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Resumo 

 A Formiga T exercia a função de professora de Educação Física na 

colónia de Leça da Palmeira. Esta Formiga adorava o que fazia, mas 

caraterizava-se como sendo insatisfeita, uma vez que ela nunca estava satisfeita 

com a sua prestação, com a sua ação. A seu ver, havia sempre algo que podia 

ser melhorado e era isso que ela procurava: ser sempre melhor. A Formiga T 

tinha uma missão na sua vida que consistia em incentivar as Formigas mais 

jovens a pensar por elas próprias, a descobrirem a resposta correta ou a 

encontrarem o seu próprio caminho para alcançarem uma resposta. Ao longo da 

sua vida, a Formiga T foi construindo a sua família, casando com o Formiga Luís 

e desse amor nasceu o Formiga Rodrigo. Todavia, em 2030, a Formiga T sofreu 

um acidente de viação grave que lhe provocou a perda de memória e da ação 

motora. Dias mais tarde, com base em exames realizados no hospital, o médico 

descobriu que a Formiga T tinha uma doença degenerativa. A família abalada e 

revoltada com todas estas noticias decidiu agir, imediatamente, e foi à procura 

de uma Formiga psicoterapeuta e iniciou as sessões de fisioterapia no hospital. 

No processo de reabilitação com a Formiga psicoterapeuta Rita, a Formiga T 

comprometeu-se a escrever no caderno sempre que se recordasse de algum 

episódio e/ou história do seu passado. Passado algum tempo a lutar, a 

inigualável Formiga T morre e deixa a colónia com uma profunda tristeza. Nesse 

dia, a Formiga Rita tomou a liberdade de ler as lembranças que a Formiga 

insatisfeita tinha redigido no seu caderno. As suas memórias estavam 

praticamente todas relacionadas com o ano letivo do Estágio Profissional, pois 

como ela afirmava, tinha sido um ano indiscritível, recheado de aventuras, 

desafios, decisões, sonhos e conquistas. Um ano mais tarde, o sonho da 

Formiga T concretizou-se. A escola de sonho que ela idealizou foi inaugurada 

com o seu nome, em sua memória. 

 

 

Palavras-chave: EDUCAÇÃO FÍSICA; ESTÁGIO PROFISSIONAL; FORMIGA 

T; DECISÕES; SONHOS. 
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Abstract 

Ant T was a Physical Education teacher in the community of Leça da 

Palmeira. She loved her job, but was constantly unsatisfied since she never felt 

accomplished with her work, her action. In her opinion, there was always 

something that could be improved and that was exactly what she was looking for: 

become better every day. Ant T had a mission in her life which consisted in 

motivating the younger ants to think by themselves, to discover the right solution 

or to find their own way in order to achieve it. Throughout her life, Ant T built her 

own family, marrying Ant Luis, with whom she had a son named Ant Rodrigo. 

Nevertheless, in 2030, ten years after giving birth, Ant T suffered from a violent 

car accident which caused her memory loss and physical incapacities. Days later, 

based on the exams made at the hospital, the doctor found out that Ant T suffered 

from a degenerative disease. The family, angry and in shock with this situation, 

decided to follow step by step all the advices given by the doctor and searched 

for a psychotherapist and started the physiotherapy sessions at the hospital. 

During the appointments with the physiotherapy Rita, Ant T promised to write on 

her notebook every time she remembered any episode and/or history about her 

past. After some time fighting for her life, the unique Ant T died and left her 

community in deep sadness. That day, Ant Rita felt free to read some of the 

memories that the unsatisfied Ant had written on her notebook. Those memories 

were related with the school year of the Professional Internship seen that, just 

like she said, it had been an incredible year full of new adventures, challenges, 

difficult decisions, dream and achievements. One of the strategies used in order 

to remember those different situations was the box kept in her room with all the 

things about the Professional Internship. On Ant T´s funeral, the family read the 

goodbye letter, inexplicably, written by her and Ant Rita decided to share with 

everyone all the memories of the unique Ant T. One year later, Ant T´s dream 

became true. The school she always dreamed about was named after her. 

 

Key-Words: PHYSICAL EDUCATION; PROFESSIONAL INTERNSHIP; ANT T; 

DECISIONS; DREAMS. 
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1. A revolta das notícias 

No ano de 1993 nasceu uma Formiga na colónia de Leça da Palmeira 

chamada Formiga T. Esta Formiga era conhecida por ser bastante ativa, pois 

andava sempre a correr para trás e para a frente e a fazer novas amizades. A 

Formiga T sempre praticou inúmeros desportos, tais como, voleibol, ballet, 

natação, karaté, dança Jazz e basquetebol. 

Cresceu, formou-se como professora de Educação Física (EF), iniciou o 

seu percurso profissional e casou com o Formiga Luís. Em 2020 deu à luz o 

Formiga Rodrigo que surgiu fruto desse grande amor. 

Dez anos mais tarde, a Formiga T teve um acidente de viação depois de 

um longo dia de trabalho. Foi hospitalizada de imediato e sujeita a uma 

intervenção cirúrgica. A família em pânico correu para o hospital porque o estado 

da Formiga T era reservado. 

Após a operação, o médico informou a família que a Formiga T tinha 

sofrido um acidente grave que lhe tinha provocado lesões ao nível da ação 

motora e da memória. Assim, a Formiga T necessitava de um acompanhamento 

psicoterapêutico com o intuito de recordar algumas memórias do seu passado e 

tinha que ser acompanhada por um especialista em fisioterapia, com vista a 

recuperar a mobilidade. 

A família depois do choque inicial prontificou-se a fazer o que fosse 

preciso para que a Formiga T melhora-se. Primeiramente procuraram a Formiga 

psicoterapeuta mais conceituada da colónia. Encontraram a Formiga Rita que 

era considerada a especialista em situações como estas. Quanto às sessões de 

fisioterapia, a Formiga T foi acompanhada durante a sua estadia no hospital. 

Ao longo dos dois meses hospitalizada, a Formiga T realizou inúmeros 

exames. O médico ficou bastante apreensivo com os resultados dos exames, 

pois constatou que a Formiga T tinha uma doença degenerativa. Assim, decidiu 

repetir todos os exames com vista a esclarecer todas as dúvidas em relação à 

possível doença. Porém, os segundos exames comprovaram o diagnóstico, ou 

seja, a Formiga T tinha realmente uma doença degenerativa. Como contar uma 

tragédia destas a uma família que ainda não recuperou do choque da notícia 

relativa ao acidente grave da Formiga T? Não havia hipótese, o médico tinha que 
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informar a família acerca dos resultados dos exames. A família ficou sem reação. 

Apenas perguntou: “Como é que é possível? Como é que isto lhe foi acontecer?”. 

O médico disponibilizou-se para ajudar a família no que fosse preciso, 

mas reforçou que a doença da Formiga T ainda estava numa fase inicial. 

Contudo, ela necessitava de manter o acompanhamento com a psicoterapeuta. 

À medida que os meses passaram, a Formiga T recuperou a mobilidade, mas 

com a doença vai provocar uma regressão. O médico aconselhou que a Formiga 

T mantivesse sempre uma rotina que englobasse a atividade física (AF) e a 

partilha de histórias/aventuras de família e da sua vida. 

A família da Formiga T decidiu contar à psicoterapeuta que lhe foi 

diagnosticado uma doença degenerativa. Apesar de estar numa fase inicial, era 

do conhecimento de todos que não havia cura/tratamento possível. Ainda assim, 

a Formiga Rita conversou com a família realçando os avanços na recuperação 

da Formiga T.  Segundo a psicoterapeuta, mesmo sendo uma doença 

degenerativa, existiam estudos que comprovavam que havia melhorias ao nível 

da memória, através da terapia. Sempre que um doente tinha um “rasgo de 

memória” era um momento de grande felicidade/conquista para o mesmo. A 

família constatou que o melhor para a Formiga T era continuar com o 

acompanhamento da Formiga Rita. 

Apesar de ser certo que não havia cura/tratamento para a doença da 

Formiga T, a Formiga Rita consulta após consulta fez exercícios com o objetivo 

de promover a lembrança de algum episódio e/ou história do seu passado. 

Sempre que esse “rasgo de memória” surgisse, a Formiga T escrevia-o num 

caderno. Assim, quando as lesse podia surgir algo novo. A Formiga T aceitou o 

desafio e comprometeu-se a fazê-lo. Esta prometeu à Formiga Rita que levava 

o seu caderno para todo o lado onde fosse. 

Ao longo do tempo, a Formiga T foi escrevendo no seu caderno. 
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2. De Formiguinha a Formiga 

Hoje – já me esqueci que dia é, mas sei que estamos em Janeiro – lembrei-

me de como era enérgica e insatisfeita quando era pequena. Era insatisfeita, 

mas não infeliz, muito pelo contrário. Considerava-me uma eterna insatisfeita 

porque queria sempre mais. Saber mais, fazer mais, criar mais, inovar mais. Não 

gostava quando as Formigas mais velhas me diziam: “Isto é assim porque sim!” 

ou “Isto é assim porque a rainha ordena e pensa assim!”. Isso para mim nunca 

fez qualquer sentido, porque sempre me questionei sobre o porquê das coisas, 

das situações. Sempre fui bastante reflexiva tanto em relação àquilo que fazia, 

como em relação às ações dos outros. Para tal era imprescindível ter uma mente 

aberta e preparada para ir à descoberta do desconhecido; acreditar e ver a vida 

com outros olhos. Felizmente, a minha família sempre me concedeu liberdade 

para seguir o caminho que considerava melhor, avisando-me também dos 

possíveis riscos e obstáculos que podia encontrar nesta minha aventura. 

Com toda a ânsia de mostrar a toda a colónia que nem tudo o que dizem tem 

que ser totalmente verdadeiro, que todos nós podemos e devemos colocar algo 

de nós nas nossas tarefas diárias; fez com que desde cedo constatasse que só 

existiam duas funções à minha medida na colónia: ser rainha ou ser professora. 

Ser rainha não era a minha primeira opção, pois não me interessava ordenar que 

as regras fossem de uma outra forma, mas sim, apresentar às Formigas mais 

jovens que não somos robôs e que não precisamos de acreditar em tudo o que 

nos dizem como se fosse uma verdade absoluta. Mesmo que nos apresentem 

um motivo, nós podemos descobrir que há outras formas para pensar e a reagir 

sobre o mesmo assunto. Assim, para atingir este objetivo apenas podia exercer 

uma função na colónia: ser professora. 

Numa conversa com a minha família sobre a função a exercer no meu futuro, 

os meus pais mostraram-se algo apreensivos devido às repercussões que 

podiam existir na colónia, pois se esta não tiver uma boa organização, não 

consegue ter o rendimento necessário para a sua sobrevivência. Mas não era 

isso que eu pretendia modificar, era apenas a forma de pensar das Formigas da 

colónia. Por exemplo, eu queria ser professora, mas não queria apenas que o 

meu grupo de Formigas assimilasse os conhecimentos que transmitia sem 
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duvidar. Eu queria incentivar o meu grupo a pensar por eles próprios, a 

descobrirem a resposta certa – se é que isso existe – ou a encontrarem o seu 

próprio caminho para alcançarem uma resposta. Assim, proporcionava às 

Formigas mais jovens, uma nova forma de ver a sua vida, mas sem influenciar a 

boa organização da colónia que é preponderante para a nossa sobrevivência. 

Depois da conversa com a minha família tomei uma decisão e ingressei na 

formação superior para ser professora. De entre todas as áreas de ensino, 

escolhi as ciências do desporto, pois desde pequena que adorava qualquer tipo 

de exercício físico. O desporto sempre fez parte do meu quotidiano, felizmente. 

Para além disso, considerava o desporto um excelente meio para transmitir 

conhecimentos e para os aprendizes experienciar de forma prática. Enquanto 

era criança, muitas das minhas aprendizagens foram através da prática de 

desporto, como, por exemplo, a superação, a conquista, espirito de sacrifício, o 

respeito, a compreensão, a responsabilidade, a autonomia, entre outras. 

Horas e horas, meses e meses, anos e anos a fio com o debate de diferentes 

temáticas. Ao todo foram cinco anos de estudos: três a realizar a licenciatura, 

segundo o diploma na Escola Superior de Educação do Porto (ESEP) e dois a 

realizar o mestrado em ensino da educação física nos ensinos básico e 

secundário (MEEFEBS), na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP). Curiosamente, nos últimos dois anos de estudos, as Formigas 

formadoras utilizavam o método que eu tanto apreciava. Talvez tenha sido por 

esse motivo que assimilei melhor os conhecimentos nesses últimos anos. 

É impossível não me lembrar do meu último ano de estudos, pois tinha que 

realizar uma tarefa denominada por eles como Estágio Profissional (EP), que 

consistia em lecionar a disciplina de Educação Física a dois grupos de Formigas 

de uma escola das diferentes colónias de Formigas, durante um ano letivo. 

Infelizmente, neste momento não me recordo de mais nada, mas crescem 

algumas questões na minha cabeça: será que consegui concluir o EP? No EP 

constatei que esta era de facto a função que queria exercer ou constatei 

exatamente o contrário? 

Vou escrever estas perguntas num post-it e colar na parede do meu quarto 

para ver se me recordo destes momentos. 

Um breve até já, espero eu! 
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3. O ano de ouro 

Olá eu! Mais uma lembrança que surgiu depois da leitura do capitulo anterior. 

Recordei-me do ano letivo 2015-2016. Ai que ano especial: o ano em que eu 

realizei o EP. 

Lembro-me como se fosse hoje, a semana de ansiedade à espera dos 

resultados da candidatura às vinte e cinco escolas possíveis das várias colónias. 

Só rezava para que ficasse colocada numa das duas colónias mais próximas da 

minha: Matosinhos ou Senhora da Hora, para não perder o meu trabalho como 

treinadora de basquetebol no Colégio Luso Internacional do Porto (CLIP). 

Felizmente tive a sorte de conseguir ficar colocada na Senhora da Hora, a minha 

segunda opção. Nesta colónia, a escola protocolada para as Formigas 

estagiárias fazerem o EP era a Escola Básica (EB) 2,3 da Senhora da Hora. Esta 

escola era bastante especial. Com base num álbum de fotografias que tinha no 

meu quarto com o título: EB 2,3 da Senhora da Hora, conseguia ter mais 

recordações sobre como era a escola na altura. 

A EB 2,3 da Senhora da Hora estava localizada na Rua Quinta do Viso da 

freguesia de Senhora da Hora, fazendo jus ao seu nome dado em homenagem 

à rainha padroeira da localidade. Esta escola pertencia ao concelho de 

Matosinhos, distrito do Porto e foi inaugurada no ano letivo 1977/1978. Desde 

então sofreu diversas alterações. Entre os anos 2002 e 2003, a escola foi 

demolida e inaugurada com as suas novas instalações onde lecionei.  

O agrupamento de escolas da Senhora da Hora (AESH) era composto por 

cinco escolas: EB da Barranha, EB S. Gens, EB 4 Caminhos, EB 2,3 da Senhora 

da Hora e Escola Secundária da Senhora da Hora (Sede de Agrupamento).  

Em relação aos órgãos de gestão do agrupamento, o presidente do 

Conselho Geral, a diretora, a subdiretora e os três adjuntos. 

