidade e assiduidade. 

Pelo facto de ter usufruído da oportunidade de participar também nas 

reuniões de conselho de turma, pude tomar conhecimento de algumas 

caraterísticas específicas da turma nas outras disciplinas e de alguns alunos em 

particular, o que me ajudava de certa forma a entender melhor os meus alunos. 

Para além disso e, devido ao constante contacto que tinha com o DT da turma, 

pude verificar o trabalho exaustivo que o DT tinha em contactar os restantes 

professores e em estar sempre atualizado em relação à turma nas diversas 

disciplinas. 

 

4.2.2 Aulas de substituição 

As aulas de substituição (algo que não existia no meu tempo de 

Secundário) são uma ferramenta recorrente na nossa escola sempre que um 

professor de uma determinada disciplina não pode lecionar essa aula e 

consegue que um colega da mesma área disciplinar a possa fazer por ele. 

No meu caso em concreto, mesmo não imaginando que viria a substituir 

algum professor de EF durante este ano, tive a possibilidade de realizar algumas 

substituições em turmas de ciclos distintos. Consegui fazer aulas de substituição 

em turmas do 7º, 9º e 12º anos de escolaridade e em todas elas pude verificar 

os distintos comportamentos dos alunos, quer em turmas do mesmo ano de 
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escolaridade, quer nas diferenças entre turmas dos vários anos. No 7º ano 

encontrei turmas mais irrequietas, mais mexidas, mais colaborativas e de certa 

forma mais difíceis de “controlar”, não no sentido de controlar os 

comportamentos desviantes ou maus comportamentos, mas sim no sentido de 

controlar a organização dos alunos dentro da própria aula. Eles demonstravam 

sempre muita vontade em realizar a aula, e isso por vezes levava a que 

parecesse que eles estavam desorganizados dentro da própria aula, (em jeito de 

brincadeira) até a mim me confundiam por vezes. No entanto, a participação, o 

entusiasmo e o empenho que tinham nas aulas era contagiante! Um desses 

casos foi a experiência vivida com uma turma de 7º ano, que revelou ser uma 

turma incrível! Aqui, consegui em apenas uma aula (sem nunca os ter conhecido) 

aplicar ideias que até ali apenas imaginava poder aplicar numa aula minha este 

ano. No final tiramos até esta fotografia como prémio pela aula que fizeram. 

 

Figura 1 - Aula de Substituição 7º ano 

No 9º ano de escolaridade senti uma grande diferença em relação aos do 

7º ano, uma vez que os alunos eram um pouco mais fechados, e desafiando-me, 

procuravam colocar-me à prova com algumas perguntas durante a aula e 

pedindo que explicasse alguns exercícios da aula. Mesmo assim, consegui 

controlar e provar aos alunos que tinham ali alguém que entendia o que estava 

a fazer, conquistando deste modo o respeito dos alunos e até algum empenho 

que numa fase inicial não parecia existir. Nesta turma em particular, senti algum 

distanciamento entre as raparigas e os rapazes, algo que fui tentando contornar, 
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para isso, fui tentando misturar e criar pares e equipas mistas para a realização 

dos exercícios, tendo valorizado o bom trabalho que estes realizavam durante 

os mesmos. Assim, no final da aula até consegui que fossem eles a pedir equipas 

mistas para os jogos, o que para mim foi sinal de que a estratégia que utilizei 

resultou. 

Já no 12º ano, a turma em que fiz a substituição era uma turma mais 

calma, também fruto do ano de escolaridade que frequentavam, pois 

apresentavam uma maturidade bastante acima das turmas que referi 

anteriormente. Esta era uma turma maioritariamente feminina, apenas com 

quatro rapazes, e o professor responsável pediu-me para lecionar uma aula de 

Futebol, visto que não teriam Futebol naquele ano letivo e seria uma vantagem 

para eles pelo facto de eu ser treinador de Futebol. No dia em que realizei a aula 

a turma estranhou, primeiro por ser eu o professor e depois por ser Futebol. Ao 

início até pensei que seria uma aula complicada, pelo feedback que estava a ter 

por parte das alunas que “não gostavam” e “não tinham jeito”. Mas para meu 

espanto, não foi preciso convencê-las muito a experimentarem, pois começaram 

a realizar os exercícios que lhes fui propondo e ao longo da aula senti que as 

conquistava gradualmente e a prática que inicialmente parecia complicada por 

parte delas, começou a ser divertida e entusiasmante. Felizmente para mim, e 

por ser uma área que domino e consigo adaptar o ensino com bastante 

facilidade, procurei manipular e configurar os exercícios e os jogos de forma a 

serem motivantes, mesmo para os rapazes, que eram apenas quatro. No final 

da aula os feedbacks que a turma me deu foram bastante animadores, dizendo-

me mesmo “professor, venha mais vezes porque isto é fixe!” Em jeito de 

brincadeira até me disseram: “Não podemos trocar de professor até ao final do 

ano?”, o que me motivou bastante e me deixou bastante feliz por ter conseguido 

com que a turma tivesse gostado da modalidade e da aula que tinha lecionado. 

Estas foram aulas que me deram muito gozo e prazer em ter lecionado, 

pois pude vivenciar novas experiências com outros alunos, pois tive de me 

adaptar rapidamente à turma e ajustar rapidamente a matéria que iria ensinar 

aos alunos. Além disso, por estas serem turmas com caraterísticas diferentes da 

minha, tive oportunidade de aplicar novas ideias e métodos que na minha turma 
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sabia que era impossível de realizar, como por exemplo, serem os alunos a 

escolherem os elementos das suas próprias equipas, serem eles a criar as 

regras para os vários exercícios, ter elementos responsáveis pelo bom 

funcionamento dos exercícios e jogos, assim como poder desafiar a turma a 

atingir certos objetivos dentro de cada exercício para que o tempo de jogo fosse 

maior. No fundo, estas aulas ajudaram-me bastante a crescer enquanto futuro 

profissional desta área, pois permitiram-me vivenciar situações onde 

rapidamente tive de me adaptar à turma onde estava inserido e de conseguir 

desde cedo ensinar o que estava ali para ensinar. O facto de os professores que 

substituí me estarem sempre a dizer que os alunos lhes pediam para faltar para 

que eu lhes pudesse dar mais uma aula, pelo facto de os alunos passarem por 

mim e cumprimentarem nos intervalos e mesmo fora da escola, motivou-me mas 

também criou em mim um sentimento claro de “trabalho bem feito”. 

 

4.2.3 ExpoESAG 

Presente no plano anual de atividades, a ExpoESAG, envolve inúmeras 

atividades espalhadas por toda a escola, estando cada departamento disciplinar 

responsável pela criação e dinamização de atividades ligadas à sua disciplina ao 

longo de todo o dia. Por estas razões os alunos estão dispensados das aulas, 

pois muitas salas de aula estão a ser utilizadas, assim como o espaço exterior e 

ambos os ginásios, para além de que estão muitos alunos empenhados nas 

barracas, salas ou torneios. 

Neste dia em particular, o grupo de EF esteve responsável pelos vários 

torneios que foram decorrendo ao longo deste dia. Aquele que mais prazer me 

deu foi o de Voleibol triplas, pois para além de ter estado no terreno a ajudar a 

preparar e a montar os campos, também estava responsável pela organização 

do torneio no dia. Que equipas jogavam contra quem, quem passava às 

próximas fases da competição, quem era eliminado, e como em todos os 

torneios, tive de lidar da melhor forma com os imprevistos e faltas de 

comparência de algumas equipas. No entanto, o facto de ter sempre um 

professor de EF por perto ajudou bastante a realizar os reajustes necessários. 
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Algo que veio a abrilhantar ainda mais este dia e este torneio em particular foi o 

“prémio” que tínhamos reservado para o vencedor. Esse prémio surpresa foi a 

equipa vencedora poder jogar contra o nosso NE. Fizemos então um jogo de 

triplas contra a equipa vencedora do torneio, que por acaso, eram alunos das 

nossas turmas. No final deste jogo, que pensávamos que seria único, juntou-se 

a nós o nosso PC e começamos então a fazer jogos contra todas as equipas 

triplas que quisessem jogar. Foi um espetáculo! Para nós, que podemos jogar 

com o nosso PC e de certa forma colocar de lado os papéis de PC e de 

estagiários. Foi um dia memorável por ficar assim marcado o trabalho de equipa 

do NE. Para os alunos, que viram ali um momento de abertura e de 

confraternização com os seus professores, mais importante que vencer o torneio 

foi poderem divertir-se e terem vontade de participarem em mais torneios ao 

longo do ano, incentivando ainda mais a prática de exercício físico. 

Por fim, o facto de estarem expostos por toda a escola as diversas 

atividades, trabalhos, grupos e clubes que a escola possui, a apresentarem e a 

mostrarem o que tem vindo a fazer e os seus propósitos, permitiu-me não só a 

mim, mas a toda a comunidade escolar, conhecer melhor a escola e o trabalho 

desenvolvido por toda a comunidade. Foi também muito bom poder ver alguns 

dos alunos que acompanhei este ano empenhados em projetos extraescolares.  

 

4.2.4 Corta-Mato Escolar 

Tradicionalmente esta atividade é organizada pelo NE e este ano não foi 

exceção. Sendo uma atividade já com largos anos na nossa escola, e sendo 

também uma atividade que normalmente junta não só a comunidade escolar, 

mas também algumas empresas, organizações e até mesmo o município de Vila 

Nova de Gaia, tínhamos sobre nós uma tarefa difícil, mas onde nos 

empenharíamos para que tudo corresse pelo melhor. 