A escola EB 2,3 da Senhora da Hora era uma escola que abrangia 2º e 3º 

ciclo do Ensino Básico, do 5º ao 9º ano de escolaridade e possuía apoio a 

Formigas com necessidades educativas especiais (NEE) e a Formigas 

economicamente menos favorecidas (ASE). 

Esta escola era um estabelecimento de ensino em que se cruzavam 

Formigas de diferentes níveis sociais, económicos e Formigas portadoras de 
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deficiências sem que fossem verificados conflitos e violência. Pelo contrário, 

observa-se uma integração de todos os alunos, sem exceção. O que comprova 

que todas as Formigas foram educadas para aceitar e respeitar as diferenças 

dos outros, em vez de julgar e/ou discriminar os outros. 

No que diz respeito à oferta curricular, esta escola passava apenas pelo 

2º e 3º ciclo de ensino básico, deixando outros currículos para outras escolas do 

agrupamento. 

Quanto às ofertas não curriculares desta escola, relacionadas com a 

disciplina de Educação Física, passavam pelo Desporto Escolar (DE) e por 

Atividades Internas (AI) desportivas em que todos os alunos podiam participar. 

Ao longo do ano letivo também eram organizados vários eventos desportivos. 

No agrupamento de escolas da Senhora da Hora, a comunidade escolar 

era composta por 2604 alunos, 234 docentes, 19 docentes que lecionavam ao 

nível das atividades de enriquecimento curricular (AEC) e 105 elementos do 

pessoal não docente. Como curiosidade, a EB 2,3 da Senhora da Hora era 

composta por 628 Formigas inscritos e 28 turmas. 

Em relação às instalações, a EB 2,3 da Senhora da Hora era composta 

pelas seguintes: Secretaria; Biblioteca/centro de recursos; Blocos; Bar para 

alunos; Bar para professores; Reprografia; Pavilhão polidesportivo (Ginásio 1 – 

campo de multidesportos-, Ginásio 2 e balneários masculino e feminino); Campo 

exterior de futebol de sete, com duas balizas e quatro tabelas de basquetebol; 

PBX; Cantina; Portaria; entre outros. Desta forma, constatou-se que a escola 

tinha boas condições de trabalho para a disciplina de Educação Física, apesar 

do ginásio 1 ficar condicionado quando as condições meteorológicas não 

permitiam a realização da aula no exterior, ou seja, o ginásio 1 tinha que ser 

partilhado com a turma que estava no exterior. 

No que diz respeito à comunidade escolar, fiquei muito agradada com a 

simpatia e a disponibilidade de todos os professores e funcionários. O primeiro 

impacto com os alunos também foi bastante positivo, pois, de forma geral, eram 

muito participativos. Mais precisamente em relação ao departamento de 

Educação Física, todos os professores que nele estavam inseridos foram muito 

prestáveis e estavam sempre dispostos a ajudar no que pudessem. 

Para além de mim, ficou também colocado na EB 2,3 da Senhora da Hora 

o Formiga Ricardo exatamente com as mesmas funções que eu, apenas 
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diferenciavam as turmas de Formigas. O Formiga Ricardo era meu colega na 

FADEUP, mas em dois anos de estudos nunca tínhamos ficado na mesma 

turma, por isso, o EP foi o único momento que tivemos o prazer de privar um 

com o outro. Apesar de ter sido evidente desde o inicio que tínhamos pontos de 

vista distintos em determinados assuntos, sempre conseguimos ultrapassar isso 

e realizar atividades magníficas juntos. Ao idealizarmos as atividades em 

conjunto, fazia com que esta ficasse muito melhor, pois como nós dizíamos, 

eram duas cabeças de Formiga a pensar e não apenas uma. 

Tanto eu como o Formiga Ricardo tínhamos que ficar responsáveis por 

duas turmas de Formigas cada um. Porém, todas as turmas estavam legalmente 

destinadas à professora Formiga Cooperante. Foi concebida a esta Formiga a 

função de nos supervisionar na condução do processo de ensino-aprendizagem 

de duas turmas de Formigas. Para além disso, a professora Formiga estabelecia 

uma ponte entre os Formigas-estagiários e as instituições, escola e FADEUP. 

Uma vez que o convívio com a professora Formiga cooperante era diário, a 

relação acabava por se tornar muito mais próxima, mais cúmplice. A professora 

Formiga cooperante caraterizava-se por ser flexível, compreensiva e direta. 

Desde do primeiro contacto, a professora foi muito prestável e mostrou-se 

disponível para nos auxiliar em tudo o que fosse necessário. 

Uma das estratégias e/ou rotinas implementadas pela professora Formiga 

cooperante consistia em questionar no final das aulas sobre a minha perceção 

em relação à aula lecionada. Posteriormente, ela transmitia o seu parecer e o 

feedback corretivo sobre algum acontecimento. A professora desde o início que 

destacou os aspetos que considerava que tinha que melhorar e os que 

considerava bons e que devia mantê-los. 

Por fim, a professora Formiga cooperante sempre se mostrou disponível 

para participar em todas as atividades propostas à escola para que nós, 

Formigas-estagiários, pudéssemos vivenciá-las. Através destas atividades fomo-

nos integrando no grupo disciplinar de EF e na escola. Quando eramos nós, 

Formigas-estagiários, a organizar uma atividade, a professora mostrava-se 

sempre muito recetiva e auxiliava-nos nos pequenos detalhes, frutos da maior 

experiência e vivência neste campo. 

Olha aqui as minhas duas turminhas: o 6ºG e o 9ºA! 
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À minha responsabilidade fiquei com uma turma de Formigas que 

frequentava o 6º ano de escolaridade do 2º ciclo do ensino básico e outra turma 

de Formigas que frequentava o 9º ano de escolaridade do 3º ciclo do ensino 

básico. As diferenças etárias eram muitas e visíveis, o que inevitavelmente, 

influenciou a organização da aula, as temáticas a abordar/lecionar, a forma de 

intervir e o grau de exigência. A única semelhança entre as duas turmas era o 

facto de ambos corresponderem a anos de final de ciclo. 

O 6ºG foi considerado a minha turma principal e o 9ºA a minha turma 

partilhada. Esta experiência permitiu-me intervir junto de crianças e jovens de 

diferentes faixas etárias, personalidades e níveis de desempenho motor. Na 

minha opinião, todos estes fatores complementaram ainda mais a minha 

formação e enriqueceram a minha ação. 

A minha turma principal era constituído por vinte e seis Formigas, sendo 

que catorze delas eram rapazes e doze eram raparigas. A média de idades das 

Formigas era de onze anos, tendo apenas uma repetente de quinze anos de 

idade. A diretora de turma do 6ºG era a Dra. Helena Nogueira. 

 Olha o que eu encontrei aqui: o questionário individual dos meus 

Formigas. Neste questionário estavam selecionadas sete áreas relevantes para 

a caraterização do grupo: dados pessoais, as disciplinas, a motivação para as 

aulas de EF, o percurso desportivo, as diferentes modalidades, o historial médico 

e, por fim, as caraterísticas de um professor de EF. 

 Em relação aos dados pessoais, os Formigas de uma forma geral 

descreviam-se como sendo ansiosos, autoconfiantes e tímidos. O que 

demonstra que a turma era bastante heterogéneo até nas caraterísticas 

pessoais, pois este grupo era constituído por Formigas com bastante confiança 

em si mesmos e por Formigas que são ansiosos e tímidos. 

 No que diz respeito à área das disciplinas, esta foi subdividida em quatro 

setores: disciplinas preferidas, disciplinas que menos gostavam, disciplinas com 

mais dificuldades e disciplinas com menos dificuldades. De forma global, as 

disciplinas preferidas da turma eram a Educação Física, a Matemática, 

Educação Visual e Educação Tecnológica. Nas disciplinas que a turma menos 

gostava existia um contra senso, pois a Matemática e a Educação Tecnológica 

também pertenciam a este setor, juntamente com o Português e Inglês. No setor 

correspondente às disciplinas onde os Formigas tinham mais dificuldades estava 
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presente a Matemática, o Inglês, Educação Tecnológica e Português, 

correspondendo com as disciplinas que a turma menos gostava. Por último, as 

disciplinas que a turma tinha menos dificuldades eram a Educação Física, o 

Português, a História e a Educação Visual. 

 Quanto à motivação da turma para as aulas de EF, os resultados não 

foram os expetáveis, uma vez que 60% da turma tinha motivação suficiente, 20% 

bastante, mas os restantes 20% igualavam com pouca motivação. 

 O percurso desportivo era bastante positivo, pois indicava que mais de 

50% da turma praticava desporto, havendo apenas onze Formigas que não 

praticavam. Porém, nem todas as Formigas que praticavam desporto eram 

federadas, apenas 11 afirmavam sê-lo. 

 Em relação à área das modalidades, esta foi subdividida em dois setores: 

modalidades preferidas e modalidades que menos gostavam. As modalidades 

preferidas da turma eram o Futebol, o Basquetebol e o Andebol, enquanto que 

as modalidades que a turma menos gostava eram o Futebol, a Natação, o 

Basquetebol, o Voleibol e o Andebol. Desta forma constatei que a turma é 

heterogénea, no que diz respeito às diferentes modalidades. 

 No que diz respeito à área do historial médico, esta foi subdividida em 

quatro setores: se tinham problemas de saúde, se viam bem, se ouviam bem e 

se tinham algum problema que condicionasse a prática das aulas de EF. Nesta 

turma foram identificadas cinco Formigas com problemas de saúde, tais como, 

asma, colesterol e alergias. No setor da visão, a turma tinha dezasseis Formigas 

com uma boa visão e oito que viam mal. No setor da audição, todos as Formigas 

ouviam bem. Por último, apenas uma Formiga tinha um problema que podia 

condicionar a componente prática das aulas de EF porque tinha os tendões de 

Aquiles encurtados. 

Quanto às caraterísticas que a turma esperava que o professor Formiga 

de Educação Física tivesse consistiam em ser Amigo, Criativo e Justo. 

Durante este EP era responsável pelo processo de ensino e 

aprendizagem do 6ºG e do 9ºA. Assim, era imprescindível elaborar tarefas como 

planear, realizar, observar e avaliar. Encontrei no meu quarto um baú só com 

objetos e documentos do meu EP. Tirei o primeiro dossiê que estava lá dentro e 

apercebi-me que a legenda dizia: “Organização e Gestão do Ensino e da 
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Aprendizagem”1. Segundo o que está escrito na primeira folha, este titulo 

representa a área 1 que englobava tarefas de conceção, planeamento, 

realização e avaliação. Pelo índice constatei que faziam referencia às tarefas 

acima descritas. “Vasculhando” o dossiê constatei que o primeiro separador se 

referia à conceção da EF. Mas o que é isto de conceção da EF? Curiosa como 

sou decidi ler o que dizia neste capitulo. 

Segundo Graça (2012, p.101), a Educação Física é “um mar alimentado 

por fontes e cursos de água com os mais variados caudais”. Por outras palavras, 

a Educação Física é uma área disciplinar inserida no currículo dos mais diversos 

sistemas educativos à escala do planeta. 

Com base na reflexão realizada por Batista (2012), o então Ministro da 

Educação Doutor Nuno Crato tirou “um coelho da cartola” quando decidiu 

terminar com a classificação da disciplina de educação física para a média de 

acesso ao Ensino Superior. Todavia, o mais revoltante foi perceber que existem 

cidadãos como alunos, pais, encarregados de educação, entre outros, que 

consideram esta medida extremamente positiva porque assim era retirado stress 

desnecessário aos alunos. Mas questiono-me: é a Educação Física que causa 

stress aos alunos? Porque motivo? No meu entender, se o intuito é retirar o 

stress aos alunos, então terminem com os testes intermédios e com os exames 

nacionais, porque esses é que são os verdadeiros causadores de níveis 

elevados de stress dos alunos. 

De entre a panóplia de medidas iluminadas do Doutor Nuno Crato, emerge 

a diminuição da carga horária da disciplina de Educação Física. Esta política 

levada ao extremo pode provocar o desaparecimento desta área disciplinar do 

currículo escolar (Batista, 2012). 

Segundo o 4º artigo da Lei Base do Sistema Educativo2 (LBSE), 

constituído pelos programas escolares, determinava que a Educação Física se 

desenvolvesse através de programas próprios com três horas letivas semanais. 

A escola tinha liberdade para organizar os tempos letivos, mas tendo em 

consideração que tinham que respeitar as cargas horárias semanais definidas 

                                                     
1 In Normas Orientadoras da Unidade Curricular Estágio Profissional do Curso do 2º Ciclo do Mestrado 
em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, aprovadas no ano 2011/2012. 
2 O sistema educativo é o conjunto de meios pelo qual se concretiza o direito à educação, que se exprime 
pela garantia de uma permanente ação formativa orientada para favorecer o desenvolvimento global da 
personalidade, o progresso social e a democratização da sociedade. 
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na matriz curricular, onde se apresentava a organização em períodos de 

quarenta e cinco minutos, e devia ser distribuída por semana e por anos de 

escolaridade. A escola devia ter em consideração a distribuição da carga horária 

semanal, pois não podiam aplicar apenas os tempos mínimos, em simultâneo, 

em todas as disciplinas. O tempo a cumprir era calculado pelo somatório dos 

tempos definidos para as diversas disciplinas, podendo ser feitos ajustes de 

compensação entre semanas.  

Todas estas medidas instigam a questionar: que tipo de cidadãos queria 

o Doutor Nuno Crato formar? Onde seria desenvolvida a componente 

antropológica nesta configuração curricular? Que consequências formativas 

desuniu? Onde ficava a noção de desenvolvimento integral e integrado? 

Inevitavelmente todas as respostas apontavam para uma formação mais 

empobrecida. 

Em relação à primeira questão, com todos estes cortes, o Ministro parecia 

pretender formar cidadãos que não sabem lidar com o próprio corpo, que não 

desenvolveram noções de superação, de partilha, de trabalho em equipa, de 

cooperação, de perseverança e de esforço/dedicação (Graça, 2012). 

Segundo a Lei nº46/86 da LBSE, no que diz respeito à vertente 

organizativa, um dos princípios que na minha opinião é um dos mais relevantes 

consistia em: 

 “Contribuir para a realização do educando, através do pleno 

desenvolvimento da personalidade, da formação do caráter e da 

cidadania, preparando-o para uma reflexão consciente sobre os 

valores espirituais, estéticos, morais e cívicos, e proporcionando-

lhe um equilíbrio desenvolvimento físico (artigo 3º, alínea b)”. 

Que outra área disciplinar permitia desenvolver a componente 

antropológica? Constatei que muitos cidadãos não têm noção, mas muito daquilo 

que somos passa pelo nosso corpo. Por exemplo, a autoconfiança e a 

autoestima dependem, e muito, do modo como aceitamos e habituamos o nosso 

corpo. A Educação Física era a única área disciplinar, enquanto prática, que 

comportava todos estes elementos de índole antropológica. Segundo Crum 

(1993, p.344), “The human body is a machine, an instrument, and movement 

exercises can improve the status of the body-machine”. 
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Que consequências formativas tiveram estas medidas aplicadas? De 

entre os princípios orientadores da organização e gestão do currículo, o que 

considerava mais relevante declarava que o currículo devia ter diversidade de 

ofertas educativas, tendo em consideração as necessidades dos alunos, por 

forma a assegurar que todos pudessem desenvolver as competências 

essenciais e estruturantes definidas para cada um dos ciclos e concluir a 

escolaridade obrigatória [artigo 3º, alínea i)]. 

Com a redução da carga horária e com a descredibilização da disciplina, 

tornou-se muito mais complicado fornecer a diversidade de atividades 

educativas para o enriquecimento pessoal da criança e jovem que só a Educação 

Física podia oferecer. 

Onde ficava a noção de desenvolvimento integral e integrado? Quando se 

abordava a situação da Educação Física no âmbito escolar, independentemente 

do prisma de que se observasse essa realidade, era certo que nos 

encontrávamos num domínio que tinha repercussões na vida pessoal das 

crianças e jovens, irradiando para a idade adulta. Esta área promovia ainda o 

desenvolvimento dos aspetos sociais e culturas de toda a sociedade, pois 

qualquer modificação que ocorresse na disciplina de Educação Física, reflete-se 

direta ou indiretamente na pessoa e na sociedade. 

Numa carta aberta dirigida ao então Ministro da Educação, Doutor Nuno 

Crato, o professor Jorge Olímpio Bento proferiu as seguintes sábias palavras: 

“Prescindir do desporto ou afrouxar na sua promoção e no cultivo do seu ideário 

equivale a empobrecer os cidadãos nas dimensões técnicas e motoras, éticas e 

estéticas, cívicas e morais, anímicas e volitivas; e a favorecer a proliferação do 

laxismo e relativismo, do individualismo e da indiferença”. 

Posteriormente, verifico que o separador seguinte se refere ao 

planeamento. Da pouca consciência que tenho, neste momento, esta era a tarefa 

que considerava mais importante, pois sem um planeamento, não há como 

verificar se as metas estavam a ser cumpridas ou não. Assim, a primeira frase 

que leio é a seguinte: “A planificação é o elo de ligação entre as pretensões, 

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

sua realização prática” (Bento, 2003, p.15). Mas em que consiste a planificação? 

Decidi mergulhar nesta descoberta e ler o que guardei. 
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Segundo Mesquita (1997), planear consistia em delinear 

antecipadamente aquilo que tinha que ser realizado, como devia ser feito e quem 

era que o devia efetuar, a partir da análise da situação, ou seja, efetuando-se o 

diagnóstico. O planeamento para ser eficiente, o professor devia cumprir de 

forma sequenciada, as três tarefas seguintes: 

1) Determinar o que fazer com base na análise daquilo que tem, 

perspetivas onde pretende chegar; 

2) Selecionar a forma como o vais fazer, ou seja, estabelecer a 

metodologia e os meios a utilizar no processo, contemplando a 

possibilidade de ter que efetuar ajustamentos; 

3) Realizar o plano, sistematizando por escrito. 

De acordo com a mesma autora, o ponto fulcral de todo o planeamento 

era a definição de objetivos, pois eles são as metas referenciadoras de toda a 

atividade a realizar. Assim, deve ter-se em consideração as seguintes 

preocupações: 

 Realizar a avaliação diagnóstica para que as exigências sejam 

adequadas à respetiva capacidade de resposta dos alunos; 

 Analisar os recursos humanos, materiais e estruturais específicos; 

 Definir objetivos exequíveis, definindo-os do geral para o 

especifico; 

 Selecionar as matérias a ensinar aos alunos; 

 Estabelecer os meios de controlo referenciados aos objetivos 

estabelecidos e à operacionalização dos conteúdos. 

 Segundo Bento (2003, p.15), o termo plano tem duas designações 

distintas possíveis. Por um lado, expressa a estratégia empregue para alcançar 

um determinado objetivo ou, em termos matemáticos, o algoritmo necessário 

para obter um determinado resultado. Por outro lado, significa a totalidade de 

objetivos num dado domínio parcial (Klaus, G,. 1973). 

Para realizar o planeamento era fulcral ter grandes conhecimentos 

específicos e competências didático-metodológicas, bem como um grau elevado 

de consciência de responsabilidade da parte do professor. Este processo foi 

sempre o meu maior receio porque tinha consciência de que para o processo de 

ensino-aprendizagem ser otimizado era necessário organizá-lo, de forma 
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cuidada e refletida, no sentido de proporcionar situações de aprendizagem 

válidas, consistentes e duradoiras. 

Contudo, ao longo do EP constatei que os planeamentos do professor 

acabavam por ser a expressão da sua personalidade, do conhecimento e 

competência do seu estilo individual de ensinar. Assim, os meus receios 

acabavam por esvanecer/desaparecer e começava a ter mais confiança em mim, 

nos meus conhecimentos, na minha experiência. 

Um dos aspetos mais importantes do planeamento prende-se com o facto 

de quando o professor planificava devia determinar meios de controlo para os 

objetivos estabelecidos, no sentido de posteriormente aferir se os alunos 

estavam a maximizar as suas capacidades e se o processo estava a tomar a 

direção desejada. A forma que utilizei para verificar se os alunos estão a 

maximizar as suas capacidades e se o processo está a tomar a direção desejada 

consistia em realizar um exercício já efetuado anteriormente e colocar o mesmo 

objetivo, pois só era possível comparar se for mantido o mesmo contexto. 

Relativamente ao planeamento, existiam quatro subsetores: planeamento 

anual estabelecido pelo AESH, o planeamento anual definido para a turma 

principal, as unidades didáticas para cada modalidade lecionada e os planos de 

aula. 

No que diz respeito ao planeamento anual, este era um plano de 

perspetiva global que procurava situar e concretizar o programa de ensino no 

local e nas pessoas envolvidas. Constituí, assim, 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. 

A tarefa principal para a realização de um planeamento anual consistia na 

determinação dos objetivos do ano, com base nos objetivos do programa. Mas, 

uma das preocupações dominantes centrava-se na concretização das 

indicações sobre os objetivos. 

Uma das minhas maiores dificuldades na realização do planeamento 

anual foi, sem duvida, a definição de objetivos a longo prazo, apenas de acordo 

com os objetivos estabelecidos no programa para o ano de escolaridade 

respetivo. Na minha opinião era bastante vago, pois a turma podia ter um nível 

de desempenho motor diferente relativamente aos definidos pelo planeamento 

anual. 
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Por fim, o planeamento anual era uma sistematização, de acordo com o 

número de aulas para cada período. Para realizar este planeamento, também 

era fulcral conhecer o roulement de espaços, para definir que modalidade era 

lecionada em cada aula. 

Quanto ao planeamento de unidade didáticas, este procurava garantir, 

sobretudo, a sequência lógica-específica e metodológica da matéria, e organizar 

as atividades do professor e dos alunos por meio de regulação e orientação da 

ação pedagógica, endereçando às diferentes aulas um contributo visível e 

sensível para o desenvolvimento dos alunos (Mesquita, 1997). 

A tarefa principal para a realização de uma unidade didática consistia na 

planificação pormenorizada da matéria para as diferentes aulas ou partes de 

aula, incluindo as primeiras reflexões metodológicas. 

A minha grande dúvida na elaboração da unidade didática consistia em 

definir a meta dos conteúdos que a turma era capaz de alcançar. Isto é, 

interrogava-me sobre até onde é que a turma era capaz de evoluir, de modo a 

não planear de forma pouco exigente ou pelo contrário, ser exigente demais. No 

primeiro período utilizei a estratégia de planear poucos conteúdos e à medida 

que a unidade didática ia avançando, verificava se era possível ou não introduzir 

mais conteúdos. A partir do segundo período já conseguia prever com mais 

segurança/certeza quais os objetivos a lecionar nas diferentes unidades 

didáticas. 

A unidade didática era um guião tendo em consideração as aulas 

destinadas no planeamento anual para a respetiva modalidade. Para a 

elaboração deste documento, era essencial conhecer a sequência metodológica 

dos conteúdos, de acordo o nível de desempenho da turma. Para além disso, a 

unidade didática apresentava a cultura desportiva da modalidade, os conceitos 

psicossociais e fisiológicos a aplicar nas aulas da modalidade. Com o intuito de 

justificar todas as tomadas de decisão relativas à elaboração da unidade 

didática, era realizada uma composição escrita onde apresentava os 

motivos/razões de cada setor (cultura desportiva, habilidades motoras, conceitos 

fisiológicos e psicossociais) (Mesquita,1997). 

No que diz respeito ao plano de aula, este baseia-se no planeamento 

anual e na unidade didática. No planeamento anual, pois era possível 

percecionar a modalidade a lecionar e o espaço correspondente. Centra-se na 
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unidade didática com o objetivo de compreender quais eram os conteúdos a 

lecionar nessa aula. Na preparação da aula tem lugar uma precisão dos seus 

objetivos; era planificado o seu decurso metodológico e temporal 

(Mesquita,1997). 

A tarefa principal para a realização de um plano de aula consistia na 

determinação dos objetivos da aula, com base nos objetivos da unidade didática 

e nas reflexões e análises do ensino. Mas, uma das preocupações dominantes 

centrava-se na concretização das indicações sobre os objetivos e matérias. 

O plano de aula era uma esquematização das situações de aprendizagem 

e de ações que o professor pretendia realizar com o intuito de exercitar os 

conteúdos propostos para a aula, atingindo o objetivo definido para a mesma. 

Para a elaboração deste documento, era essencial conhecer e/ou 

construir/idealizar situações de aprendizagens que permitam alcançar uma meta 

definida (objetivo especifico). Para cada situação de aprendizagem eram 

preenchidos os seguintes campos: tempo/duração, objetivo especifico, descrição 

da situação de aprendizagem, esquema, organização didático-metodológica e 

componentes criticas. Era fundamental que o plano de aula estivesse com uma 

sequência metodológica correta para que os alunos conseguissem enriquecer 

as suas aprendizagens e fossem capazes de compreender o porquê de os 

exercícios estarem com esse seguimento. 

Ao nível do plano de aula senti bastantes dificuldades na escolha/seleção 

das situações de aprendizagem para que fosse possível cumprir o objetivo 

definido. Pensava sempre: “Será que com estes exercícios a turma vai conseguir 

atingir este objetivo?”. Contudo, ao longo do tempo fui perdendo o receio e 

aprendi a confiar nos meus conhecimentos, na minha experiência. Obviamente, 

que por vezes os exercícios não tinham o resultado que pretendia, mas o 

essencial era na prática ser capaz de intervir, corrigir o que não estava a correr 

bem ou terminar o exercício. 

De seguida a protagonista do capitulo 3 era a realização, a ação pratica 

na lecionação das aulas e a reflexão da mesma. Este capitulo era onde tinha 

mais documentos, porque será? 

Segundo Mesquita (1997), a realização era o momento, por excelência, 

de operacionalização das intenções do professor subjacentes à organização do 

processo de ensino-aprendizagem. 
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Na realização existiam momentos em que era necessário tomar decisões. 

Esta ação consistia na determinação dos objetivos, metodologias e estratégias 

a utilizar no processo de ensino-aprendizagem. Na organização deste processo 

era fundamental que o professor estruturasse o seu ensino de forma metódica e 

sequencial. 

O 6ºG era uma turma fantástica, mas não tinha regras, nem rotinas. Então, 

desde a primeira aula que decidi implementar as rotinas que eu considerava mais 

adequadas para o bom funcionamento das aulas. A implementação de rotinas 

era um processo continuo e quando investimos nele a 100%, os alunos 

apercebiam-se que era algo de facto importante tanto para eles como para nós. 

Os alunos aprendiam através da ação e precisavam de ver aplicadas as normas 

e as consequências em vez de só me ouvirem falar delas durante horas. Com 

base em Molina (2013), apliquei algumas atividades que podem ser realizadas 

em torno das rotinas, tais como: 

 Fazer perguntas para garantir que os alunos compreenderam 

corretamente as rotinas; 

 Pensar em situações problemáticas que ocorreram na aula e 

relacioná-las com as regras pertinentes; 

 Dramatizar algumas rotinas para vermos em ação, permitindo que 

os alunos assumissem o papel de professor enquanto individuo 

que aplicava as rotinas e as consequências. 

As rotinas que implementei na minha turma principal foram as seguintes: 

 A entrada no espaço da aula devia ser de forma ordeira, em 

silêncio, e depois de eu entrar e autorizar a entrada dos alunos; 

 No momento da chamada, a turma devia estar sentada à minha 

frente, em silêncio, e dizer presente quando ouvissem o seu nome; 

 Durante a prática, para reunir os alunos fazia a contagem 

decrescente a partir do número 5. Caso os alunos não cumprissem 

esta contagem, passava para os números negativos e só terminava 

quando o ultimo aluno chegasse. O número registado 

corresponderia ao número de saltos de canguru que a turma toda 

tinha que executar; 
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 Em todas as aulas, a turma participava de forma responsável na 

colocação e na arrumação do material utilizado na aula. Esta ação 

era sempre supervisionada por mim; 

 No final das aulas de cem minutos, a turma preenchia a grelha de 

comportamento de forma organizada, colocando a cor 

correspondente ao seu comportamento durante toda a aula; 

 Em todas as aulas era lançada uma pergunta e/ou desafio com o 

intuito de os alunos descobrirem a resposta sozinhos e na aula 

seguinte a questão era trabalhada e desvendada; 

 Na parte final de cada aula, havia um momento de reflexão de 

grupo sobre a aula, onde eram referidos aspetos positivos, menos 

positivos, relevantes, a considerar, pontos altos e baixos da aula; 

 No final de cada aula era dado o grito de turma, onde os alunos 

colocavam uma mão no centro do nosso circulo e à minha 

contagem de um a três, iniciávamos o grito. 

Para alem de não terem regras/rotinas, a minha turma principal tinha 

muitas quezílias, muitos problemas no seio da turma. Uma estratégia que eu 

decidi implementar foi o trabalho em equipa, pois considerava fundamental 

incluir este tipo de atividades na lecionação das aulas. A aprendizagem 

cooperativa era uma forma de trabalho em equipa, onde os alunos interagiam e 

aprendiam uns com os outros e todos se complementavam mutuamente, em 

grupos heterogéneos (Molina, 2013). 

Esta estratégia permitiu melhorar as relações entre os alunos, assim como 

a sua integração no grupo, no espaço de aula, mas também de os dotar de 

ferramentas para aprenderem a aprender. Nestas atividades, o meu papel era 

ser facilitador, mediador e supervisor do trabalho dos alunos. As funções dos 

alunos centravam-se em praticarem a sua autonomia como aprendizes, ao 

mesmo tempo que tomavam múltiplas decisões em conjunto acerca de como 

organizar o trabalho que lhes foi atribuído e sobre o papel de cada membro do 

grupo. Para além disso, os alunos eram responsáveis pelo seu próprio trabalho, 

uma vez que estavam a trabalhar as suas competências sociais e comunicativas, 

num ambiente não competitivo, mas sim colaborativo (Molina, 2013). 
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Por fim, o trabalho em equipa era uma estratégia muito útil e 

enriquecedora para os alunos, pois permitia-lhes realizarem a sua própria 

avaliação acerca do seu desempenho. 

Passando para o olhar sobre a reflexão, este era o processo pelo qual o 

professor apreendia a experiência. A reflexão era o momento em que o professor 

analisava, em retrospetiva, o ensino e aprendizagem, reconstruia os 

conhecimentos, os sentimentos e as ações. O ato reflexivo, para mim, era a 

componente que tinha maior relevância, pois implicava ser capaz de analisar, 

refletir e saber justificar o que fez em consonância com os critérios do 

profissionalismo docente. 