Durante todo o processo organizativo tivemos a ajuda da professora 

responsável pelo DE, o que de facto foi uma grande valia, pela experiência, pelas 

indicações e pelas orientações que nos foi transmitindo. Para o efeito, tivemos 

algumas reuniões de departamento para que todos os professores estivessem 



58 
 

informados acerca do ponto de situação e para entenderem como seria efetuado 

o corta-mato deste ano, quer ao nível das inscrições, para que todos soubessem 

como seriam efetuadas, quer em relação às tarefas pela qual cada um seria 

responsável no dia da atividade. Outro aspeto debatido nestas reuniões eram as 

sugestões que cada um tinha para melhorar o evento. Mesmo tendo sugerido 

algumas alterações, estas não foram aceites, pois envolveria algumas mudanças 

e alguns professores mostraram-se reticentes à mudança. Deste modo, 

organizamos em NE tudo como teria sido feito em anos transatos.  

Para além de todo o trabalho burocrático, como a procura de patrocínios 

e a procura exaustiva de empresas e hipermercados que pudessem ceder bens 

alimentares ou consumíveis para o dia, foi também dispendioso todo o processo 

de envio de mensagens por fax. Embora considerasse este um método de 

trabalho antiquado, pois muitas empresas já não os utilizavam, muitos números 

já estavam fora de serviço e muitos até tinham número de fax, mas nenhum 

aparelho para receber o mesmo. Talvez por isso poucas foram as empresas que 

nos deram um feedback positivo no final. Mesmo assim, conseguimos angariar 

todos os bens e consumíveis necessários para o dia e o PC conseguiu também 

entrar em contacto com uma editora que forneceu todos os prémios para os 

vencedores, sendo este material didático e de escritório. 

Durante o evento em si, conseguimos de forma muito fluída organizar as 

corridas, controlar os atletas durante as provas e as transições entre si, e até 

mesmo, organizar eficazmente a entrega de prémios e afixação das 

classificações. Assim, no final toda a gente ficou satisfeita com a forma como 

correu o corta-mato, tendo sido referido até pelo departamento de EF de que 

tinha sido um dos melhores anos deste evento, uma vez que não ocorreram 

imprevistos e conseguimos fazer uma boa gestão dos recursos, nomeadamente, 

do tempo.



 
 

5. Desenvolvimento Profissional 
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5.1 Estudo: Os efeitos do Modelo de Desenvolvimento da 

Responsabilidade Pessoal e Social no desenvolvimento de um 

aluno hemofílico 

 

Resumo 

O presente estudo pretende analisar os efeitos de um plano de 

acompanhamento, tendo por base o Modelo de Desenvolvimento da 

Responsabilidade Pessoal e Social (Hellison, 2011), no desenvolvimento de um 

aluno hemofílico. O plano de acompanhamento foi aplicado nas aulas de 

Educação Física (duas vezes por semana), ao longo de todo o ano letivo, tendo 

como principais objetivos promover a participação e esforço, a motivação, a 

autonomia, a liderança, bem como a integração do aluno na sua turma. O aluno 

participante frequentava o 10º ano de escolaridade e tinha 15 anos. Para recolha 

de dados foram realizadas entrevistas semiestruturadas no final do ano letivo ao 

aluno, ao Encarregado de Educação, à professora de Educação Física e à 

Diretora de Turma, que após a transcrição integral e com o auxílio do software 

de análise NVivo 11, foram sujeitas à análise de conteúdo através de categorias 

definidas a priori e posteriori. Os resultados permitiram constatar que o plano de 

acompanhamento teve efeitos positivos no desenvolvimento do aluno, tendo sido 

referido pelo próprio melhorias ao nível da autonomia e da liderança. Os 

restantes entrevistados referiram melhorias sobretudo ao nível da participação e 

esforço, da autonomia e da liderança. 

 

PALAVRAS-CHAVE: HEMOFILIA, EDUCAÇÃO FÍSICA, MODELO DE 

DESENVOLVIMENTO DA RESPONSABILIDADE PESSOAL E SOCIAL.
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5.1.1 Introdução 

O ensino da EF coloca desafios diários aos professores, para além das 

dificuldades de gestão dos materiais e infraestruturas das escolas, bem como do 

possível desinteresse dos alunos pela disciplina, são por vezes confrontados 

com o ensino a alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE). Estas 

circunstâncias exigem dos professores uma preparação cuidada e específica 

para lidar com as caraterísticas e problemas destes alunos, que por vezes não 

conseguem ser integrados nas aulas de EF com a respetiva turma.  

Este foi um dos desafios que pelo qual tivemos (NE) de passar neste ano 

de EP, mesmo sem estarmos preparados. Aqui, deparamo-nos com um aluno 

portador de hemofilia, que embora não pertencesse às turmas dos EEs, foi um 

aluno reencaminhado para que o NE elaborasse um plano de acompanhamento, 

ao longo de todo o ano letivo, uma vez que as limitações da sua doença não 

permitiam que frequentasse as aulas de EF com a sua turma. Esta tarefa exigiu-

nos bastante estudo e preparação, no sentido de adquirirmos conhecimentos 

que não possuíamos sobre esta doença e das medidas de segurança que 

deveríamos adotar para com o aluno, bem como dos exercícios mais adequados 

às suas limitações. 

Depois de contatarmos com o aluno hemofílico e de efetuarmos uma 

avaliação inicial sobre as suas limitações e necessidades, decidimos elaborar 

um plano de acompanhamento com o objetivo do aluno melhorar a sua aptidão 

física e melhorar as suas capacidades no âmbito da dimensão psicossocial (e.g. 

autonomia, autodeterminação, integração). Para o efeito, recorremos a 

diferentes métodos de treino das capacidades condicionais e coordenativas (e.g. 

treino funcional) e do Modelo de Desenvolvimento da Responsabilidade Pessoal 

e Social (MDRPS) proposto por Hellison (2011). Para a realização do presente 

estudo, decidi verificar os efeitos deste plano de acompanhamento, sustentado 

no MDRPS (Hellison, 2011), no desenvolvimento do aluno. Assim, analisei a 

influência deste plano de acompanhamento no desenvolvimento: da autonomia 

do aluno; da autodeterminação do aluno, ao nível da definição e cumprimento de 

objetivos; dos níveis de esforço e de participação do aluno; da integração do 
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aluno na sua turma; das aprendizagens adquiridas ao longo deste plano para a 

vida quotidiana do aluno.   

Seguidamente faremos uma breve síntese acerca desta doença, 

explicando depois como fomos utilizando este modelo nas nossas aulas. 

 

5.1.2 Hemofilia e o Desporto 

A hemofilia é uma doença hemorrágica congénita (hereditária) 

caracterizada pela deficiência de uma proteína plasmática (fator) da coagulação. 

Na hemofilia A ocorre deficiência do fator VIII (FVIII) e na hemofilia B do fator IX 

(FIX). Na falta deste fator ocorre uma redução da formação de trombina, que é 

essencial para a coagulação do sangue. Em ambos os tipos de hemofilia, as 

características de hereditariedade, o quadro clínico e a classificação são 

semelhantes (Ministério da Saúde Brasileira, 2011). Quando um dos vasos 

sanguíneos sofre uma rutura, forma-se uma pequena abertura e o sangue 

começa a fluir, podendo gerar recorrentes hemartroses (derrames articulares 

provocados por microtraumas) e hematomas (Melo, 1984). 

A recorrência do problema e constante tratamento necessário para 

portadores desta doença, podem levar muitas vezes a atrofias musculares 

importantes, que podem ser prevenidas pela prática de exercício físico e 

fisioterapia (Melo, 1984). Na verdade, para pessoas com hemofilia, o exercício 

físico é visto como uma possibilidade de promoção de qualidade de vida, capaz 

de manter o equilíbrio músculo-esquelético necessário e sua inserção no 

ambiente social (Koch et al., 1984). A possibilidade de quedas, traumas ou outras 

lesões em decorrência da prática do exercício físico aumentam o risco de 

hemartroses, o que provoca um afastamento da prática e à perda dos seus 

possíveis benefícios. Assim, “o receio, aliado ao desconhecimento da população 

em geral sobre a hemofilia, dificulta a inclusão dessas pessoas na prática física. 

Esta conceção afasta também as crianças e adolescentes com hemofilia da 

prática das aulas de EF que muitas vezes são, inclusive, dispensados das aulas” 

(Andery et al., 2012, p.97). Esta perda, além do seu caráter fisiológico, traz 

implicações também ao nível psicológico, podendo incutir nestes doentes 
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alguma falta de confiança, de autonomia, de persistência e esforço e podendo 

também dificultar a inclusão e a normal convivência em sociedade. 

Assim, os alunos portadores desta doença estão muitas vezes afastados 

de uma disciplina que os pode ajudar a desenvolver a sua CF geral, assim como, 

melhorar os seus níveis psicossociais. Ao nível físico, para além de 

desenvolverem o equilíbrio músculo-esquelético, a coordenação e o equilíbrio, o 

que os pode ajudar a minimizar o risco de lesões sofridas na sua vida quotidiana, 

tais como quedas ou traumas, pode também ajudar ao minimizarem as atrofias 

musculares que estes alunos vão sofrendo ao longo da sua vida, assim como 

desenvolver hábitos de vida saudável. Para além disso, faz também com que os 

seus níveis psicossociais sejam desenvolvidos, ajudando-os a terem uma maior 

confiança e segurança no seu próprio corpo, a aumentarem a sua autoestima e 

a desenvolverem uma maior interação com os outros, permitindo assim a 

aquisição de ferramentas para uma melhor integração na sociedade envolvente. 