Na minha opinião, para realizar uma reflexão era fundamental ter 

capacidade para ouvir e respeitar as diferentes opiniões, ter em consideração 

possíveis alternativas e reconhecer a eventualidade de erro, e, por fim, 

considerava imprescindível ter entusiasmo/predisposição para questionar, 

curiosidade para procurar e energia para mudar. 

A reflexão após a aula constituía a base para um reajustamento na 

planificação das aulas futuras, uma vez que proporcionava a identificação dos 

fatores positivos e menos positivos ocorridos na lecionação da aula, realçando 

aspetos a ter em consideração na futura planificação e organização de ensino. 

Ao longo do EP melhorei muito na redação das reflexões. Tornei-me mais 

objetiva e pormenorizada na reflexão sobre os momentos vivenciados. Continuo 

constantemente a refletir sobre tudo o que faço e tento definir estratégias para 

melhorar e/ou alterar o que correu menos bem em determinada situação. Para 

mim, as pequenas falhas traduzem-se em oportunidades de aprendizagem. 

Ao longo do ano letivo, desafiei a turma para realizarem algumas tarefas 

em conjunto. Na primeira aula do primeiro período, pedi aos alunos para 

elegerem um nome que os caraterizasse, de forma a ser o nome da turma. O 

nome escolhido foi Rebels e a justificação dada por eles consistia em que era 

uma turma rebelde, irrequieta no bom e no mau sentido. 

Uma vez que já tinham nome, decidi realizar um concurso intra turma para 

que fosse idealizado o logotipo dos Rebels (ver anexo I). Os esboços foram 

efetuados fora da aula e a votação para eleger o melhor foi realizada no 

momento inicial de uma aula. Assim, a turma passou a ter um nome e um logotipo 

que lhe oferece identidade e distinção de todas as outras turmas da escola. 
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Posteriormente a estas atividades propus um desafio à turma: criar um 

grito de turma (ver anexo II). A turma como criativa que era aceitou de imediato 

o desafio e na aula seguinte, o delegado de turma, como porta-voz dos Rebels, 

apresentou a versão final do grito: “1…2…3… Somos Rebeldes outra vez! 

Sempre seremos e nunca perderemos. Oooh REBELDES!”. Foi surpreendente 

para mim ver a dedicação e o empenho que os alunos colocaram na realização 

da tarefa. 

Como a turma superou sem grandes dificuldades o desafio da elaboração 

do grito, decidi subir um patamar e propor a criação de um hino de turma (ver 

anexo III). Este hino tinha que caraterizar a turma, os Rebels. Tinha que ser o 

seu lema. A turma apresentou o seguinte hino: “

Como a turma era empreendedora e gostava de atividades que 

estimulasse a criatividade, tomei a liberdade de propor à turma que realizasse 

uma bandeira (ver anexo IV). Na aula seguinte, a turma apresentou um esboço, 

em papel, de como ia ficar a bandeira verdadeiramente. A transformação do 

fictício em real foi realizado durante as férias da Pascoa e no primeiro dia de 

aulas do terceiro período, foi entregue pela delegada de turma, como porta-voz 

dos Rebels. 

Na última aula do segundo período, entreguei umas folhas com o nome 

de todos os alunos da turma e com o meu inclusive. Cada aluno tinha que 

preencher o espaço em branco à frente de cada nome com uma palavra ou uma 

expressão ou uma frase que caraterizasse os colegas, a si próprio e a mim. A 

data limite para a entrega dos documentos era a primeira aula do terceiro 

período. Muitos alunos não cumpriram o prazo, mas decidi alargá-lo uma 

semana, pois constatei que os alunos tinham bastantes trabalhos de casa das 

outras disciplinas. Assim, a turma mostrou-se cumpridora como tinha sido 

sempre. Com todos os documentos na minha posse, era o momento de idealizar 

a estrutura do Manual de Turma (ver anexo V) e selecionar uma página para 

cada aluno e uma para mim. Cada pagina continha o nome do aluno, a sua 

fotografia e as frases/palavras/expressões que os colegas e eles mesmos 

referiram. Para os alunos foi impresso em livrete, a preto e branco e decidi 
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colocar duas folhas brancas no final para os alunos as preencherem como 

quiserem. Os manuais de turma foram o tesouro da atividade Caça ao Tesouro 

da ultima aula do terceiro período. 

No decorrer deste ano letivo, na última aula de cada período realizei uma 

atividade diferente para que os alunos vivenciassem/experienciassem tarefas 

relacionadas com a educação física, mas que eram novidade para eles. 

No primeiro período criei um Peddy-Papper com questões relacionadas 

com as modalidades lecionadas durante esse período. A escolha da tarefa teve 

em consideração a componente teórica, não como forma de avaliação, mas sim 

para percecionar se os alunos assimilaram os conteúdos lecionados. A grande 

maioria das questões do Peddy-Papper foram desafios colocados para trabalho 

de casa e discutidos nas aulas. Esta atividade tinha como objetivo ser uma 

atividade que proporcionasse o desenvolvimento do espirito de equipa, a 

cooperação e a dinâmica de turma. 

No antes, durante e pós o Peddy-Papper constatei melhorias ao nível: 

 Organização autónoma das equipas; 

 Cooperação entre os alunos da mesma equipa; 

 Entreajuda entre os alunos da turma, independentemente da 

equipa; 

 Concentração no momento de discussão de resultados sem refutar 

desnecessariamente; 

 Sentido critico mais desenvolvido; 

 Aceitação do erro sem julgamentos por parte dos restantes alunos 

da turma. 

O rescaldo final desta atividade foi bastante positivo não só porque 

constatei que os alunos assimilaram todas as aprendizagens do período, mas 

também porque a turma esteve toda empenhada a realizá-la, terminaram com 

um sorriso no rosto e com o sentimento de missão cumprida. Deste modo concluí 

que foi uma ótima estratégia ter proposto esta tarefa para a última aula do 

período e ter proporcionado algo novo aos alunos. 

No segundo período realizei um jogo denominado por QUIZ REBELS, que 

tinha o intuito de desenvolver o processo cognitivo associado às modalidades 
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lecionadas ao longo do período. Para além disso, esta tarefa pretendia 

desenvolver o espirito de sacrifício, cooperação e entreajuda da turma. 

No decorrer da atividade, os alunos estavam empenhados e 

participativos. Apesar de terem apenas um minuto para responder à pergunta, 

os elementos dos grupos partilhavam opinião, discutiam as opções e escolhiam 

uma solução. Assim, consegui que os alunos cumprissem um dos objetivos da 

tarefa de forma inconsciente. Esta turma tinha bastantes 

conflitos/desentendimentos. Então considerava que a aula de educação física 

pode ser utilizada como local para ultrapassarem estas questões, através de 

atividades onde os alunos fossem “obrigados” a comunicar uns com os outros 

para conseguirem atingir um objetivo. Neste caso particular, os alunos tinham 

que comunicar para conseguirem acertar na resposta correta. 

Pela fantástica entrega e empenho na atividade realizada, decidi entregar 

um certificado de participação juntamente com umas medalhas utilizando o 

logotipo realizado pela turma no primeiro período e com fitas de cores diferentes 

para distinguir as várias equipas. 

No final da aula, os alunos estavam com um sorriso no rosto e 

transcendiam de felicidade quando constataram que a fotografia no certificado 

colocada como marca de água era a fotografia de turma tirada no primeiro 

período e que na medalha estava estampado o logotipo criado por eles. Para 

mim, a alegria/felicidade dos alunos foi algo bastante marcante. Uma das frases 

que vai ficar na minha cabeça foi dita por um aluno no final da aula com a lágrima 

no canto do olho: “Foi a primeira vez que recebi uma medalha, obrigada 

professora, nunca mais vou esquecer este momento!”. 

No terceiro período realizei uma atividade de despedida deste ano 

inesquecível. Esta última aula do ano foi dividida em três grandes momentos. No 

primeiro, os alunos apresentaram a curta-metragem realizada de forma 

autónoma sobre o 25 de Abril e procedeu-se à congratulação dos três alunos 

com melhor desempenho na tarefa relativa ao projeto 25 de Abril, sendo 

entregue certificados aos alunos que realizaram a tarefa solicitada por mim. Na 

segunda parte da aula, preparei uma atividade lúdica para os alunos, 

denominada por Caça ao Tesouro. Nesta atividade, a turma tinha que procurar 

as peças de dois puzzels e construí-los de forma autónoma. Posteriormente, 

tinham que encontrar o tesouro escondido. O tesouro continha os manuais de 
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turma. De seguida, tomei a liberdade de propor aos alunos realizarmos um 

piquenique de despedida, onde transcendesse alegria, boa disposição e muita 

partilha, como ocorreu todo este ano letivo. O último momento da aula foi a 

apresentação de um poster com uma mensagem alusiva ao futuro dos alunos. 

Ai! Tantas atividades, tantos momentos inesquecíveis, desafiantes que 

vivenciei. Vou procurar fotografias destes momentos. 

Passando para o próximo capitulo, este era constituído pela avaliação. 

Lembro-me que sempre que utilizava esta palavra os meus alunos ficavam “em 

sentido”. Segundo estes documentos, a avaliação era definida como o processo 

que consistia em determinar a extensão com que os objetivos educacionais se 

concretizam. Esta ação tinha dois objetivos: obter ganhos dos alunos a diferentes 

níveis e avaliar o grau de concretização dos objetivos. Folheando os restantes 

documentos, constatei que a avaliação era uma tarefa bastante importante. 

Vejamos: 

“A avaliação é considerada “um «incómodo» necessário” (Bento, 2003, 

p.174). A avaliação era considerada uma das tarefas centrais de cada professor, 

juntamente com a planificação e realização. 

A avaliação do ensino orientava-se por dois sentidos dominantes: 

 Definição do estado alcançado, ou seja, o que o professor e os 

alunos alcançavam nas várias unidades didáticas e nas inúmeras 

aulas; 

 Precisão dos planos professor, isto é, verificação/constatação do 

que deve ser melhorado para a aula seguinte. 

A retrospetiva que fazia ao longo da minha ação era mediante perguntas 

como: 

 A apresentação do tema esteve ajustada ao nível dos alunos? 

Contemplou e desenvolveu os seus interesses? 

 Os ajustes didáticos garantiram aos alunos as oportunidades de 

aprendizagem pretendidas? 

 Forneci instruções suficientes? Foram realmente as mais corretas? 

 A organização da aula foi adequada? A distribuição do tempo pelas 

diferentes atividades foi a correta? 
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 Atendi suficientemente à diferenciação? O trabalho em grupos foi 

ajustado? 

 A minha interação verbal (e não verbal) com os alunos foi eficiente 

e estimulante? 

O facto de colocar estas a mim mesma, ajudava-me a superar medos, 

hesitações, obstáculos e a confiar nos meus conhecimentos, constatar e corrigir 

alguns erros, mas, essencialmente ajudou-me a ser melhor. Porque aprendi 

muito através deste método. 

Em relação ao aluno e à sua ação, questionava-me se: 

 Os alunos integraram-se nas propostas de trabalho? 

 Houve alunos fora do contexto? 

 O nível desejado de atividade foi alcançado tanto pelos «bons» 

como pelos «maus»? 

Na disciplina de Educação Física, devido há possibilidade de se definirem 

vários objetivos, proporcionava e era recomendável a diversidade de formas de 

avaliação. 

Segundo Rosado et al (2012), existiam três modalidades de avaliação: 

diagnóstica, formativa e sumativa. A avaliação diagnóstica consistia na análise 

de conhecimentos e aptidões que o aluno devia possuir para poder iniciar novas 

aprendizagens. Esta modalidade de avaliação devia fornecer indicações que 

permitam prever a evolução de um objeto avaliado, fornecendo informação de 

orientação do processo formativo. 

Em relação à avaliação diagnóstica, uma das minhas maiores dificuldades 

prendia-se com o facto de eleger inúmeros conteúdos para observar num curto 

período de tempo. O que inviabilizava a correta avaliação de todos os alunos. 

Ao longo do tempo fui corrigindo e colocando apenas os conteúdos base para 

introduzir os conteúdos. Para além disso, no inicio do ano letivo, as avaliações 

diagnósticas do primeiro período foram as mais difíceis porque ainda não sabia 

o nome dos alunos da turma, o que fazia com que demorasse muito mais tempo 

a preencher a grelha. 
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A avaliação formativa possuía um carácter sistemático e contínuo sendo da 

responsabilidade conjunta do professor, em diálogo com os alunos e outros 

professores do grupo de educação física (Rosado et al., 2012). 

Ao longo do EP não utilizei a avaliação formativa porque as unidades 

didáticas eram bastante curtas e o nível de desempenho dos alunos era 

baixo/fraco. Contudo, em alguns momentos das unidades didáticas repetia os 

exercícios para verificar se os alunos tinham consolidado os conteúdos ou se 

apresentavam melhorias relativas às habilidades motoras exercitadas. 

Por fim, a avaliação sumativa, de acordo com Rosado et al (2012), era a 

modalidade de avaliação que melhor possibilitava uma decisão relativamente à 

progressão ou à retenção do aluno, pois comparava resultados globais, 

permitindo verificar a progressão de um aluno face a um conjunto de objetivos 

previamente definidos. Esta avaliação era realizada, normalmente, no final de 

cada período letivo e no final de cada ano, podendo também ter lugar no final de 

uma ou várias unidades de ensino que interessa avaliar globalmente. A avaliação 

sumativa prestava-se à classificação, mas não se esgotava nela, nem se devia 

confundir com esta, podendo, evidentemente, existir avaliação sumativa sem 

classificação. A avaliação sumativa (como as restantes formas de avaliação) 

pode assumir uma expressão qualitativa ou quantitativa. 

A avaliação sumativa para mim era um momento importante, pois tratava-se 

de uma avaliação global da unidade didática, do período e do ano letivo. 

Obviamente que no primeiro período as hesitações, as inseguranças eram 

maiores, mas à medida que as repetições foram aumentando, a certeza foi 

crescendo e a confiança ajudava-me a tomar as decisões. 

O balanço do ano letivo que o conselho de turma efetuou em relação ao 6ºG 

caraterizava-se por ser uma turma heterogénea com alunos excelentes e com 

alunos com nível de desempenho fraco. Era uma turma enérgica e participativa, 

mas era muito conversadora. O comportamento da turma melhorou assim como 

o cumprimento das regras definidas, o que indicava que as estratégias definidas 

ao longo do primeiro e segundo período surtiram o efeito desejado. 

Ao nível das classificações dos diferentes grupos disciplinares, relativamente 

às Línguas e Estudos Sociais, História e Geografia de Portugal foi a disciplina 

que teve maior crescimento, mas Inglês foi a disciplina que teve mais alunos com 

nível 5. Em relação ao grupo de Matemática e Ciências, a disciplina que teve um 
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rendimento maior por parte dos alunos foi Ciências Naturais. Quanto ao grupo 

da Educação Artística e Tecnológica, a disciplina de Educação Tecnológica teve 

um maior crescendo. Por fim, a Educação Física foi uma disciplina que em 

nenhum período teve alunos com nível inferior a 3 e teve um aproveitamento 

bastante visível. 

Comparando todos os grupos disciplinares com a disciplina de Educação 

Física, constatou-se que a Educação Física foi a disciplina que mais alunos com 

nível cinco atribuiu no final do ano letivo, igualando com o Inglês. 

Concluindo, as três disciplinas que o 6ºG apresentava melhores resultados 

era a Educação Física, Ciências Naturais e Inglês. 