Com este propósito, decidimos então usar o MDRPS de Hellison (2011) 

como base para as nossas aulas de EF, no sentido de ajudar a desenvolver os 

níveis, quer fisiológicos, quer psicossociais deste aluno.  

 

5.1.3 O Modelo de Hellison – uma base para as nossas aulas 

Este modelo tem como objetivo o desenvolvimento da responsabilidade 

pessoal e social dos alunos, estando dividido em cinco níveis: Nível I – Respeito 

pelos sentimentos e direitos dos outros; Nível II – Participação e Esforço; Nível 

III – Autonomia; Nível IV – Liderança e ajudar os outros; Nível V – Transferência 

para fora do pavilhão (Hellison, 2011).  

No Nível I os alunos devem aprender a respeitar os sentimentos e direitos 

dos outros, assegurando um bom clima de aula, quer física quer 

psicologicamente (Hellison, 2011). Regueiras (2012) refere os comportamentos 

a serem evidenciados neste nível, sendo eles: o respeito pela opinião dos outros, 

pela sua maneira de ser e de atuar, o respeito pelas regras básicas de 

convivência e o autocontrolo. Segundo a mesma autora, os comportamentos e 

atitudes incompatíveis são: as agressões de forma física ou oral aos outros, o 
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ignorar, intimidar ou ameaçar algum dos seus colegas e a interrupção das tarefas 

e atividades dos colegas ou professor. 

No Nível II o plano tem como objetivos o desenvolvimento da participação 

e do esforço, sendo que a primeira componente está associada à motivação 

intrínseca, por isso devem ser propostas tarefas inovadoras e desafiantes aos 

alunos de forma a envolver todos os alunos para que estes possam mostrar um 

comportamento responsável (Hellison, 2011). Alguns dos requisitos destas 

atividades são o facto de não poderem ser discriminatórias, permitindo que os 

alunos participem e se esforcem com perseverança e motivação, pois é 

essencial o desenvolvimento dos jovens para o seu próprio desempenho em 

detrimento de comparações sistemáticas com os outros (Regueiras, 2012). 

O Nível III tem como principal objetivo fomentar a autonomia nos alunos 

ensinando-os a serem independentes e a assumirem mais responsabilidades 

para o seu bem-estar, indo ao encontro dos seus talentos, necessidades e 

interesses, e encorajando a escolha reflexiva (Hellison, 2011). Segundo 

Regueiras (2012), é importante neste nível ajustar as propostas feitas à idade e 

às características pessoais dos alunos, assim como, usar uma estratégia de 

trabalho sem supervisão direta, por estas assumirem um papel educativo 

fundamental. A mesma autora salienta que o aluno através deste tipo de 

estratégia redefine os seus critérios de êxito, identifica as suas próprias 

necessidades e leva a cabo o seu próprio projeto, tomando decisões sobre 

objetivos e estratégias. É importante como tal “que em cada sessão do programa 

se proponham diferentes opções aos alunos para que tenham de fazer escolhas” 

(Regueiras, 2012 p.54), privilegiando um trabalho autónomo e de participação 

ativa. 

Hellison (2011) carateriza o Nível IV como sendo aquele em que os 

estudantes devem possuir habilidades interpessoais de sensibilidade e 

capacidade de resposta aos atos de carinho e de compaixão pelos outros. Ou 

seja, que se consigam colocar no lugar dos outros, percebendo e sentido o seu 

ponto de vista e que sejam um membro contribuinte da comunidade, sem esperar 

recompensas. O mesmo autor salienta também que a aprendizagem deste nível 

não é simples e que está sujeita a avanços e estagnações ao longo das sessões, 
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mas que permite aquisições muito ricas para a vida. Hellison (2011) refere 

também que os alunos neste nível devem ajudar os colegas que precisam ou 

que querem ser ajudados e que devem demonstrar força interior para resistir a 

pressões externas. Uma das estratégias que pode ser utilizada neste nível é 

“pedir a um aluno para dar o aquecimento ou outra parte da sessão” (Regueiras, 

2012 p.55). 

Por fim, o Nível V refere-se à “exploração das aplicações dos outros 

quatro níveis fora do programa” (Hellison, 2011 p.42). Este nível refere-se à 

transferência para fora do ginásio, para fora das aulas e para a vida do aluno. 

Segundo Regueiras (2012, p.57), “Em estudos recentes sublinhou-se o facto de 

haver dois fatores/estratégias que favorecem os resultados positivos do V Nível 

do Modelo de Responsabilidade”, sendo o primeiro, o facto de os professores 

desde as sessões iniciais conversarem com os alunos e explicarem a potencial 

transferência daquilo que vão aprendendo em cada um dos níveis; e o segundo, 

o facto de se integrarem nas conversas uma projeção das aprendizagens no 

futuro dos alunos, ajudando-os assim a compreender o significado dos seus 

esforços para o seu futuro. 

Após pesquisa em algumas bases de dados (Scopus, SciELO, PubMed), 

constatamos que em Portugal ainda não são muitos os estudos acerca da prática 

deste modelo. Dos que foram encontrados, podemos destacar o estudo de 

Regueiras (2006), em que o modelo foi aplicado em crianças e jovens (7º ano) 

em risco de insucesso e abandono escolar. Com este estudo, Regueiras (2006) 

conseguiu verificar que o modelo ajudava na promoção dos níveis de 

responsabilidade pessoal e social destes jovens, sendo evidentes as melhorias 

ao nível do comportamento, rendimento escolar, autoestima e gosto pela escola. 

Destacamos também o estudo de Martins (2014), onde comparou a relação 

existente entre os níveis de responsabilidade pessoal e social face à prática 

desportiva em atletas de várias modalidades, tendo concluído que quanto mais 

elevados fossem os níveis de desenvolvimento da responsabilidade pessoal e 

social dos atletas, melhores eram as respostas destes aos problemas morais 

que a prática lhes colocava. 
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5.1.4 Objetivos 

5.1.4.1 Objetivo Geral 

Analisar os efeitos de um plano de acompanhamento a um aluno 

hemofílico, sustentado no MDRPS (Hellison, 2011), no desenvolvimento do 

aluno.  

 

5.1.4.2 Objetivos Específicos 

Analisar a influência do plano de acompanhamento no desenvolvimento 

da autonomia do aluno; 

Analisar a influência do plano de acompanhamento na integração do 

aluno hemofílico na turma; 

Analisar os níveis de esforço apresentados pelo aluno hemofílico, ao 

longo do plano de acompanhamento, principalmente nas tarefas de maior 

dificuldade; 

Analisar a autodeterminação do aluno hemofílico, ao nível da definição e 

cumprimento de objetivos; 

Analisar a influência das aprendizagens adquiridas ao longo do plano de 

acompanhamento no quotidiano do aluno hemofílico. 

 

5.1.5 Metodologia 

Participante 

Este estudo foi aplicado a um aluno hemofílico com 15 anos de idade, do 

10º ano de escolaridade de uma escola no concelho de Vila Nova de Gaia. Este 

aluno sofre de uma deficiência do fator VIII e como qualquer pessoa com 

hemofilia, precisa de aumentar os níveis sanguíneos de fator VIII através de 

aplicações intravenosas do fator, um processo conhecido como “infusão”. Como 

este caso é considerado grave, este aluno não pode realizar nenhum tipo de 

desporto coletivo nas aulas de EF, nem qualquer outra modalidade que 

apresente perigo de contacto com os colegas. Além disso, o aluno não pode 
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fazer Ginástica pelo risco elevado de se magoar e não deve realizar corrida, pois 

tem o risco de cair e criar uma hemorragia. Devido a estas limitações, é um aluno 

que em toda a sua vida apenas praticou três meses de natação no seu 5º ano 

de escolaridade.  

No início do ano, o aluno apresentava 1,75m de altura e cerca de 45 Kg 

de peso, muita descoordenação motora, assim como muitas dificuldades em 

realizar corretamente qualquer tipo de atividade física. Após conhecer o aluno, 

verifiquei que para além do óbvio défice de exercitação das suas capacidades 

motoras, os seus níveis psicossociais requeriam também alguma atenção. 

Devido ao rótulo de “menino de cristal”, que não o ajudava a ter confiança em si 

e no seu corpo, revelava pouco empenho, esforço e autonomia nas aulas de EF 

e dificuldades no seu processo de afirmação enquanto membro da comunidade. 

Desta forma, além de considerar importante trabalhar a CF do aluno ao longo do 

plano de acompanhamento, senti a necessidade de elaborar e aplicar um plano 

de desenvolvimento pessoal e social. Para o efeito recorri ao MDRPS. 

 

Plano de acompanhamento 

Cada aula deste plano de acompanhamento foi lecionada durante o 

horário letivo do aluno, sendo que cada sessão tinha uma duração de 90 minutos 

(75 minutos úteis) e ocorria duas vezes por semana, ao longo de todo o ano 

letivo. 

Assim, partindo dos níveis definidos por Hellison (2011) no MDRPS, 

optamos por não trabalhar o nível I com o aluno, uma vez que já revelava respeito 

pelos sentimentos e direitos dos outros. Foi decidido também aplicar desde o 

início o nível V, tentando assim com que o aluno fosse “trazendo para fora das 

aulas” aquilo que ia aprendendo nas sessões de acompanhamento. As 

passagens de um nível para o seguinte foram efetuadas quando sentíamos que 

o aluno cumpria os requisitos de determinado nível e quando estava preparado 

para um novo desafio. 

No quadro 1 é, assim, apresentado o plano de acompanhamento, com os 

respetivos níveis, modo de operacionalizar e objetivos específicos. 
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Quadro 1 - Plano de Acompanhamento 

Objetivos gerais do plano de acompanhamento: 

- O aluno revelar esforço, motivação, autonomia, liderança e sentido de ajuda através da prática de 
exercício físico; 

- O aluno transferir para a vida quotidiana as capacidades desenvolvidas ao longo das sessões do plano 
de acompanhamento. 

Período Níveis Operacionalização Objetivos 

1
º 

P
e
rí

o
d

o
 

Nível 

II 

- Conversas individuais: 

 Explicação do conteúdo da sessão e qual a importância da mesma 

para a melhoria da sua qualidade de vida. 

- Exercício Físico: 

1ª Fase: 

 Treino de CF (força, flexibilidade e resistência cardiorrespiratória) 

com um foco mais diretivo nas necessidades do aluno.  

2ª Fase: 

 Exploração da curiosidade do aluno no uso de novos materiais e 

exercícios; 

 Negociação dos objetivos a atingir na aula com o aluno. 

- Conversas de consciencialização: 

 Explicação da importância do desenvolvimento do esforço e da 

motivação nas aulas de EF e na sua vida quotidiana. 

- Criar um ambiente de 

abertura, comunicação e 

inclusão nas aulas de 

EF;  

- Reforçar o bom 

trabalho realizado pelo 

aluno e motivá-lo para o 

esforço; 

- Consciencializar o 

aluno para o 

desenvolvimento da sua 

autonomia e esforço 

para a conquista dos 

seus objetivos, quer nas 

aulas de EF quer na sua 

vida quotidiana; 

- Motivar o aluno para a 

prática de exercício 

físico na escola e na sua 

vida quotidiana; 

- Integrar o aluno na sua 

turma; 

- Encorajar o aluno a 

atingir objetivos; 

- Incentivar o aluno na 

superação de desafios. 

Nível 

V 

Nível 

III 

- Conversas individuais: 

 Conversa informal acerca de pesquisas de novos exercícios 

efetuadas pelo aluno e de que forma os poderíamos incluir nas 

aulas. 

- Exercício Físico: 

 Treino de CF incluindo alguns exercícios pesquisados pelo aluno; 

 Realização de algumas aulas conjuntas com a sua turma residente 

na prática de algumas modalidades (Esgrima, Voleibol, Ginástica). 

- Conversas de consciencialização: 

 Consciencializar o aluno para a importância da continuidade dos 

treinos no seu período de férias; 

 Explicação da importância do desenvolvimento da autonomia para 

as aulas de EF e para a sua vida quotidiana. 

Nível 

V 
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2
º 

P
e
rí

o
d

o
 

Nível 

III 

- Conversas individuais: 

 Conversa informal acerca de pesquisas de novos exercícios 

efetuadas pelo aluno e de que forma serão incluídos nas aulas; 

 Definição de objetivos para as aulas de EF. 

- Exercício Físico: 

 Treino de CF através de treinos em circuito; 

 Realização de algumas aulas conjuntas com a sua turma residente 

na prática de algumas modalidades (Basquetebol e Andebol); 

 Incorporação de exercícios de coordenação e equilíbrio, bem como 

de dias de treino específico de bicicleta; 

 Criação de treinos em circuito de forma autónoma. 

- Conversas de consciencialização: 

 Explicação da importância do desenvolvimento da autonomia para 

as aulas de EF e para a sua vida quotidiana; 

 Propor desafios de treino para o aluno realizar em casa de forma a 

ganhar rotinas de treino fora da escola. 

- Explorar novos 

métodos de treino com 

vários materiais; 

- Desenvolver a 

autonomia do aluno 

através da criação dos 

seus próprios circuitos 

de treino, explicando os 

objetivos dos mesmos. 
Nível 

V 

3
º 

P
e
rí

o
d

o
 

Nível 

IV 

- Conversas individuais: 

 Conversa informal acerca do circuito de treino que irá ensinar aos 

seus colegas; 

 Tirar algumas dúvidas que o aluno pudesse ter nos seus circuitos ou 

na explicação de algum exercício. 

- Exercício Físico: 

 Criação de treinos em circuito para serem realizados pelos seus 

colegas; 

 Realização de algumas aulas conjuntas com a sua turma residente 

na prática de algumas modalidades (Basquetebol, Voleibol, 

Andebol e Ginástica); 

- Conversas de consciencialização: 

 Explicação da importância do desenvolvimento do seu sentido de 

liderança e de ajuda aos outros para as aulas de EF e para a sua 

vida quotidiana. 

- Desenvolver no aluno 

o sentido de liderança e 

de ajuda aos outros 

através da criação e da 

explicação dos seus 

circuitos de treino aos 

seus colegas, corrigindo 

e ajudando os mesmos 

nas sessões. Nível 

V 

 

No início de cada sessão tínhamos uma pequena conversa individual com 

o aluno para averiguarmos se tinha algum tipo de dor ou hematoma, no sentido 

de precavermos alguma limitação ou situação impeditiva de fazer a aula, assim 

como para explicarmos os objetivos para a sessão. Seguidamente, iniciávamos 

a exercitação prática com tarefas de complexidade crescente, ao longo do ano, 

aprimorando numa fase inicial a técnica e a postura de execução dos exercícios 

de CF do aluno. Para este processo recorremos a umas guidelines da Federação 

Mundial de Hemofilia e da Fundação Nacional de Hemofilia dos EUA. 
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À medida que as sessões avançavam e ocorriam melhorias na CF do 

aluno, começamos a expandir o nosso trabalho para além das guidelines, 

explorando a curiosidade do aluno com novos aparelhos e novos exercícios. Ao 

longo das sessões recorremos também a aulas conjuntas com a turma, 

aproveitando algumas aulas que a professora de EF fosse lecionando de 

modalidades seguras, tal como o Badmínton, para que o aluno pudesse 

socializar com a sua turma.  

Ao longo do plano de acompanhamento, eram fornecidas ao aluno as 

bases necessárias de treino para que pudesse criar futuramente os seus próprios 

circuitos de treino de forma autónoma. Assim, de forma a explorar ainda melhor 

as sessões de acompanhamento, decidimos trazer para as nossas aulas no 

terceiro período grupos de colegas de turma deste aluno, sendo ele o 

responsável pela criação dos circuitos de treino, pela explicação e correção e 

incentivo aos colegas. Desta forma, não só o aluno se deparava com novos 

desafios, como as sessões lhe permitiam desenvolver novas capacidades de 

socialização e de trabalho com os seus pares, ajudando inclusive na sua 

integração com a turma. 

No final de cada sessão era perguntado ao aluno o que sentia acerca do 

trabalho desenvolvido, para que as sessões seguintes fossem melhoradas e 

reajustadas às necessidades reconhecidas pelo aluno.  

 

Metodologia de recolha 

Na medida em que o objetivo do estudo é verificar os efeitos deste 

acompanhamento no desenvolvimento pessoal e social do aluno, decidimos 

utilizar entrevistas semiestruturadas por estas permitirem a obtenção de 

informações mais profundas, de forma mais aberta e flexível por parte dos 

entrevistados (Patton, 2002). A preparação da entrevista é uma das etapas mais 

importantes da pesquisa requerendo tempo e alguns cuidados, tais como: 

atender à disponibilidade do entrevistado em fornecer a entrevista; às condições 

favoráveis que possam garantir ao entrevistado a confidencialidade e anonimato 
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e, por fim, a organização do guião com as questões importantes (Lakatos e 

Marconi, 1996). 

Na estruturação das questões, o pesquisador deve ter cuidado para não 

elaborar perguntas absurdas, arbitrárias, ambíguas, deslocadas ou 

tendenciosas, devendo estas ser feitas tendo em conta a sequência do 

pensamento do pesquisado, ou seja, procurando dar continuidade na 

conversação e conduzindo a entrevista com um certo sentido lógico para o 

entrevistado (Boni e Quaresma, 2005). Os guiões de entrevista utilizados foram 

baseados nos guiões usados no estudo de Camiré et al. (2009), tendo sido alvo 

de teste através de entrevistas piloto, para verificar a sua validade e fiabilidade.  

Os respetivos guiões (Anexo II) foram estruturados em três partes: 

Caraterização do aluno e principais mudanças; Processo de desenvolvimento; e 

Influência das aulas de EF. Na primeira parte as perguntas utilizadas centravam-

se nas mudanças ocorridas no aluno ao longo do ano, na sua forma de ser e de 

estar, em termos de autonomia, esforço, motivação e cooperação, tentando 

perceber o que estava na origem dessas alterações. Também nesta primeira 

parte procurou-se aceder à informação acerca do processo de integração do 

aluno na sua turma ao longo do ano letivo. Na segunda parte do guião o foco foi 

o investimento do aluno no seu desenvolvimento, na definição de objetivos e no 

processo ocorrido para os alcançar. Por fim, na terceira parte, o guião centrava-

se nas aulas de EF, mais concretamente no acompanhamento efetuado ao longo 

do ano, na tentativa de perceber de que forma o plano de acompanhamento 

estaria a contribuir para o desenvolvimento pessoal e social na vida quotidiana 

do aluno.  