Por fim, o conselho de turma considerava que o 6ºG tinha bastantes 

potencialidades, mas era fundamental que os alunos modificassem o seu 

comportamento e a atitude tornando-se mais atentos e concentrados. O facto de 

serem uma turma heterogénea podia ser um aspeto positivo desde que os alunos 

excelentes ajudassem os alunos com mais dificuldades. 

É tão interessante reler os meus receios, as minhas hesitações no início 

da minha ação como professora. Faz-me repensar nas estratégias que utilizei 

para superar estas inseguranças. Sem duvida que o melhor método é a 

experiência. Ou seja, quantos mais anos de prática, mais simples se tornam as 

diferentes tarefas e a confiança acaba por aumentar. 

Folheando, cheguei ao último capitulo que correspondia à observação. 

Com base nestes documentos, a observação era uma tarefa com 

objetivos/regras específicos. 

O regulamento da unidade curricular do estágio profissional3 patenteava 

que os Formigas-estagiários tinham que realizar vinte observações ao(s) seu(s) 

colega(s) do núcleo de estágio. Estas observações podiam ser calendarizadas e 

geridas pelo observador. No meu caso particular, considerei prioritário realizar 

as vinte observações até ao final do segundo período, pois, assim ficava com o 

terceiro período para me dedicar à lecionação das aulas, à implementação de 

mais atividades extracurriculares e para a elaboração do relatório de estágio. 

                                                     
3 In Normas Orientadoras da Unidade Curricular Estágio Profissional do Curso do 2º Ciclo do Mestrado 
em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, aprovadas no ano 2011/2012. 
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Primeiramente, era fulcral compreender a noção de observação. O ato de 

observar não se limita a um olhar sobre um facto, mas sim dirigir um olhar sobre 

algo ou alguém que se escolhe, podendo também ser o envolvimento a 

encaminhar a focalização, e torná-lo um objeto. Como Sarmento (2004, p.161) 

afirma, “sempre que se observa, cria-se um sistema de expetativas, formam-se 

vários horizontes ou níveis de compreensão para além do «imediato concreto»”. 

Assim, constatou-se que o ato de observar era um processo ativo e complexo, e 

as diferenças entre observadores ou contextos permitiam perceções distintas. 

No início, uma das minhas maiores dificuldades prendia-se com o facto 

de conseguir identificar os elementos relevantes que ocorriam no momento da 

aula e categorizá-los. Posteriormente, o ato de definir que estratégia utilizaria 

para alterar e/ou melhorar o erro/acontecimento ocorrido na situação de 

aprendizagem identificada também suscitava algumas hesitações. Assim, 

tornava-se complicado gerir toda a envolvência e os inúmeros acontecimentos 

que se sucediam nas aulas, pois tinha que ter em atenção a importância, o 

objetivo especifico da situação de aprendizagem, o objetivo geral da aula e o ato 

em sim. 

Á medida que o número de observações realizadas foi aumentando, as 

dificuldades iam desaparecendo e o à vontade ia crescendo. Desta forma, a 

estratégia utilizada para superar as dificuldades foi definir objetivos específicos 

para cada momento de observação de uma temática. Por exemplo, na primeira 

observação da análise do controlo da turma tinha como objetivo observar como 

é que a turma reagia ao sinal sonoro do professor no momento de reunião da 

turma. E na segunda observação da mesma temática tinha como intuito observar 

as estratégias utilizadas pelo professor para controlar a turma em momento de 

aula. 

O observador como ser vivo que é podia ser influenciado pelo facto de 

não gostar do tipo de organização didática e/ou da sequência das situações de 

aprendizagem, o que terá repercussões no ato da observação. Enquanto 

observadora devo ter em conta os comportamentos analisados e as aquisições 

dos alunos. Assim, observava as estratégias pedagógico-didáticas utilizadas 

pelo observado para manter os alunos em empenhamento motor durante uma 

percentagem de tempo elevada, num clima de aula afetivo positivo. 
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Sarmento (2004) enuncia seis passos que devem ser tidos em 

consideração no ato de observação: (1) decidir o que observar; (2) desenvolver 

definições dos comportamentos a observar; (3) selecionar a tática mais 

apropriada: sistema de observação mais adequado; (4) estabelecer a fiabilidade 

da observação; (5) operacionalizar a observação e (6) sumariar e interpretar os 

dados.  

Em núcleo de estágio decidimos observar sete itens: (a) análise do 

controlo da turma; (b) análise da gestão do tempo de aula; (c) análise do 

comportamento do professor; (d) análise do comportamento dos alunos; (e) 

análise dos incidentes críticos; (f) análise do feedback; (g) análise da gestão do 

tempo de aula e incidentes críticos. Estas temáticas foram selecionadas e 

devidamente definidos os comportamentos a observar, de acordo com Sarmento 

(2004). Apenas nos itens (e) e (f) não foram utilizadas as grelhas de observação 

sistemática de registos de intervalos de tempo de cinco segundos. Para o (e) foi 

definido que seria realizado uma descrição reflexiva sobre todos os 

acontecimentos decorridos na aula. Na analise do feedback, a grelha utilizada 

consistia numa grelha de registos quantitativos, referindo o número de vezes que 

foram emitidos determinados feedback, em que direção e em que momento. 

O facto de termos selecionado sete itens permitiram que fossem 

realizadas 3 ou 4 observações de cada temática. Para realizar a repetição foi 

tido em conta a modalidade lecionada e o tempo passado desde a última 

observação. 

No final de cada ação devia haver um momento dedicação à reflexão da 

mesma. O pensamento reflexivo contribuía para a promoção do progresso. Este 

progresso proporcionava que fossem tomadas as providências necessárias e 

mais adequadas para evitar e/ou minimizar os inconvenientes ou prolongar a 

duração das vantagens. Os dados obtidos pela observação e as ideias que 

surgem no ato de observação eram as duas pedras basilares do processo 

reflexivo, porque na interação entre eles havia de surgir uma conclusão. 

Em relação ao ato reflexivo, considero que as aprendizagens, a prática e 

a visão de um outro prisma trouxe bastantes benefícios à forma de redigir a 

reflexão. Comparando as reflexões realizadas no momento inicial com as finais, 

denota-se que consigo ser mais objetiva, no sentido de ser capaz de identificar 

os aspetos fulcrais para refletir; definir estratégias para melhorar e/ou corrigir os 



29 
 

aspetos observados; organizar melhor as ideias; não escrever como falo, mas 

utilizar uma linguagem cuidada e usar frases curtas e percetíveis. 

De um modo geral constato que o facto de ter refletido sobre o que 

observei fez com que beneficiasse em todos os níveis: planificação, avaliação, 

dinamização e organização. Isto é, a partir do momento que iniciei o ato de 

reflexão, comecei a ter em atenção os pequenos pormenores na planificação dos 

planos de aula em geral e nas diferentes situações de aprendizagem em 

particular; no momento de avaliação comecei a ter em consideração as 

capacidades individuais dos alunos; na dinamização e organização comecei a 

perspetivar com mais ponderação todas as possibilidades de forma a minimizar 

os fatores menos positivas que possa prejudicar o evento/projeto. Assim, posso 

concluir que o ato de reflexão permitiu expandir a minha aprendizagem e, no 

meu ponto de vista, não há melhor forma de aprender do que partir de nós 

próprios, ou seja, através da descoberta guiada (identificamos um problema, 

superamos o obstáculo e seguimos em frente). 

Por fim, tendo em consideração o outro lado do prisma, aceitar “ser 

observado, ou tolerar a presença de um observador é algo que decorre muito da 

relação entre observador e observado, ou até da familiarização da situação 

proposta” (Sarmento, P. 2004. P.164). Esta citação transcreve na integra o que 

eu realmente penso sobre o que é estar no papel de observado. Sem dúvida que 

eu e o meu colega de estágio, temos uma ótima relação, o que permite um à 

vontade grande no momento de observação. Não só por não me sentir 

pressionada, mas também por discutirmos/refletirmos no final da aula sobre os 

aspetos positivos e menos positivos. Para além disso, o facto de trabalhar na 

formação de crianças e jovens em contexto clubístico, mas inserido num colégio, 

proporciona uma familiarização com a situação vivenciada. Adicionando, como 

nunca estou sozinha no local do treino, o facto de estar alguém a observar a 

minha prestação já não é novidade, logo não me causa pressão. 

Em forma de síntese, considerava que o processo de observação 

consistia em “Aprender a «filmar com os olhos», a saber definir o que vê” 

(Sarmento, 2004, p.216), pois no momento inicial era necessário aprender “a 

focar” para poder “filmar” e só depois de ver vários filmes é que era possível 

definir o que se “filmou”. 
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Ai.. Estou tão cansada! Tenho que ir descansar. Escrever-te-ei o mais 

breve possível. Até já! 
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4. As inesquecíveis atividades 

Que dia em cheio hoje! Escrevo-te já, antes que este dia incrível esvaneça 

na minha memória. 

Hoje tive consulta com a Formiga Rita e pedi-lhe para ela me levar à escola 

da colónia da Senhora da Hora. No primeiro momento, ela hesitou porque não 

percebeu o motivo, mas quando lhe disse a razão, ela colocou-me no seu carro 

e iniciamos a nossa viagem. 

Mal cheguei lá emergiram tantas memórias em mim! Como não te levei 

comigo, escrevi num papel tudo o que me lembrei nesta recheada viagem. 

Tantas atividades que eu e o Formiga Ricardo organizamos e participamos, com 

a autorização e supervisão da professora Formiga cooperante e da coordenação 

da escola. 

Será que tenho alguns documentos relativos a estas atividades aqui em 

casa? Vou procurar! Encontrei um baú no meu quarto que me fez sentir que 

podia ter alguma coisa. Abri e procurei de entre todos os dossiês que tinha lá 

dentro. Encontrei um que tinha como legenda: “Participação na escola e relação 

com a comunidade”4, abri e na introdução afirmava que este abrangia atividades 

não letivas, assumindo como objetivo a integração do estagiário na comunidade 

educativa, pelo que este deve procurar desenvolver um conhecimento do 

contexto, bem como envolver-se nas atividades que ultrapassam o âmbito da 

lecionação da turma principal. Adicionando uma intervenção do estagiário em 

cooperação com os restantes membros da comunidade educativa. Materializa-

se ainda no conhecimento do contexto do envolvimento da escola, tendo como 

objetivo que o estagiário seja capaz de se tornar uma pessoa promotora de 

sinergias entre a escola e o meio, possibilitando oportunidades educativas 

dotadas de significado para os alunos. 

No índice estavam descritas todas as atividades que tinha escrito no papel. 

Ai que peso! Decidi ler uma por uma, com vista a ver se me recordava de 

algum pormenor importante. 

 

                                                     
4 In Normas Orientadoras da Unidade Curricular Estágio Profissional do Curso do 2º Ciclo do Mestrado 
em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, aprovadas no ano 2011/2012. 
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Workshop de Malabarismo 

No dia 26 de Novembro, entre as 14:30 e as 17 horas, o núcleo de estágio 

da escola EB 2,3 da Senhora da Hora, inserida no agrupamento de escolas da 

Senhora da Hora, realizou um workshop destinado a todos os alunos. Esta 

atividade tinha como principal objetivo desenvolver conhecimentos, habilidades 

artísticas e culturais, incentivar os alunos à socialização, fortalecer os valores 

Éticos e Morais, bem como, criar o prazer pelo belo, despertar o seu lado 

estético, valorizando o individuo como um ser único.  

Pretendia-se com esta atividade dar a conhecer aos alunos da Escola EB 

2/3 da Senhora da Hora as artes circenses, mais precisamente proporcionar aos 

alunos a experiência com o malabarismo (habilidades de equilíbrio, destreza e 

acrobacia na manipulação de objetos). 

Através da estratégia de utilizarmos folhas de inscrição para que 

pudessem participar no workshop, permitiu que conseguíssemos controlar o 

número de alunos que assistiram e participaram à nossa atividade. Esse número 

superou todas as expetativas, alcançando as centenas de alunos. Para nós, foi 

com uma enorme satisfação que na primeira atividade conseguimos cativar 

tantos alunos. 

 

Corta Mato Escolar 

O Corta Mato foi um evento verdadeiramente impressionante para a 

Escola, através do ambiente festivo foi possível unir os alunos ao Desporto, mais 

precisamente ao Atletismo. 

Todo o evento foi planeado de com a devida antecedência na reunião 

sobre o Corta mato com todos os professores de Educação Física do 

agrupamento de escolas da Senhora da Hora. As tarefas foram destinadas 

pormenorizadamente para cada professor(a) para que a realização do corta 

mato fosse um sucesso. Existe a necessidade de um grupo coeso e com vontade 

de realizar. 

Como estudantes-estagiários sentimos na reunião destinada ao 

planeamento do Corta mato que existe uma enorme importância dada ao evento 

a realizar no dia dezassete de dezembro pelos professores de Educação física 

do agrupamento de escolas da senhora da hora. Nós, estudantes-estagiários 

acreditamos que este tipo de atividades é um modo perfeito para aproximar todos 
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os alunos do desporto, neste caso específico, ficarem todos mais próximos da 

modalidade de atletismo, bem como a transferência de valores ético-morais.  

O dia do Corta Mato começou bem cedo com a preparação do percurso, 

montando toda a arquitetura necessária à sua realização. Á medida que o tempo 

avançava professores e alunos chegavam à escola. Os professores atarefados 

com as suas tarefas e os alunos em grupos realizando aquecimento para poder 

competir. 

A presença da atleta Fernanda Ribeiro foi sem dúvida muito importante 

para os alunos, infelizmente a sua presença foi confirmada dois dias antes do 

Corta Mato. A transmissão aos alunos de que a ex-atleta olímpica iria estar 

presente com a sua academia e com algumas atividades lúdicas relacionadas 

ao atletismo foi apenas efetuada oficialmente no dia do corta mato. 

Apesar de nem todos os alunos conhecerem o percurso desportivo da 

atleta e da importância que teve para o desporto nacional e internacional da 

modalidade de atletismo, a sua presença foi para eles uma grandíssima surpresa 

e responderam com um enorme agrado à sua presença. A academia Fernanda 

Ribeiro com a presença de duas colaboradoras presenteou-nos com atividades 

em que os alunos tiveram oportunidade de experienciar algumas práticas pela 

sua primeira vez, como, por exemplo, o lançamento do dardo, barreiras, técnica 

de corrida e algumas estações de aquecimento. 

Esta manhã foi uma manhã repleta de transmissão de valores éticos e 

morais a todos os alunos. Estes obtiveram um comportamento exemplar 

cumprindo com todos os objetivos planeados. Todos os professores estiveram 

envolvidos no Corta mato, a interajuda entre professores foi importantíssima 

para que a consumação de todo este projeto fosse realizada como era 

expectável. 

Para terminar esta reflexão acreditamos que com este tipo de eventos 

poderemos tornar a escola ainda mais unida, colocando desta forma todos os 

alunos, pais e professores mais próximos dos seus objetivos. O ato de educar 

foi sem dúvida posto em prática no Corta Mato através do Desporto, objetivo da 

disciplina de Educação Física. 
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Atividade Interna 

A atividade interna no primeiro período consistia num torneio inter turmas 

na modalidade de Futsal. As terças-feiras eram destinadas para as turmas do 5º 

e 8ºano de escolaridade; e às quintas-feiras competiam as turmas do 6º e 7ºano 

de escolaridade. 