Estas entrevistas semiestruturadas foram efetuadas de forma individual, 

num só momento e na escola que o aluno frequenta, tendo os dados sido 

recolhidos através de entrevistas ao próprio aluno, ao seu Encarregado de 

Educação, à sua professora de EF e à DT. Aqui, foram salvaguardadas as 

identidades dos intervenientes. Estes agentes foram selecionados devido à 

proximidade que tinham com o aluno, assim como, pelo conhecimento acerca do 

plano de acompanhamento (desde logo apresentado aos intervenientes). O 
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objetivo foi aceder não só às perceções do próprio aluno, mas também às 

perceções de quem o acompanhava noutros contextos, fora do âmbito das aulas. 

 

Metodologia de análise 

Após transcrição das entrevistas semiestruturadas, a informação foi 

organizada e codificada com o auxílio do software de análise NVivo 11 tendo os 

excertos sido distribuídos pelas categorias apresentadas no Quadro 2. Ou seja, 

recorreu-se à análise de conteúdo, em que as categorias de análise foram 

definidas à priori. Pois, como refere Bardin (2004), a partir do momento em que 

a análise do conteúdo decide codificar o seu material, deve-se produzir um 

sistema de categorias. No entanto, ao longo da análise dos dados surgiu uma 

nova categoria “Potencial da EF”, definida à posteriori. Este facto deveu-se à 

importância demonstrada pelos entrevistados na disciplina de EF para a 

obtenção dos respetivos resultados no aluno.  

 

Quadro 2 – Categorias em Estudo 

Categorias Definição 

Integração na turma 
Nesta categoria constam as descrições feitas pelos participantes 
acerca do desenvolvimento e dos efeitos que sentiram na 
integração do aluno na sua turma. 

Autonomia 

Nesta categoria constam as descrições feitas pelos participantes 
acerca do desenvolvimento e dos efeitos que sentiram na 
autonomia e na definição e vontade de atingir objetivos por parte 
do aluno. 

Participação e 
Esforço 

Nesta categoria constam as descrições feitas pelos participantes 
acerca do desenvolvimento e dos efeitos que sentiram na 
motivação e esforço do aluno nas atividades ou tarefas em que 
este estava inserido. 

Liderança 

Nesta categoria constam as descrições feitas pelos participantes 
acerca do desenvolvimento e dos efeitos que sentiram na 
capacidade de liderança e de ajuda ao próximo por parte do 
aluno. 

Transferência 
Nesta categoria constam as descrições feitas pelos participantes 
acerca do desenvolvimento pessoal e social que sentiram no 
aluno ao longo do ano. 

Potencial da EF 
Nesta categoria constam as descrições feitas pelos participantes 
acerca das potencialidades demonstradas pela disciplina de EF 
na ajuda ao desenvolvimento pessoal e social do aluno. 
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5.1.6 Resultados 

Após a codificação de todas as entrevistas a distribuição pelas categorias 

do tema em estudo está apresentada no seguinte quadro (Quadro 3). 

 

Quadro 3 – Distribuição da codificação pelas categorias 

Categorias Nº de referências 

Integração na turma 15 

Autonomia 70 

Participação e Esforço 24 

Liderança 46 

Transferência 17 

Potencial da EF 16 

 

Através do quadro 3 é possível verificar que o conteúdo das entrevistas 

incidiu em larga média na autonomia e na liderança, revelando alterações 

significativas nestas categorias. Já na análise do conteúdo de cada categoria foi 

possível verificar que, na perspetiva do aluno o trabalho de grupo contribuiu para 

a sua integração na turma, embora esse trabalho ocorresse fora do âmbito das 

sessões de acompanhamento. Talvez por esta razão, o aluno (A) não referiu 

diretamente a influência do plano de acompanhamento na sua integração na 

turma: 

 “No início muitos ainda não se conheciam e era mais cada um para o seu lado. Mas depois começamos a 
nos conhecer e pronto… Aí os trabalhos de grupo ajudaram. Fizeram-nos conhecer melhor uns aos outros, 
depois dentro de duas semanas, três semanas já nos conhecíamos como se nos conhecêssemos há muito 
tempo.” (A1) 

Não referindo também o plano de acompanhamento de forma específica, 

o aluno salientou também que foram os professores em geral que o ajudaram 

nessa integração: 

“Os professores com os trabalhos de grupo também nos ajudaram a integrar falando connosco.” (A2) 



75 
 

Por seu lado a DT sentiu desde início uma boa integração do aluno na 

turma, percebendo que quando a turma soube da sua doença passou a defende-

lo mais e a protege-lo nos intervalos: 

 “Acho que se tornaram mais solidários e mais atentos com ele, mesmo nos intervalos para nenhum colega 
vir contra ele por exemplo.” (DT1) 

Nesta categoria, o Encarregado de Educação (EEd) salientou que de facto 

o seu educando se integrou melhor nesta turma do que na turma que esteve nos 

últimos 4 anos. Além disso, o EE recorda-se do aluno se mostrar entusiasmado 

com a integração na turma: 

“Ele sentiu-se muito bem integrado, gostou muito da turma, penso que os professores também gostavam 
dele, ele gostou muito da integração que teve com os colegas, ele próprio referiu isso.” (EEd1) 

A própria professora de EF (PEF) também salientou a boa integração do 

aluno na turma, ressalvando que existiu um aumento na sua confiança e 

autonomia que possibilitou esta boa integração: 

“Foi ele sentir se mais á vontade, mais autónomo mais João5, sem medo, o João já não é o Joãozinho 
coitadinho, não, já é o João. Agora assume-se como sendo, ok sou eu mesmo.” (PEF1) 

 

Relativamente ao desenvolvimento da autonomia, o aluno salientou que 

os seus níveis de autonomia e confiança aumentaram: 

“Sinto-me mais autónomo, já sei o que tenho de fazer e o que não tenho, por exemplo se eu quero 
trabalhar uma coisa já sei mais ou menos o que é que eu posso fazer para a trabalhar, depois, mais 
confiante a fazer as coisas, já não tenho tanto medo de fazer as coisas” (A3) 

O aluno também referiu que hoje se sente capaz de traçar objetivos 

pessoais e tenta sempre trabalhar no sentido de os alcançar, ganhando 

motivação nos objetivos mais pequenos para poder alcançar os seus grandes 

objetivos: 

“Sim, por exemplo, um ou mais que um objetivo grande, que demorem mais tempo, e outros mais 
pequeninos, pois assim sempre que os vou conseguindo alcançar, (…) ajuda-me a motivar, assim vou 
dizendo “Já alcancei estes, falta pouco para alcançar o maior”.” (A4) 

Esta ideia foi também reforçada pela DT, quando referiu o empenho do 

aluno no alcance dos seus objetivos: 

“Ele tem à frente um objetivo grande que é o curso que ele quer seguir. Os objetivos parcelares não sei 

                                            
5 O nome referido trata-se de um nome fictício para proteção da identidade do aluno. 
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como é que ele os estabelece, se os estabelece, mas o objetivo que ele tem à frente é um curso e ele está 
a tentar trabalhar para ele, portanto… isso eu sei.” (DT2) 

Em relação à autonomia, a DT referiu ainda que o João não era um 

aluno que apenas se focava na matéria lecionada nas aulas, mas que em casa 

investigava e pesquisava assuntos ou matérias por sua própria vontade: 

“Foi um garoto que pontualmente me vinha perguntar a minha opinião sobre assuntos da biologia ou até 
da geologia que eram coisas que ele tinha visto em documentários, por exemplo, isto mostra que não é 
só a aula mas que realmente ele é muito motivado e gosta muito disto que faz.” (DT3) 

Esta caraterística do aluno foi também evidenciada pelo EEd, ao dizer que 

em casa o aluno faz várias atividades ou tarefas por iniciativa própria: 

“Ele às vezes toma a iniciativa de fazer algumas atividades lá em casa.” (EEd2) 

Também na definição de objetivos, o EEd sente que o filho quando coloca 

algo em mente trabalha sempre no sentido de o alcançar: 

“Por exemplo se decidir ser muito bom aluno numa determinada disciplina ele faz e envolve-se.” (EEd3) 

A PEF também refere que nota diferenças ao nível da autonomia do aluno: 

“Muito mais autónomo, ainda hoje na aula ele esteve trabalhar sozinho e conseguiu.” (PEF2) 

Além disso, a PEF deixou claro que na definição de objetivos o aluno é 

muito obstinado e constantemente empenhado em alcançá-los: 

“Mesmo nas férias ele não desliga continua a estudar e a trabalhar porque quer ter boas notas e quer ir 
para medicina. É a ideia dele, não sei se vai conseguir ou não nem se vai ser um bom médico ou não, não 
interessa, mas o que é facto é que é um objetivo que traçou na vida dele e vai querer lá chegar, portanto 
não há nada que o impeça. Portanto investe muito, trabalha muito e acho que tem conseguido.” (PEF3) 

 

Em relação ao nível da participação e esforço o aluno refere que: 

“Esforço… tento sempre esforçar-me ao máximo, para conseguir fazer as coisas. Motivação… sempre 
motivado, gosto sempre de fazer as coisas feliz.” (A5) 

No entanto salienta que o esforço se foi desenvolvendo ao longo do ano. 

Esta ideia é também reforçada pela DT que afirma: 

“Em termos de aula, também me apercebi que ele foi participando em termos espontâneos com muito 
mais facilidade do que fazia antes (…). Por exemplo, não houve um trabalho proposto ao aluno que ele 
não fizesse. Fez tudo. É um aluno que eu vejo que se dá ao cuidado de fazer trabalho para além daquilo 
que eu lhes proponho.” (DT4) 

O EEd salienta que o filho é um miúdo esforçado em tudo o que faz. 

“Ele é muito motivado e em termos de esforço, não tenho duvidas que ele é um miúdo muito esforçado 
em tudo, mesmo nas aulas de edução física.” (EEd4) 
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Já a PEF indica que o aluno é esforçado mas que é preciso motivá-lo para 

que dê o seu máximo: 

“É um miúdo que trabalha, mas não trabalha no seu máximo, é preciso sempre um reforço positivo ”ok 
estás a trabalhar bem tens que fazer mais” ele vai trabalhando um bocadinho mais acima do que 
consegue, mas é preciso ainda este reforço positivo.” (PEF4) 

Neste seguimento, a PEF reforça que o nível motivacional do aluno parece 

estar elevado devido aos resultados que tem sentido em si mesmo, ao longo do 

plano de acompanhamento: 

“Motivação, acho que está altamente motivado, porque vê resultados no seu próprio corpo e na forma 
de ele estar.” (PEF5) 

 

Ao nível da liderança o aluno destaca o trabalho realizado com os colegas 

nas aulas do plano de acompanhamento, esclarecendo acerca do modo como 

este plano o ajudou nesse sentido: 

“Quando eles iam lá fazer os exercícios que eu lhes dizia, eu ia lá cooperar com eles. No fundo era como 
se fosse um trabalho de grupo mas só que naquele caso eles estavam a fazer cada um o seu trabalho de 
forma individual e eu cooperava com eles quase como se fosse o seu professor ou algo assim.” (A6) 

“Ajudou-me a melhorar a minha autonomia e a minha capacidade de liderança (…) porque consegui 
basicamente fazer algo por mim, conseguia dizer “faz isto, faz aquilo” e eles faziam, se fosse preciso 
alguma coisa eu ia lá ajudar” (A7) 

A sua DT sente também que alguma mudança ocorreu e salienta isso 

mesmo: 

“Eu achava-o em termos emocionais um garoto algo frágil, e sinto-o muito mais seguro de si.” (DT5) 

Ao nível da cooperação e ajuda ao próximo, a DT destaca o 

comportamento do aluno na sua disciplina: 

“Nas aulas em termos de trabalho de mesa, de pares, enquanto ele teve lá o colega, que era um colega 
assim fraquito, as tarefas que iam sendo enviadas à turma eles iam fazendo trabalho de pares e ele 
colaborava com o colega.” (DT6) 

O seu EEd, ao longo da entrevista, também destacou este lado 

cooperante do aluno: 

“Em termos de cooperação, ele é muito cooperativo ele gosta muito de ajudar as outras pessoas.” (EEd5) 

Já a PEF destacou a mudança que sentiu no aluno no final do ano, 

reforçando o sentido de ajuda que o aluno adquiriu: 

“Nas primeiras aulas era um aluno muito tímido muito introvertido com pouca segurança e era visível 
logo pela maneira de ele entrar na sala de aula. Hoje já noto uma diferença considerável, começando pela 
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forma de olhar, já não olha para o chão olha em frente, a postura ao sentar e ao falar, muito mais correto, 
não com os ombros encolhidos como ele habitualmente está, demonstra uma certa confiança, depois na 
relação com os colegas, muito mais tranquilo, menos medroso e com mais confiança.” (PEF6) 

“É um miúdo muito atento e se vê que é preciso qualquer coisa ele está sempre preocupado com os outros 
(…) a meio da aula precisei de coletes fui buscá-los e quando dei por mim estava o miúdo atrás de mim, 
“a professora veio buscar coletes eu ajudo.” (PEF7) 

 

Ao nível da transferência para fora das aulas de EF, o aluno salientou que: 

“Já sei o que é que consigo fazer, como é que se fazem as coisas, quer na Educação Física quer noutros 
lados, sei o que é que tenho de fazer.” (A8) 

A DT destacou o sentimento vivido no conselho de turma em que os 

professores sentem que: 

“Achavam que provavelmente seria o programa, seria o trabalho, que lhe estaria a fazer bem, porque 
sentíamos que ele estava bem, porque é um garoto que apesar de todo este problema, que é um 
problema de saúde sério, parece-me um garoto feliz.” (DT7) 

Por outro lado, o EEd, deu mais destaque à autoestima do seu educando 

afirmando que: 

“Há mudanças em termos da sua autoestima, em particular do cuidado em que ele tem em termo físicos, 
a aparência física, o querer ter massa muscular o querer ter abdominais o querer essas coisas, existe, em 
termos da minha relação com ele eu vejo isto.” (EEd6) 

Com efeito, a PEF destacava a influência do trabalho realizado no plano 

de acompanhamento no desenvolvimento pessoal e social do aluno: 

“Não tenho a menor dúvida, eu acho que ele iria crescer obviamente, mas iria crescer desta forma se não 
tivesse trabalhado convosco. Ele se tivesse trabalhado comigo sozinha eu tenho a certeza não teria 
atingido este patamar. Ele atingiu este patamar de segurança e autonomia, porque vocês trabalharam 
muito bem com ele, não foi a aula de educação física, foram os 3 estagiários e a forma como vocês 
trabalharam muito direcionado, aquela abordagem do cravo e da ferradura, funcionou mesmo muito 
bem.” (PEF8) 

 

Relativamente ao Potencial da EF, o aluno destacou este espaço como 

uma oportunidade para se conhecer melhor: 

“Sim, como era algo que aprendi a fazer, pensava “o que é que eu consigo fazer mais?” e então pronto, 
começava a ver para fazer.” (A9) 

Já a DT destacou o papel da EF no desenvolvimento multidimensional do 

aluno: 

 “Só o facto de ele poder fazer, é fantástico em termos emocionais para ele, mas também é importante 
no seu próprio desenvolvimento físico e motor, porque as atividades da EF não são para encher currículo, 
são atividades importantes que fazem parte do desenvolvimento integral de um aluno.” (DT8) 
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O EEd do aluno também salientou a importância da EF, tanto ao nível do 

desenvolvimento fisiológico do filho, como ao nível do desenvolvimento 

psicossocial: 

“Está numa fase em que o corpo é muito importante, importante para o desenvolvimento muscular que 
ele não tem, ou melhor que ele não tinha, mas que agora aparenta ter alguma coisa, para ele é muito 
importante portanto isso a autoestima melhor.” (EEd7) 

“É muito importante, porque descomprime, aumenta a autoestima, neste caso concreto dele, porque foi 
um trabalho muito específico, que lhe permitiu desenvolver massa muscular, permitiu desenvolver o seu 
próprio físico, não em exagero que não é isso que se pretende, nem tem que ser, mas foi muito 
importante, a nível de relação com os outros, basta que ele tenha uma autoestima superior que ele se 
relaciona muitíssimo melhor.” (EEd8) 

A PEF salienta o potencial da EF pela exercitação motora, sendo inerente 

a possibilidade de ocorrer um desenvolvimento psicossocial: 

“Neste caso como foi feito um trabalho muito organizado, muito direcionado para as competências que 
nós queríamos que ele melhorasse, nomeadamente a força o equilíbrio, a coordenação, notou-se que 
esse tipo de trabalho deu frutos, não só em termos físicos mas em termos de relacionamento com o outro 
e com os outros e mesmo na confiança dele.” (PEF9) 

Em jeito de conclusão, a PEF destaca o potencial da EF no 

desenvolvimento integral do aluno, diferenciando-a assim das restantes 

disciplinas: 

“Educação física trabalha varias áreas que os outros não tem possibilidade porque os programas também 
não o permitem, mas nós na nossa disciplina temos essa capacidade de trabalhar outras características e 
outras competências que as outras disciplinas não têm e neste caso para o João a educação física foi 
fundamental.” (PEF10) 

 

5.1.7 Discussão dos resultados 

Após análise dos dados é possível perceber que o plano de 

acompanhamento teve um efeito muito positivo no aluno sendo que as 

caraterísticas que os entrevistados mais destacaram foram a autonomia, a 

liderança e a participação e esforço. Na perceção do aluno os efeitos mais 

evidentes foram também ao nível da autonomia, da participação e esforço e da 

liderança, o que vem confirmar um maior desenvolvimento por parte do aluno a 

estes níveis. Através das atividades físicas variadas que foram sendo realizadas 

ao longo do ano nas sessões do plano de acompanhamento, o aluno teve 

oportunidade de desenvolver os vários níveis referidos anteriormente. Estas 
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atividades permitiram-lhe então de forma faseada desenvolver a sua 

participação e esforço através dos vários desafios que lhe iam sendo colocados, 

resultando também numa maior motivação do aluno à prática. Através destes 

desafios o aluno foi adquirindo gosto pela prática e curiosidade em pesquisar e 

em querer conhecer mais e novos desafios para si mesmo, levando assim a um 

desenvolvimento da sua autonomia dos objetivos que ia colocando para si 

mesmo dentro das aulas de EF. O seu sentido de liderança e de ajuda aos outros 

foi sendo desenvolvido à medida que íamos convidando colegas da sua turma a 

participarem nas suas sessões do plano de acompanhamento, como o próprio 

descreve: “Ajudou-me a melhorar a minha autonomia e a minha capacidade de 

liderança (…) porque consegui basicamente fazer algo por mim, conseguia dizer 

“faz isto, faz aquilo” e eles faziam, se fosse preciso alguma coisa eu ia lá ajudar” 

(A7). 