No decorrer da atividade, os alunos demonstraram um grande empenho, 

pelo que o desenrolar da mesma foi muito positivo, criando um ambiente 

bastante agradável. Os horários estabelecidos para cada jornada foram 

cumpridos, tendo a atividade terminado dentro do estipulado pela organização. 

As transições dos jogos, respetivas classificações e informação das equipas que 

passavam à fase seguinte foi bastante rápida e eficaz tendo sido colocada 

imediatamente no quadro de pontuações após o término de cada jogo, facilitando 

o visionamento dos resultados por parte dos alunos. 

A motivação e competitividade estiveram presentes em todos os jogos, 

onde a vontade de atingir o melhor resultado para a equipa foram os maiores 

objetivos dos alunos, sendo visível um espírito de equipa e entreajuda em cada 

jogo realizado. 

Os alunos foram os responsáveis por arbitrar os jogos, anotar a 

pontuação, cronometrar o tempo de jogo, registar as classificações dos jogos e 

os resultados bem como informar as equipas que passavam às fases seguintes. 

É de salientar que não houve qualquer incidente a registar, nem qualquer atitude 

menos positiva ou falta de fair-play no decorrer do torneio. Sendo de reforçar o 

espírito de equipa e entreajuda das equipas participantes. Assim, sugere-se que 

em eventos futuros, os torneios tenham uma maior participação por parte dos 

alunos, pois são atividades que desenvolvem o gosto pela atividade física, cujo 

empenhamento e alegria demonstrado pelos alunos que nela participam, 

transmitiram aos professores sentimentos e valores que nos fazem ter orgulho 

em ser professor. 

O equipamento desportivo personalizado (vestuário) para cada equipa e 

a exigência de cânticos para os adeptos de cada equipa seria um fator propulsor 

para vincular ainda mais os alunos ao desporto escolar. Deste modo poderíamos 

aumentar o número de participantes para os torneios inter turmas. 

Todos os alunos envolvidos (jogadores/adeptos) neste torneio de futsal 

inter turmas demonstraram o maior interesse em participar, ajudar para que todo 
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o evento fosse realizado com o sucesso pretendido. A participação prévia destes 

alunos muitíssimo envolvidos deverá ser aproveitada para a promoção do torneio 

a realizar, queremos com isto dizer que os alunos deverão estar mais envolvidos 

no planeamento/divulgação. Poderão então passar a ter papéis de promoção 

para os torneios inter turmas a realizar no decorrer do ano letivo. 

No segundo período, a atividade interna consistia num torneio inter turmas 

na modalidade de Basquetebol. As terças-feiras eram destinadas para as turmas 

do 8ºano de escolaridade e às quintas-feiras competiam as turmas do 7ºano de 

escolaridade. 

Nas inscrições das equipas para a atividade interna, os alunos mostraram 

muito interesse. Apesar dos jogos estarem destinados só a dois anos de 

escolaridade inscreveram-se quatro equipas do 8º ano e duas do 7º ano, sendo 

que as turmas de 8º ano foram as mesmas que se inscreveram o período 

passado e no 7º ano inscreveu-se uma turma das três que tinham participado o 

período passado e mais uma turma que não tinha participado. 

Comparativamente com a atividade interna do primeiro período, este inter tumas 

não teve a adesão expectável, mesmo tendo em consideração que, de uma 

forma geral, os alunos preferem futsal em vez de basquetebol. 

Um dos aspetos a salientar prende-se com o facto de não haver nenhuma 

equipa feminina inscrita no torneio. No primeiro período ainda houve uma, mas 

como não tinha adversários não participou, mas este período nenhuma equipa 

se inscreveu. 

No decorrer das semanas destinadas para os jogos inter turmas, às 

terças-feiras fomo-nos apercebendo que os alunos não foram responsáveis, pois 

não cumpriram o compromisso a que se comprometeram. Nunca existiu uma 

terça feira onde as quatro equipas comparecessem para ser possível realizar-se 

os jogos planeados. Este fator comprova que os alunos não se empenharam a 

100% na tarefa. Apenas uma equipa do 8º ano e as duas do 7º ano honraram o 

compromisso, mas a turma do 8º ano não realizou jogo nenhum e as turmas de 

7º ano apesar de estarem constantemente a jogar um contra a outra estiveram 

sempre presentes nos jogos. 

Na nossa opinião, o problema não está na modalidade, não é por os 

alunos gostarem menos ou mais de basquetebol que não compareceram à 

atividade. No nosso entender, como o 3º ciclo lecionou a modalidade de 
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basquetebol no primeiro período, talvez fizesse mais sentido que o inter turmas 

de basquetebol tivesse sido no primeiro período. 

Às quintas-feiras, as equipas demonstraram um grande empenho, pelo 

que o desenrolar da mesma foi muito positivo, criando um ambiente bastante 

agradável. Os jogos foram tão emotivos que num jogo ganhou uma equipa e no 

outro jogo venceu a outra. Os horários estabelecidos para cada jornada foram 

cumpridos, tendo a atividade terminado dentro do estipulado pela organização. 

A motivação e competitividade estiveram presentes em todos os jogos, onde a 

vontade de atingir o melhor resultado para a equipa foram os maiores objetivos 

dos alunos, sendo visível um espírito de equipa e entreajuda em cada jogo 

realizado. Os alunos foram os responsáveis por arbitrar os jogos, anotar a 

pontuação e cronometrar o tempo de jogo. É de salientar que não houve 

qualquer incidente a registar, nem qualquer atitude menos positiva ou falta de 

fair-play no decorrer do torneio. 

Assim, sugere-se que em eventos futuros, os torneios inovem 

ligeiramente. A nossa sugestão é que num dia destinado para a atividade interna 

seja realizado por exemplo um jogo da modalidade definida entre professores e 

alunos inscritos. Este fator pode ser motivante para os alunos, o que leva a uma 

maior participação por parte dos alunos, pois são atividades que desenvolvem o 

gosto pela atividade física, cujo empenhamento e alegria demonstrado pelos 

alunos que nela participam, transmitiram aos professores sentimentos e valores 

que nos fazem ter orgulho em ser professor. 

Um dos aspetos referidos na reflexão relativa à atividade interna de Futsal 

foi a implementação de equipamento desportivo personalizado (vestuário) para 

cada equipa e a exigência de cânticos para os adeptos de cada equipa seria um 

fator propulsor para vincular ainda mais os alunos ao desporto escolar. Porém, 

como não houve a adesão nem a comparência desejada das equipas, não foi 

possível implementar. Contudo, tentaremos aplicar na atividade interna do 

terceiro período. 

Um aspeto a considerar quer neste torneio quer no do primeiro período foi 

a inexistência de turmas de 9º ano inscritas no torneio. O que nos leva a refletir 

sobre qual o motivo para que eles não participem, pois, este fator pode 

influenciar negativamente os anos inferiores. Apesar de termos questionado os 

alunos de 9º ano não conseguimos concluir o motivo que os leva a não participar 
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nestas atividades. Contudo, iremos fazer um esforço para que no próximo 

período haja pelo menos uma equipa de 9º ano inscrita na atividade interna. 

Todos os alunos envolvidos (jogadores/adeptos) neste torneio de 

basquetebol inter turmas demonstraram o maior interesse em participar, ajudar 

para que todo o evento fosse realizado com o sucesso pretendido. A participação 

prévia destes alunos muitíssimo envolvidos deverá ser aproveitada para a 

promoção do torneio a realizar, queremos com isto dizer que os alunos deverão 

estar mais envolvidos no planeamento/divulgação. Poderão então passar a ter 

papéis de promoção para os torneios inter turmas a realizar no decorrer do ano 

letivo. 

No terceiro período, a atividade interna consistia num torneio inter turmas 

na modalidade de Basquetebol. Como a atividade estava destinada apenas para 

as turmas do 6ºano de escolaridade, o torneio decorreu às quintas-feiras do dia 

19 de Maio ao dia 2 de Junho. 

Nas inscrições das equipas para a atividade interna, os alunos mostraram 

algum interesse. Apesar dos jogos estarem destinados só a um ano de 

escolaridade inscreveram-se quatro equipas, sendo que as turmas foram as 

mesmas que se inscreveram no primeiro período. Comparativamente com a 

atividade interna do primeiro período, este inter tumas não teve a adesão 

expectável, mesmo tendo em consideração que, de uma forma geral, os alunos 

preferem futsal em vez de basquetebol. 

Um dos aspetos a salientar prende-se com o facto de haver duas equipas 

femininas inscrita no torneio. No primeiro período ainda houve uma do 8ºano, 

mas como não tinha adversários não participou. Contudo, neste período 

inscreveram-se duas equipas do sexo feminino, o que permitiu que elas 

participassem, jogando uma contra a outra. 

No decorrer das semanas destinadas para os jogos inter turmas, às 

quintas-feiras, as equipas demonstraram um grande empenho, pelo que o 

desenrolar da mesma foi muito positivo, criando um ambiente bastante 

agradável. Os jogos foram tão emotivos que num jogo ganhava uma equipa e no 

outro jogo vencia a outra. Os horários estabelecidos para cada jornada foram 

cumpridos, tendo a atividade terminado dentro do estipulado pela organização. 

A motivação e competitividade estiveram presentes em todos os jogos, onde a 

vontade de atingir o melhor resultado para a equipa foram os maiores objetivos 
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dos alunos, sendo visível um espírito de equipa e entreajuda em cada jogo 

realizado. Os alunos foram os responsáveis por arbitrar os jogos, anotar a 

pontuação e cronometrar o tempo de jogo. É de salientar que não houve 

qualquer incidente a registar, nem qualquer atitude menos positiva ou falta de 

fair-play no decorrer do torneio. 

Na minha opinião, como a modalidade de basquetebol foi lecionada ao 6º 

ano de escolaridade no segundo período, talvez fizesse mais sentido que o inter 

turmas de basquetebol tivesse sido no segundo período e não no terceiro. Seria 

mais um momento para praticar enquanto estavam a aprender a modalidade. 

Um dos aspetos referidos na reflexão relativa à atividade interna do 

período anterior foi a implementação de equipamento desportivo personalizado 

(vestuário) para cada equipa e a exigência de cânticos para os adeptos de cada 

equipa seria um fator propulsor para vincular ainda mais os alunos ao desporto 

escolar. Porém, como o torneio se desenrolou em apenas duas semanas não 

permitiu a implementação dos aspetos acima referidos, mas referimos esta 

vontade às docentes de Educação Física como possível inovação para o próximo 

ano. 

Todos os alunos envolvidos (jogadores/adeptos) neste torneio de 

basquetebol inter turmas demonstraram o maior interesse em participar, ajudar 

para que todo o evento fosse realizado com o sucesso pretendido. A participação 

prévia destes alunos muitíssimo envolvidos deverá ser aproveitada para a 

promoção do torneio a realizar, queremos com isto dizer que os alunos deverão 

estar mais envolvidos no planeamento/divulgação. Poderão então passar a ter 

papéis de promoção para os torneios inter turmas a realizar no decorrer do ano 

letivo. 

 

Corta Mato Distrital 

Um excelente dia foi este com o objetivo de levar os nossos alunos com 

as ótimas qualificações conseguidas no corta mato escolar realizado em 

Dezembro de 2015 no agrupamento de Escolas da Senhora da Hora. O dia 

começou cedo, os alunos compareceram atempadamente no local combinado, 

à porta das Escolas do agrupamento assim como os professores e professores-

estagiários convocados para esta missão de elevar o desporto repleto de fair-

play. 
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Já na carrinha com os nossos alunos, iniciámos a viagem com destino à 

Póvoa de Varzim, mais propriamente para Laúndos. A viagem foi repleta de 

conversas entre alunos e professores, o espirito sentia-se que era de coesão. 

Quando chegamos ficamos fascinados com tanta beleza, o sitio escolhido para 

a realização do Corta Mato Distrital, parecia uma planície Irlandesa, um espaço 

verde com o nevoeiro ao longe cerrado cheio de calor humano que fazia 

esquecer o ventinho frio. Parecia uma meeting entre pessoas conhecidas, muitos 

cumprimentos entre colegas que aproveitam para matar saudades, e muita 

vontade que este Corta Mato se continue a desenvolver em prol do atletismo e 

do desporto. 

Um dos objetivos dos estudantes-estagiários era vivenciar ao máximo 

este evento. Assim, desempenhamos a função de acompanhar todos os nossos 

alunos à partida, reencontrando-os na chegada, saudando-os pelo desafio 

cumprido e felicitando-os pela ótima prestação. É com enorme agrado/satisfação 

que olhamos para os alunos que participaram na prova e os seus olhos 

transmitiam sentimentos de felicidade e de alegria. Como futuros professores de 

Educação Física, este aspeto é uma das motivações para que continuemos a 

proporcionar estas atividades aos alunos. 

Um dos feedback que os professores do agrupamento de escolas da 

Senhora da Hora envolvidos no evento nos transmitiram foi que eramos 

estudantes-estagiários muito autónomos e dinâmicos. As tarefas que 

realizamos, como acompanhar os alunos ao evento, às provas, servir-lhes a 

refeição, motiva-los para as provas, levar uma aluna ao apoio médico, conviver 

toda a comunidade em prol do desporto, trabalhando para que a organização do 

Corta Mato e todos os objetivos do mesmo fossem cumpridos, foi sem dúvida 

muito positivo para nós e certamente para quem no Corta Mato Distrital 

participou. Isto claro com a ajuda e alegria, boa disposição de todos os nossos 

professores do agrupamento de escolas da senhora da hora. 

Um dos fatores relevantes da atividade prende-se com a presença de 

alguns pais, avós e/ou familiares dos alunos participantes. Esta simples ação por 

parte dos pais/familiares demonstra não só um incentivo para que os alunos 

participem nestes eventos, mas também é sinal que os pais/familiares gostam 

de estar presentes e apoiar os seus filhos e/ou netos. 
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No final da atividade, apesar de todo o cansaço dos alunos, o regresso às 

escolas do agrupamento de escolas da Senhora da Hora foi realizado num 

ambiente de festividade e coesão. 

 

Projeto 3x3 Compal Air 

No dia 20 de Fevereiro de 2016, pelas 8 horas da manhã, as duas equipas 

da escola EB 2,3 da Senhora da Hora, fizeram-se ao caminho com destino à 

escola secundária de Rio Tinto para a participação no projeto 3x3 Compal Air. A 

acompanhar as equipas para o evento foi o coordenador do grupo de Educação 

Física do agrupamento de escolas da Senhora da Hora, a professora cooperante 

e os dois estudantes-estagiários. 

Para este evento estavam definidos objetivos diferentes para a equipa 

masculina e para a equipa feminina, pois estavam em circunstâncias distintas. A 

equipa de rapazes era constituída por dois alunos federados na modalidade de 

basquetebol e os outros dois não eram federados, mas na equipa das raparigas 

nenhuma aluna era federada na modalidade de basquetebol. Assim, o objetivo 

dos rapazes era passar à fase seguinte, designada por fase distrital e o objetivo 

das raparigas era cumprirem as regras aprendidas nos treinos e aplica-las no 

jogo, tentando marcar pelo menos um cesto em cada jogo. Um objetivo que se 

aplica a ambas as equipas é que os alunos se divirtam e vivenciem ao máximo 

o evento. 

No que diz respeito à equipa feminina, o seu desempenho superou todas 

as expectativas, uma vez que apesar de todo o nervosismo aplicaram em todos 

os jogos os aspetos ensinados nos treinos. Para além disso, conseguiram 

também cumprir o objetivo definido para as mesmas de marcar pelo menos um 

cesto em cada jogo. O momento mais alto do evento para estas meninas foi o 

facto de terem vencido um dos três jogos realizados. Para nós professores que 

acompanhamos a evolução das raparigas durante as sessões de treino é com 

grande felicidade e sentimento de missão cumprida que fazemos o balanço desta 

participação. O sorriso delas e o feedback por elas transmitido comprova que a 

Educação Física deve alear-se a este tipo de eventos e atrair alunos para 

participarem nos mesmos, mesmo não sendo federados na modalidade. Aliás, 

na nossa opinião, de preferência alear os alunos que não são federados em 
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nenhuma modalidade, mas que gostam de praticar desporto em geral ou uma 

determinada modalidade em particular. 

Em relação à equipa masculina, o seu desempenho também foi bastante 

positivo apesar de não ter sido possível cumprido o objetivo definido para eles, 

pois perderam na final na morte súbita. Ou seja, terminamos a final empatados, 

fomos ao desempate por lances livres, empatamos novamente e depois 

manteriam a realização de lances livres, mas quando uma equipa marcasse e a 

outra falhasse venceria imediatamente a equipa que marcou. Apesar do 

desfecho não ter sido o que nós ambicionávamos, sabíamos que era uma 

possibilidade. Assim, é importante retirar os aspetos mais positivos da 

participação deste evento. Em primeiro lugar, faziam parte da equipa dois 

elementos não federados que nunca tinham praticado a modalidade de 

basquetebol, apenas nas aulas de Educação Física. Por este motivo, foram 

marcados treinos para que os alunos federados conseguissem ajudar de alguma 

forma os não federados, mas acima de tudo, que os alunos não federados 

compreendessem a base do basquetebol em situação de jogo 3x3. A verdade é 

que os alunos nem sempre foram assíduos aos treinos, apenas um elemento da 

equipa que era não federado é que teve 100% de assiduidade nos treinos. A 

evolução deste aluno foi abismal, pois é um aluno com predisposição para o 

desporto em geral e muito inteligente, por isso capta tudo rapidamente e realiza 

na prática. O outro aluno não federado apenas aprendeu a realizar o passe e 

corta. Contudo, a equipa de uma forma geral portou-se muito bem e o seu 

desempenho foi muito positiva, mesmo na final. Na final, a equipa adversária 

tinha dois federados como nós, mas eram dois atletas da Dragon Force. A nossa 

prestação na final foi brilhante, estávamos focados, empenhados e mostramos 

muita garra. 

Resumindo, no projeto 3x3 Compal Air, os participantes cumpriram o 

objetivo geral de se divertirem e vivenciarem uma atividade extracurricular. Para 

nós professores é com uma enorme satisfação que participamos num evento 

que permite um contacto com outros indivíduos, com outras realidades e que 

proporciona a prática desportiva. 
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Manhã D 

O nosso núcleo de estágio da Escola EB 2,3 da Senhora da Hora 

constituído pelos estudantes estagiários Ricardo de Jesus e Teresa Correia 

organizaram o projeto denominado por “Manhã D”. Este evento tinha como 

propósito proporcionar aos alunos uma manhã diferente e divertida onde 

pudessem experienciar três matérias alternativas, contempladas nos programas 

de Educação Física, mas que raramente são lecionadas. Devido à logística, 

apenas os alunos que teriam aula de Educação Física nessa manhã é que iriam 

participar nesse projeto. Assim, para permitir que o maior número de alunos 

pudesse estar presente no evento foi escolhido o dia da semana onde há mais 

aulas de Educação Física: quarta-feira. Juntamente com os professores de 

Educação Física da escola chegamos à conclusão que o melhor dia para a 

atividade seria dia 17 de Fevereiro de 2016. 

As três modalidades selecionadas para este projeto foram o Judo, Hóquei 

em Campo e o Tag-Rugby. Os atletas e/ou técnicos especializados de cada 

modalidade que participaram no evento como formadores foram o atleta Mirco 

Cabral da Federação Portuguesa de Judo, o técnico Hugo Santos da Federação 

Portuguesa de Hóquei em Campo e as atletas Ana Carvalho e Catarina Ribeiro 

do Sport Rugby Club do Porto. 

Neste evento estiveram presentes doze turmas (cinco de quinto ano, duas 

de sexto ano, duas de sétimo ano, dois de oitavo ano e uma de nono ano) e seis 

professores de Educação Física contabilizando os dois estudantes estagiários 

do núcleo de estágio e a professora cooperante. Das doze turmas que 

participaram, cinco delas vivenciaram o hóquei em campo, quatro o Judo e as 

quatro restantes o Tag-Rugby. Como as aulas têm a duração de cinquenta 

minutos, mas de tempo útil apenas trinta e cinco minutos, consideramos mais 

viável cada turma experienciar apenas uma modalidade, pois se assim não 

fosse, só podiam estar dez minutos em cada modalidade, o que não iria permitir 

que os alunos tivessem uma experiência marcante como era o nosso objetivo. 

É importante salientar a vontade de ensinar e o profissionalismo de todos 

os nossos convidados, pois demonstraram muitíssima experiência 

proporcionando a todos os alunos uma experiência única. Os formadores 

conseguiram adaptar a sua intervenção às diferentes turmas, umas com mais 

alunos e outras com menos, umas turmas com mais predisposição para a prática 
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de atividade física e outras com menos, umas mais conversadoras e outras 

menos. O que é de realçar é que todas as turmas saíram da atividade com um 

sorriso no rosto, transmitindo o feedback de que adoraram. 

Por último, a “Manhã D” tinha como intuito aumentar a panóplia de 

desportos conhecidos pelos nossos alunos e deste modo instruí-los mais e 

melhor sobre o Desporto e as suas várias e diversificadas modalidades. Pelos 

feedback transmitidos pelos alunos participantes, este dia foi inesquecível, pois 

a maioria deles nunca tinha experienciado as modalidades que lhes havíamos 

proporcionado. 

No final do projeto acreditamos que o objetivo de promover o desporto e 

ampliarmos horizontes culturais desportivos aos alunos pertencentes à escola 

foi cumprido com êxito. Os professores de Educação Física da Escola EB 2,3 da 

Senhora da Hora apreciaram imenso a nossa iniciativa para este dia, o 

enaltecimento do desporto e da Educação física esteve bem patente nesta 

manhã. 

Para finalizar, temos que agradecer à coordenação da escola EB 2,3 da 

Senhora da Hora por nos ter permitido a realização do evento, aos professores 

de Educação Física por terem “abdicado” de lecionar as suas aulas para se 

alearem a nós e proporcionar uma atividade fantástica aos alunos, aos 

formadores das três modalidades que desde o primeiro contato de prontificaram 

logo a participar e, por fim, à professora cooperante por ter acreditado sempre 

no evento e na nossa dinâmica de organização. Sem cada uma das partes acima 

mencionadas, não era possível organizar um evento desta dimensão, e por isso, 

decidimos entregar um certificado de participação aos professores de Educação 

Física e um certificado de formador a todos os formadores presentes na Manhã 

D. 

 

Mega Sprinter 

A escola EB 2, 3 da Senhora da Hora aderiu de braços abertos ao projeto 

Mega Sprint concebido pela Federação Portuguesa de Atletismo e a Direção 

Geral de Educação no projeto relativo ao Desporto Escolar. As professoras Ana 

Bento, Deolinda Barros, a professora cooperante Paula Águas e os estudantes 

estagiários Ricardo de Jesus e Teresa Correia foram destacados para 

acompanharem os alunos que ficaram selecionados através das provas que 
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realizaram antecipadamente na Escola EB 2,3 da Senhora da Hora e na Escola 

Secundária da Senhora da Senhora da Hora. 

O Mega Sprint foi um excelente meio para a promoção do atletismo, mas 

também do desporto enaltecendo todas as suas propriedades intrínsecas a ele 

mesmo. Nós estudantes estagiários acreditamos que o Desporto Escolar foi um 

elemento importante para a transformação da própria escola, tornando-a mais 

ativa, mais solidária, mais cooperativa dignificando o verdadeiro valor do 

desporto e aumentando também a dimensão cultural do mesmo. 

A viagem até ao Estádio Municipal da Póvoa de Varzim realizou-se por 

volta das 7h35. Todos os alunos e professores estavam muitíssimo 

entusiasmados e o sono apenas se manifestou nos primeiros minutos da viagem, 

a motivação e entusiasmo estiveram presentes desde o início. 

A chegada ao local representou para os professores e estudantes 

estagiários um espantoso impacto, pois a organização estava muito 

transparente, a organização estava a um excelente nível e os comentários à 

chegada faziam-se ouvir. As bancadas estiveram cada vez mais repletas pelos 

pais, convidados, professores, alunos que fizeram deste evento. Esta atividade 

extracurricular desenvolveu de forma integral todos os presentes e foi visto por 

nós estudantes estagiários como um excelente instrumento de desenvolvimento 

Humano que não somente coloca os alunos em movimento como patenteou-nos 

com uma plenitude estética repleta de ética. 

Três provas foram realizadas no Mega Sprint: o salto em comprimento, 

corrida de 1000 metros e a corrida de velocidade de 40 metros. Os professores 

já referidos acima juntamente com os estudantes estagiários ficaram destacados 

para acompanharem os alunos às respetivas provas. O objetivo consistiu em 

acompanhar os alunos às respetivas provas, fornecer os feedback necessários 

para uma melhor performance na prova e logicamente motivar os alunos para a 

realização de uma prova com sucesso. 

Sendo a escola o único veículo difusor e promotor de atividades físicas à 

maioria das crianças e jovens acreditamos que são estas atividades 

extracurriculares que podem proporcionar aos alunos o que é o desporto 

praticado com o seu verdadeiro significado e repleto de fair-play, promovendo a 

igualdade de oportunidades como foi nesta manhã de sábado no Mega Sprint.  
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XVIII Torneio Inter Escolas Secundárias do concelho de Matosinhos 

O XVIII Torneio Desportivo inter escolas Secundárias do Concelho de 

Matosinhos realizou-se na semana de 11 a 15 de Abril de 2016. Participei no 

torneio com a modalidade de Basquetebol, colaborando com o professor 

responsável Hugo Silva na equipa feminina e na equipa masculina, nos dias 13 

à tarde (fase de grupos), 14 de manhã (meias-finais) e 15 à tarde (finais). 

A equipa feminina era constituída por oito alunas, sendo que apenas uma 

não era federada e só uma pertencia à escola EB 2,3 da Senhora da Hora. Em 

relação ao ano de escolaridade, uma é do sétimo ano, outra do oitavo e as 

restantes seis do nono ano. Como é possível constatar nenhuma das atletas 

pertence ao ensino secundário, o que é um fator a ter em consideração, uma vez 

que é um torneio desportivo inter escolas secundárias. 

A equipa masculina era constituída por dez alunos e todos eles eram 

federados. Apenas um aluno pertencia à escola EB 2,3, apesar de terem sido 

inscritos dois alunos. Quanto ao ano de escolaridade, dois alunos são do décimo 

primeiro ano, dois do nono ano, um do oitavo ano e os restantes cinco são do 

sétimo ano de escolaridade. Como é possível verificar, apenas dois alunos 

pertencem ao ensino secundário e nestas faixas etárias as diferenças 

morfológicas são muito grandes. Assim, este é um aspeto a ter em consideração 

para o desenrolar do torneio. 

Tendo em conta os resultados conseguidos no ano anterior, a equipa 

feminina chegou até à final, mas ficou em segundo lugar. A equipa masculina 

superou a fase de grupos, mas perdeu a meia-final. As expetativas para este ano 

consistiam em manter os resultados obtidos o ano anterior e, se possível 

melhorá-los. 

No que diz respeito à equipa feminina, apesar de ter um número de atletas 

reduzido, sabíamos que duas das nossas alunas tinham capacidades para 

conduzir a equipa à vitória. Infelizmente, a equipa masculina apresenta uma 

disparidade de idades e comparado com as outras seleções, que são 

constituídos maioritariamente por alunos do ensino secundário, torna-se uma 

desvantagem muito grande. 

Nós, professores responsáveis pelas equipas da modalidade de 

basquetebol, tínhamos a perfeita consciência que no setor masculino seria muito 

mais complicado conseguir passar até à final, pois as seleções apresentadas 
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pelas outras escolas eram compostas por alunos federados com um bom 

potencial a nível técnico-tático e maioritariamente pertencentes ao ensino 

secundário. No setor feminino tínhamos conhecimento que as duas equipas mais 

fortes eram a Escola Secundária Gonçalves Zarco e a Escola Secundária 

Augusto Gomes. 

Iniciamos o torneio a saber que, independentemente do resultado do jogo 

contra a Escola Secundaria Abel Salazar, nós estaríamos apurados para as 

meias finais, uma vez que a escola Padrão da Légua não compareceu. A escola 

secundária Abel Salazar foi a escola com quem disputamos o primeiro e o 

segundo lugar da fase de grupos da série B em ambas as equipas. A seleção 

masculina desta instituição não tinha nenhum atleta federado na modalidade de 

basquetebol e a seleção feminina era constituída por uma atleta federada. Assim, 

vencemos por uma diferença considerável em ambos as equipas e passamos 

para as meias-finais. 

Nas meias-finais, a equipa feminina defrontou a Escola Secundária 

Augusto Gomes, considerada por muitos a potencial finalista, juntamente com a 

Escola Secundária Gonçalves Zarco. A equipa masculina jogou contra a Escola 

Secundária Boa Nova, que apesar de não ter muitos alunos federados na 

modalidade, era constituída apenas por alunos do ensino secundário. Para 

complicar ainda mais a nossa situação contra esta instituição, os únicos alunos 

do ensino secundário da nossa equipa não quiseram participar neste jogo, 

preferiram ficar na escola. O motivo apresentado por eles foi o seguinte: “A 

professora de Português disse que a aula de hoje era muito importante e, para 

além disso, como vamos perder de certeza é escusado perder a aula”. Este tipo 

de discurso é uma frustração para nós professores de Educação Física que 

conseguimos organizar atividades para os alunos e que consegue “mover” a 

escola toda, mas infelizmente, a Educação Física não tem a relevância que a 

Matemática e o Português têm. 

A equipa feminina venceu o jogo difícil que nós conseguimos tornar fácil, 

através de uma boa defesa e de uma boa eficácia na concretização dos cestos. 

Porém, a equipa masculina não teve um resultado positivo, mas os alunos 

presentes deram o máximo, nunca concederam a luta por perdida e divertiram-

se que era um dos objetivos. Para além disso, todos eles tiveram sucesso no 

jogo, o que também é muito importante, pois faz com que os alunos terminem o 
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torneio com o sentimento de concretização pessoal. Eu e o professor Hugo Silva 

denominamos estes atletas como “os pequenos TOUROS!”. 