Pelo facto de estes níveis terem sido demonstrados fora das aulas de EF, 

podemos constatar o bom transfer que o aluno foi dando ao longo do ano em 

relação ao que ia aprendendo nas sessões do plano de acompanhamento. 

Através das conversas individuais e de consciencialização o aluno foi 

compreendendo aquilo que ia aprendendo e desenvolvendo nas aulas, assim 

como, foi entendendo a importância que estes níveis de responsabilidade 

pessoal e social teriam na sua vida quotidiana. Assim, o facto do 

desenvolvimento a estes níveis ter sido percecionado pelo próprio, mas 

sobretudo pelos restantes participantes, revela-nos que o aluno conseguiu de 

facto levar todas as aprendizagens das aulas de EF para a sua vida quotidiana, 

o que vem demonstrar também o desenvolvimento e os efeitos que o nível de 

transferência trouxeram para a sua vida. 

Embora a integração do aluno na turma tenha resultado da preocupação 

crescente da turma pelo mesmo, podemos considerar que o plano também pode 

ter contribuído para essa atitude dos seus colegas, ao lhes dar oportunidade de 

o conhecer melhor e de trabalharem com o aluno em algumas atividades 

propostas durante o plano de acompanhamento. 

O facto da disciplina de EF ser uma disciplina maioritariamente de 

exercitação motora potenciou a aplicação deste modelo, pois permitiu ao aluno 
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explorar o seu próprio corpo e desafiar os seus próprios limites com a prática de 

uma elevada variedade de tarefas. Estas experiências conferiram ao aluno a 

confiança necessária para se tornar mais autónomo e participativo, tanto nas 

atividades das aulas de EF como nos trabalhos e atividades de outras disciplinas, 

como foi referido pelas suas professoras. 

 

5.1.8 Conclusão do Estudo 

Após a realização deste estudo, entendo que é fundamental o professor 

de EF conseguir adaptar-se rapidamente aos desafios que a profissão docente 

lhe exige. Após este ano, onde pude conviver de perto com um aluno com NEE, 

entendi que por muito que nos possamos sentir bem preparados para a prática 

pedagógica, esta nos traz constantes desafios à sua lecionação. Este desafio 

para o qual fui confrontado, levou-me a querer saber mais sobre a doença e onde 

poderia incidir a minha instrução enquanto professor. 

No entanto, não pude olhar apenas para as limitações fisiológicas deste 

aluno, pelo que tentei então ajudá-lo a desenvolver também outras categorias 

transdisciplinares. Neste sentido, este estudo serviu então para verificar se o 

modelo que foi aplicado ao longo de todo o ano letivo permitiu desenvolver a 

responsabilidade pessoal e social deste aluno, tendo então como objetivos 

promover o desenvolvimento da sua autonomia, do seu sentido de liderança e 

de ajuda, da sua participação e esforço, quer nas aulas de EF quer na sua vida 

quotidiana, assim como, promover a integração do aluno na sua turma. 

Após analisar as entrevistas recolhidas concluí que este modelo permitiu 

então desenvolver a sua autonomia, tendo sido referido por todos os 

intervenientes que o aluno estava mais autónomo, quer nas aulas quer na sua 

vida familiar. Permitiu também desenvolver o seu sentido de ajuda e de 

liderança, tendo sido referido pelo próprio que este gostava de ajudar as 

pessoas, que as aulas de EF o ajudaram a melhorar o seu sentido de liderança 

e lhe permitiram ajudar os seus colegas nas aulas que este lhes lecionara. Foi 

também salientado pelas suas professoras que este gostava muito de ser 

prestável e de ajudar nas suas aulas, quer na arrumação do material, no caso 
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da EF, quer a ajudar os seus colegas nos trabalhos de grupo e nos exercícios 

nas restantes disciplinas. No que respeita à participação e esforço, o aluno 

referiu que se sentia mais motivado e esforçado no seu dia-a-dia, o que numa 

fase inicial não acontecia, sentindo-se um pouco desmotivado, mas que depois 

esta situação foi superada. As suas professoras e o seu Encarregado de 

Educação também referiram que este estava mais motivado e esforçado, o 

Encarregado de Educação salientou o interesse que a EF tinha despontado no 

filho, com este a realizar exercício físico em casa e a falar sobre as aulas com 

ele, assim como as professoras referiram de que este estava mais motivado, 

esforçado e interessado nas suas aulas. No entanto, no caso da integração com 

a turma, todos os intervenientes referiram que desde cedo o aluno esteve bem 

integrado com a turma, tendo a professora de EF sido a única a notar diferenças 

nesta integração após o plano de acompanhamento, onde referiu que este o 

ajudou nessa integração pois tinha permitido sentir-se mais seguro e mais 

confiantes nas suas aulas com os seus colegas. 

Assim, penso que este modelo ajudou de facto a cumprir com os objetivos 

que tinham sido estipulados aquando do seu planeamento. Dito isto, urge-me 

salientar de que o facto da integração na sua turma ter sido o único objetivo a 

não ter sido totalmente cumprido, possa advir do facto de que este foco na 

integração não ter surgido nas primeiras aulas deste plano de acompanhamento, 

o que levou a que quando este foi de facto alvo de atenção, o aluno já estaria 

bem integrado na sua turma, pelo que não podemos concluir que neste caso o 

objetivo tenha sido cumprido totalmente através deste modelo. Assim, e como 

conselho para futuros estudos onde possa ser aplicado um modelo semelhante, 

sugeria a inclusão deste objetivo o mais cedo possível no modelo, para que de 

facto o desenvolvimento da integração possa estar presente na fase mais 

complicada da mesma, no início do ano letivo.      

 Este estudo proporcionou-me então, não só melhorar a minha 

preparação enquanto futuro professor, através do confronto com este desafio 

fantástico, assim como obrigou a que a minha prática pedagógica fosse 

adaptada a uma nova realidade, obrigando-me a reagir e a adaptar-me a (mais) 

uma situação para qual poderei voltar a ser confrontado em anos futuros. Para 
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além disto permitiu também desfrutar de um sentimento de dever cumprido, não 

só por ter tido a oportunidade de poder ter ensinado EF a um aluno com NEE 

com uma doença tão rara como o que tive, mas sobretudo por ter podido ajudar 

este aluno a desenvolver-se enquanto pessoa, dando-lhe ferramentas para que 

possa enfrentar os desafios que lhe possam surgir na sua vida futura. 

 

5.2 Reflexão – O caminho para a excelência  

“O estimulo ao pensamento e a atitude crítica dotará o futuro profissional 

de ferramentas para ir além do como fazer, sendo este capaz de colocar as 

questões adequadas e saber responder ao porquê e para quê da sua ação. 

Pretende-se, por conseguinte, que o estudante seja capaz de reconhecer o 

contexto social e cultural do qual faz parte para, assim, poder ser uma pessoa e 

um profissional reflexivo.” (Batista & Queirós, 2013) 

 

Geralmente na vida, em especial quando algo não ocorre como 

desejávamos, temos uma tendência natural para refletirmos: “o que correu 

mal?”, “porque é que não atingi o esperado?”. Ora na minha vida, a reflexão foi 

também um aspeto importante, mesmo quando não lhe atribuía essa 

importância. Quando um treino corria mal a primeira coisa que fazia era pensar 

no que poderia fazer para melhorar. Quando um atleta não mostrava todo o seu 

potencial refletia sobre como explorar as suas capacidades. Este pensamento 

reflexivo que naturalmente emergia era para mim uma qualidade que vincava o 

meu gosto e desejo pela excelência. Esta era uma ação reveladora de que queria 

exponenciar as qualidades de quem me rodeava ao mesmo tempo que explorava 

e melhorava as minhas qualidades enquanto treinador. Neste seguimento, 

enquanto futuro professor tenho consciência de que a reflexão tem de ser uma 

ferramenta de trabalho natural que me possibilite melhorar a minha prática 

pedagógica. Rodrigues (2009) refere que é fundamental que na formação inicial 

se criem hábitos que recorreram à reflexão como uma ferramenta central no 

processo de desenvolvimento e de melhoria da prática profissional, por forma a 

dar resposta à complexidade dos saberes e à incerteza das situações que 
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caraterizam a docência. Assim, não foi com muita surpresa que verifiquei que 

desde o início deste mestrado que o pensamento reflexivo fosse sendo 

requisitado nas diversas disciplinas como sendo uma primazia para nós 

enquanto futuros professores. 

O professor reflexivo deve atuar como um facilitador do processo de 

aprendizagem, utilizando-se para isso, os três níveis de reflexão propostos por 

Schön (1987): na ação (ocorre quando a reflexão é realizada no decurso da 

própria ação), sobre a ação (ocorre na reconstrução da ação, fazendo 

posteriormente uma análise retrospetiva daquela ação) e sobre a reflexão na 

ação (ocorre após construção do seu próprio saber: novos raciocínios, novas 

formas de pensar, de agir e de equacionar problemas, com base no conjunto de 

reflexões). 

Cardoso et al. (1996) afirmam que a reflexão é a primeira etapa para evitar 

a rotina, pois promove a análise das várias opções para cada problema e o 

fortalecimento da autonomia do professor face às práticas dominantes em cada 

situação. Este ano, a reflexão foi uma companhia diária, quer na escola onde 

estagiei quer em casa onde refletia mais profundamente sobre o que se tinha 

passado na aula. A reflexão permitiu-me melhorar enquanto professor, pois ao 

pensar no que tinha corrido mal na aula, ou no porquê de um exercício ter corrido 

bem, ajudava-me a perceber os alunos que tinha na minha turma, a refletir 

acerca da melhor forma de como conseguiria ensinar-lhes o que pretendia e 

também a pensar e a precaver alguma eventualidade que no futuro pudesse 

surgir. Também por falarmos entre nós (NE) e com o PC após cada aula, permitia 

que muitas das dificuldades fossem superadas mais facilmente. O facto de ter 

também um excelente grupo de professores dentro da nossa escola, ajudou-me 

muito a ter novos pontos de vista o que me obrigava a refletir também acerca 

das minhas aulas e do meu estágio de uma forma geral, pois ao analisar as aulas 

deles, ao ouvir os seus conselhos e a entender um pouco melhor aquilo que é 

ser professor, permitiu-me em grande parte amadurecer e entender ainda melhor 

o que é esperado de um docente de EF. No entanto, muitas vezes algumas das 

ideias que tinha para explorar nas aulas, para verificar se poderiam resultar ou 

não, não eram muito bem aceites. E mesmo quando me permitiam experimenta-
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las, era uma vez sem exemplo, pois era dito que não tinha resultado, o que 

muitas vezes para mim não era linearmente verdade, pois não era dado o tempo 

necessário a que essa mudança ocorresse, assim como muitas vezes nem 

tempo tinha para ver o que poderia afinar dentro dessa própria ideia. 

Nóvoa (1992) diz-nos que o professor, na sua formação, também deve ter 

oportunidade para experimentar, inovar, ensaiar novas estratégias de ensino, 

refletindo criticamente sobre a sua utilização. Assim, ao longo do ano fui também 

mudando um pouco a minha forma de estar, tentando de várias maneiras 

aproximar-me mais dos meus alunos, mudando, refletindo e experimentando 

novas estratégias de forma a conseguir ter cada vez mais uma aula “à minha 

maneira”. Mas, como é evidente, toda a reflexão inicial aquando do inicio do ano 

letivo (seleção e planificação dos conteúdos a lecionar, como fazê-lo, ao criar 

estratégias e situações de aprendizagem adequadas, e como lidar com 

situações imprevistas), não podem ser descuradas do ato reflexivo.  

A título de conclusão, vejo o processo reflexivo como um processo de 

busca pela excelência onde nenhum professor se deve acomodar às suas 

experiências ou à sua formação inicial. Cada vez mais o professor deve ser um 

elemento dinâmico, que busca melhorar e facilitar a ação de ensino. Assim, este 

processo permitirá ao docente progredir no processo de ensino aprendizagem, 

através do acompanhamento da evolução e da mudança, tanto dos alunos, como 

também dos conhecimentos. Caso os docentes insistam em ficar presos ao que 

sempre foram, não abraçando a mudança e não procedendo à reflexão das suas 

ações, correrão o risco de se desatualizarem, de causarem a desmotivação nas 

crianças e jovens que lecionam, dificultando muito o cumprimento da sua função.



 
 

6. Conclusão e Perspetivas para o futuro 
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6. Conclusão e Perspetivas para o futuro 

Por fim termina o meu ano enquanto EE. Dele irei recordar tudo aquilo 

que passei, as vivências, a experiências, os ensinamentos que ele me 

proporcionou. O facto de ter podido colocar em prática as aprendizagens e 

fundamentos adquiridos nos quatro anos de formação inicial, permitiu-me 

atribuir-lhe significado e valorizar todos os esforços e horas de dedicação a esta 

minha formação e à concretização deste meu sonho. 

Neste RE relatei muitas das minhas vivências ao longo deste ano letivo, 

muitas aprendizagens, dificuldades e conquistas, contudo, apenas pude 

descrever as do “espetáculo” em si, pois as que se passaram nos “bastidores”, 

essas ficarão para mim. 

Recordando agora as expectativas que tinha para este ano letivo, 

reconheço que falhei em muitas delas. Mas nas expectativas que tinha ao nível 

da exigência e das aprendizagens que queria levar deste ano, essas foram 

superadas de facto. O EP permitiu-me de facto adquirir a noção de que a 

formação de um professor é interminável, uma vez que a aquisição de 

conhecimentos é um processo contínuo e constante. Tudo está em constante 

transformação, até eu durante todo este ano fui-me transformando, sem mesmo 

me aperceber. Espero que não pare por aqui e que esta contínua formação 

continue em anos vindouros. 

Sei no entanto que os anos que se seguem não me levarão ao ensino. Sei 

que o mercado de trabalho em Portugal está saturado atualmente e que para um 

dia ser docente terei de esperar um bom par de anos, no entanto, há um mundo 

além-fronteiras que não tenho medo de explorar, nem tenho medo de adquirir 

novas experiências, adquirir novos conhecimentos e até novos métodos de 

ensino. Como disse, estamos sempre em transformação, e esta poderá ser uma 

delas. 

Por fim, e para terminar, sei que este ano foi muito rico para mim, mais 

até do que aquilo que eu possa neste momento entender, mas só pela 

experiência, pelas aprendizagens e pela concretização de um sonho, já valeu 

muito a pena. 
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Anexo I 

Ficha Individual do Aluno 

. 
1. Dados Pessoais 

Nome:  Ano/Turma:  N.º  

Sexo: M       F                       Data de Nascimento: ___ /___ /_____ 

Morada:__________________________________________________________________________ 

Concelho:  Freguesia:  

Tens acesso à internet em casa? Sim  Não   

Email:_______________________________________________________________________________ 

2. Dados Familiares 

Nome do Pai:  Data de Nascimento: ___ /___ /_____ 

Habilitação Literária:  Profissão:  

Nome da Mãe:   Data de Nascimento: ___ /___ /_____ 

Habilitação Literária:  Profissão:  

3. Dados do Encarregado de Educação 

Parentesco:*  Telefone:  

Nome:   Data de Nascimento: ___ /___ /_____ 

Habilitação Literária:  Profissão:  

*Se o E.E. for o pai ou a mãe, o preenchimento do campo “parentesco” é suficiente. 

4. Vida Escolar e Perspetivas Futuras 

Já ficaste retido em algum ano? Sim          Não  Se sim, em qual/quais?  

Disciplinas preferidas:  

Disciplinas que menos gostas:  

Nota do ano anterior (Ed. Física):  Modalidade desportiva favorita:  

Modalidade que gostas menos:    

Já participaste no desporto escolar? Sim          Não  Que modalidade(s)?  

Pretendes participar no desporto escolar? Sim          Não  Que modalidade(s)?  

Até quando pretendes estudar? 12.º Ano           Licenciatura          Mestrado           Doutoramento  

Que profissão gostarias de exercer no futuro?  

5. Vivências Desportivas 

Praticas alguma modalidade desportiva? Sim        Não  Qual/quais?  

Há quanto tempo?  Quantos treinos por semana?  És Federado?  

Já praticaste alguma modalidade desportiva? Sim       Não   Qual/quais?  

Se já praticaste e abandonaste quais os motivos?  

6. Saúde e Hábitos de Vida 

Tens problemas de audição?    Sim          Não  Tens problemas de visão?    Sim          Não  

És portador de alguma doença impeditiva da prática de atividade física? Sim           Não   

Se sim, qual/quais?  

Já tiveste alguma lesão?  Qual/quais?  

Já foste operado?  Se sim, a quê?  

Quantas refeições fazes por dia?  Consomes bebidas alcoólicas?  Fumas?  

Quantas horas dormes por dia?  A que horas te deitas habitualmente?  



XXIII 
 

Anexo II 

 

Guião da entrevista semiestruturada a um aluno hemofílico 

 

CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

Esta sessão será gravada em áudio para que possa ser objeto de análise em função dos 

propósitos da pesquisa. Caso não se sinta confortável com esta situação não deverá 

hesitar em dizer. A gravação desta entrevista estará sempre à sua disposição. A 

confidencialidade da informação e o anonimato também estarão sempre garantidos. 

 

CARATERIZAÇÃO DO FILHO E PRINCIPAIS MUDANÇAS 

1. Atendendo ao acompanhamento e ao trabalho desenvolvido contigo:  

1.1. Que mudanças sentes na tua forma de ser e de estar? 

1.2. Atualmente, como te descreves em termos de autonomia, 

esforço, motivação e cooperação? 

1.3. Na tua perspetiva o que pode estar na origem destas 

caraterísticas?  

2. Centrando-nos na tua integração na turma, como descrevias este processo ao 

longo do ano?  

 

PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 

3. Relativamente ao processo de aprendizagem, como vês o teu investimento no 

teu desenvolvimento?  

 

INFLUÊNCIA DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

4. Na tua opinião, sentes que este acompanhamento está a contribuir para o teu 

desenvolvimento pessoal e social na tua vida quotidiana? Porquê? Podias-me dar 

alguns exemplos? 