Uma vez na final feminina e a defrontar a escola que foi campeã o ano 

passado, a equipa estava bastante ansiosa/nervosa. Contudo, como provado 

cientificamente, quando os indivíduos estão nervosos e/ou ansiosos para uma 

determinada tarefa, a adrenalina sentida é maior, o que lhes proporciona uma 

predisposição física e psicológica muito maior para o desafio. No início do jogo 

fomos agressivas, lutamos por todas as bolas, mais inteligentes e antecipávamo-

nos aos movimentos delas. Todavia, sensivelmente a meio da primeira parte, 

empatamos o jogo e não conseguimos reagir à alteração ofensiva realizada pela 

Escola Secundária João Gonçalves Zarco. A partir desse momento, perdemos a 

liderança no marcador e as nossas alunas não foram capazes de transformar 

toda a insatisfação e alguma frustração por não estarem a conseguir realizar o 

que naturalmente conseguem, em agressividade, em disputas de bola e em 

cestos convertidos. Por mais feedback e instruções que desse ao nível ofensivo, 

as atletas não o aplicavam no campo. É uma frustração para um 

treinador/professor utilizar os seus conhecimentos para dar ferramentas às 

atletas/alunas para que estas consigam solucionar os problemas sentidos no 

jogo e as alunas simplesmente não experimentarem colocando em prática. 

Obviamente que quando a equipa está com o seu desempenho em decrescendo 

e não assimila as informações transmitidas pelos treinadores, continua a 

cometer os mesmos erros. 

Para mim, a participação neste torneio foi uma oportunidade única, pois 

enquanto frequentei o ensino secundário na Escola Secundária da Boa Nova, 

participei sempre neste projeto. Foi um reviver de emoções e um reencontro com 

os meus professores de Educação Física. Assim, foi com muito prazer que 

colaborei com os docentes de Educação Física do agrupamento de escolas da 

Senhora da Hora, principalmente, na modalidade de Basquetebol. Por um lado, 

gostava de ter ficado com outra modalidade porque o basquetebol é a minha 

área de intervenção e seria muito enriquecedor cooperar com outra modalidade. 

Todavia, ao mesmo tempo, foi mais uma aprendizagem como treinadora de 

basquetebol, pois não conhecia a grande maioria dos alunos e tive que interagir 

e ir conhecê-los à medida que o jogo ia decorrendo. Obviamente que o facto de 

o professor Hugo Silva conhecer os alunos e já participar com eles há alguns 



48 
 

anos, ajudou bastante e permitiu que a interação com eles fosse melhor e mais 

ajustada. 

No final do torneio, tanto eu como o meu colega de estágio recebemos 

umas palavras muito agradáveis de ler e ouvir por parte do coordenador do grupo 

de Educação Física do agrupamento de escolas. Transcrevo a baixo as suas 

palavras: “Permitam-me um agradecimento particular aos colegas Ricardo de 

Jesus e Teresa Correia pela forma exemplar com que se envolveram na 

atividade. Rigorosamente "vestiram a camisola". O empenho, o denodo, a 

jovialidade, a alegria e o profissionalismo demonstrados foram decisivos para os 

resultados obtidos”. 

Concluindo, esta semana tornou-se um momento de aprendizagem 

constante e de enriquecimento pessoal e profissional. Este projeto foi um reviver 

de um passado recheado de boas recordações, com muitas emoções e foi muito 

especial para mim poder ser parte integrante deste projeto anos mais tarde, com 

funções diferentes, mas foi um enorme privilégio. 

 

V Corrida Solidária 

O Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora aderiu à V Corrida 

Solidária, um projeto da Médicos do Mundo (MdM), com um duplo objetivo: 

refletir sobre o tema da edição, "Educação para a Cidadania Global" e angariar 

fundos para apoiar as populações mais vulneráveis, através de projetos da MdM. 

A V Corrida realizou-se na Escola Básica da Senhora da Hora, no dia 20 

de Abril, quarta-feira, pelas 17h40. Cada participante contribuiu com um donativo 

simbólico, ou através de um "patrocinador" que contribuiu com uma determinada 

quantia em dinheiro. Os participantes que selecionaram a opção de participar de 

forma ativa de acordo com as suas capacidades/possibilidades, efetuaram uma 

volta ao recinto escolar. É importante referir que todos os fundos angariados 

revertem na totalidade para a MdM continuar a sua missão de prestar cuidados 

básicos de saúde gratuitos às populações vulneráveis. 

Na minha opinião, esta atividade foi uma das mais ricas/completas 

aderidas pelo agrupamento, pois está intimamente relacionada com o 

desenvolvimento da solidariedade social. Para mim, a solidariedade é um dos 

valores mais importantes, um dos valores humanos por excelência que consiste 

em ajudar, colaborar ou cooperar com os outros para conseguir um objetivo. E 
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com este tipo de projetos, cabe-nos a nós, professores, ensinar-lhes que é 

necessário ajudar os que necessitam, mesmo que não tenhamos obrigação de 

o fazer, e explicar-lhes que é um gesto gratuito cuja maior satisfação é sabermos 

que o fizemos. 

Uma das minhas grandes motivações para a área de ensino é a 

possibilidade de incutir valores às crianças de hoje, que serão os homens de 

amanhã, aqueles que poderão viver num mundo melhor se agora lhes incutirmos 

ideias tão primordiais como a solidariedade. Para além disso, os valores 

contribuem para o enriquecimento pessoal e permitem encontrar o sentido das 

nossas ações, tomar decisões e resolver determinados problemas. 

Concluindo, a minha turma principal, 6ºG, contribuiu toda com donativos, 

mas apenas sete dos vinte e seis alunos da turma participaram de forma ativa 

no projeto. Os alunos que compareceram estavam alegres/felizes por terem sido 

solidários e por terem integrado um projeto diferente com um objetivo muito 

explicito e racional. Surpreendente foi o facto de um encarregado de educação 

também ter participado de forma monetária e também de forma ativa, realizando 

a volta ao recinto escolar. 

Através deste projeto constatei que a minha turma principal é constituída 

por alunos que têm encarregados de educação que lhes incutiram os valores 

necessários para viver em comunidade, principalmente a solidariedade. Há 

autores que afirmam que a solidariedade favorece a criação de vínculos de 

confiança e une as crianças. A verdade é que na aula a seguir à atividade, a 

turma estava mais unida e mais empenhada a realizar as tarefas solicitadas. 

 

Campeonato Europeu de Patinagem Artística – Show e Precisão 

Na reunião de grupo de Educação Física surgiu a possibilidade de 

participar no Campeonato Europeu de Patinagem Artística – Show e Precisão - 

organizada pela Federação de Patinagem de Portugal, em cooperação com a 

Associação de Patinagem do Porto, a cidade de Matosinhos e do Clube Rolar de 

Matosinhos, a decorrer entre os dias 27 e 30 de Abril, no Centro de Desportos e 

Congressos de Matosinhos. 

O núcleo de estágio da Senhora da Hora considerou esta atividade 

bastante enriquecedora tanto para os alunos como para nós, estudantes 

estagiários. Contudo, só podiam participar as turmas que tivessem aula de 
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Educação Física de cem minutos, ou seja, só podia ser ou o 6ºG (minha turma 

principal) ou o 6ºH (turma principal do meu colega). Num primeiro momento, 

selecionaram a nossa escola para ir à atividade no dia 27 de Abril, quarta-feira, 

e nesse dia a turma que tinha aula de cem minutos era o 6ºG. Contudo, a 

organização mudou o dia definido para a nossa escola e acabou por ser dia 28 

de Abril, quinta-feira, então a turma destacada foi o 6ºH. Fiquei um bocadinho 

triste por não poder participar neste projeto com a minha turma principal, pois 

acho que os alunos iriam aderir em massa e iriam adorar o espetáculo. Todavia, 

a professora cooperante permitiu que eu participasse neste evento mesmo que 

a minha turma principal não tenha sido a selecionada. 

No dia 28 de Abril, às 11:25, a turma 6ºH estava todo reunido junto ao 

portão da escola preparados para a atividade. Pulseiras colocadas, contagem 

dos alunos realizada e confirmação de presenças efetuada, é altura de entrar no 

autocarro disponibilizado pela Câmara de Matosinhos para o transporte da turma 

e professores responsáveis. Na viagem até ao Centro de Desportos e 

Congressos de Matosinhos, os alunos estavam muitíssimo entusiasmados e 

motivados para o que podia acontecer, pois a turma não sabia o que iria ocorrer, 

apenas sabia que íamos ao Campeonato Europeu de Patinagem Artística. Não 

referimos especificamente o que iria suceder para aumentar o suspense e deixar 

expandir as expetativas dos alunos, através da criatividade. 

Chegamos ao Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos por 

voltas das 11:50 e fomos muito bem-recebidos e acompanhados pelo staff 

organizador do evento. Ficamos instalados numa bancada, juntamente com as 

seleções participantes no campeonato. Por coincidência ou não, a seleção que 

estava mais próxima de nós era a seleção Portuguesa e a turma ficou fascinada 

com o facto de poder estar tão perto dos atletas intervenientes no campeonato 

da Europa de Patinagem Artística – Show e Precisão. 

A atividade consistia em assistir aos treinos/ensaios das seleções que 

estavam presentes no campeonato durante uma hora. Tivemos o privilegio de 

assistir a quatros grupos: tês grupos grandes e um quarteto. Cada grupo tinha 

três oportunidades para ensaiar a coreografia completa. Os alunos estavam 

muito efusivos, animados, interessados, vibrantes e participativos, pode-se até 

dizer que estavam prontos para entrar em ação. Considero que esta atividade 

“serviu que nem uma luva” a esta turma, pois o meu colega tinha abordado a 
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temática da estética no segundo período e este projeto tinha muito souplesse, 

muita elegância, muita beleza, o que certamente fez com que os alunos 

apreciassem este evento com outro olhar. 

Uma hora depois, à saída do Centro de Desportos e Congressos de 

Matosinhos vi um cartaz que continha a seguinte mensagem: “É nossa intenção 

garantir o sucesso completo em todos os pontos de vista, social, desportivo e 

organizacional”. Sendo a escola o único veículo difusor e promotor de atividades 

físicas à maioria das crianças e jovens acreditamos que são estas atividades 

extracurriculares que podem proporcionar aos alunos o entendimento do que é 

o desporto praticado com o seu verdadeiro significado. 

 

II Manhã D 

Com a certeza que o primeiro evento “Manha D” realizado no dia 17 de 

fevereiro na Escola EB 2,3 da Senhora da Hora foi um sucesso, facto esse 

transmitido pelos professores e formadores que estiveram envolvidos e também 

vivenciado por nós enquanto estudantes estagiários, acreditamos que seria no 

mínimo desafiante realizar um evento desportivo que desse continuidade ao 

primeiro. 

A “II Manhã D” teve como propósito proporcionar aos alunos uma manhã 

diferente e divertida onde pudessem experienciar três matérias alternativas, 

contempladas nos programas de Educação Física, mas que raramente são 

lecionadas. Mantivemos a mesma logística e apenas os alunos que teriam aula 

de Educação Física nessa manhã é que iriam participar nesse projeto. Assim, 

para permitir que o maior número de alunos pudesse estar presente no evento e 

não coincidisse com as mesmas turmas a vivenciar este projeto foi escolhido o 

dia da semana: quinta-feira. Juntamente com os professores de Educação Física 

da escola chegamos à conclusão que o melhor dia para a atividade seria dia 5 

de Maio de 2016. 

Em relação à seleção das modalidades, na “II Manhã D” consideramos 

fulcral que envolvêssemos os clubes próximos do agrupamento de escolas da 

Senhora da Hora, com vista a facilitar a procura do clube por parte dos alunos 

interessados. Conciliando este aspeto, a escola EB 2,3 da Senhora da Hora tem 

o desporto escolar da modalidade Ténis, mas poucos alunos aderiram no inicio 

do ano letivo. Por isso, consideramos que se envolvermos a modalidade de Ténis 
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neste evento pode ser que algum aluno fique com o “bichinho” pelo Ténis e 

decida participar no Desporto Escolar. Um outro desporto de raquetas que 

pensamos foi o Ténis de Mesa, pois a escola tem muito material para a 

modalidade, mas raramente é utilizado pelos professores. Assim, com um 

formador da modalidade a utilizar o nosso material pode ser que tanto os 

docentes como os alunos comecem a proporcionar mais atividades relacionadas 

com a modalidade. Por fim, faltava-nos uma modalidade para realizar no ginásio 

1 (pavilhão multidesportos). Numa reunião de grupo de Educação Física surgiu 

um assunto acerca dos patins que o agrupamento de escolas tem. Como há um 

clube de patinagem no raio por nós destinado decidimos completar esta II Manhã 

D com a modalidade de Patinagem. 

Os desportos evidenciados e colocados em prática pelos alunos foram a 

Patinagem com a participação da Escola de Patinagem do Norte com o formador 

André Oliveira; o Ténis, com a Academia de Ténis da Senhora da Hora 

representado pelo André Lancha e João Loureiro; e o Ténis de Mesa com o 

Grupo Cultural Desportivo e Recreativo da Realidade representado pelo Sérgio 

Barbosa. 

É importante salientar a vontade de ensinar e o profissionalismo de todos 

os nossos convidados, pois demonstraram muitíssima experiência 

proporcionando a todos os alunos uma experiência única. Os formadores 

conseguiram adaptar a sua intervenção às diferentes turmas, umas com mais 

alunos e outras com menos, umas turmas com mais predisposição para a prática 

de atividade física e outras com menos, umas mais conversadoras e outras 

menos. O que é de realçar é que todas as turmas saíram da atividade com um 

sorriso no rosto, transmitindo o feedback de que adoraram. 

Consideramos fundamental evidenciar o Sérgio Barbosa que mesmo com 

a sua doença degenerativa (Esclerose Múltipla) e por ter que se deslocar de 

cadeira de rodas conseguiu não apenas realizar a formação como também 

transmitir a todos os alunos que o visualizaram a resiliência e a força de vontade 

que supera quaisquer “azares da vida” que nos possam acontecer. 

Ao nível do planeamento para o evento, aproveitamos todos os 

documentos realizados para a “Manhã D”, pois estavam bem-apresentados e 

consistentes. Assim, apenas foi necessário modificar as modalidades e definir os 

espaços destinados a cada modalidade. Idealmente, se não chovesse, a 
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patinagem ficaria no ginásio 1, o ténis de mesa no ginásio 2 e o ténis no exterior. 

Contudo, o plano B seria colocado em prática caso chovesse e nesse plano, o 

ténis de mesa ficaria na mesma no ginásio 2, mas a patinagem e o ténis tinham 

que partilhar o ginásio 1. Infelizmente, tivemos que aplicar o plano B com 

algumas hesitações, pois inevitavelmente iriam existir muitas bolas espalhadas 

e poder-se-ia tornar perigoso para os alunos que estavam a praticar patinagem. 

Em diálogo com os formadores das modalidades envolvidas encontramos uma 

estratégia de minimizar esta situação, colocando a rede paralela à linha lateral 

do campo de basquetebol/futsal/andebol. 

O ambiente foi completamente repleto de festividade, as bancadas 

estavam com os alunos mais curiosos e os participantes empenhadíssimos nas 

suas tarefas. 

Concluindo, os projetos “Manhã D” e “II Manhã D” tinham como intuito 

aumentar a panóplia de desportos conhecidos pelos nossos alunos e deste modo 

instruí-los mais e melhor sobre o Desporto e as suas várias e diversificadas 

modalidades. Pelos feedback transmitidos pelos alunos participantes, estes dias 

foram inesquecíveis, pois a maioria deles nunca tinham experienciado as 

modalidades que lhes havíamos proporcionado. 

No final dos projetos acreditamos que o objetivo de promover o desporto 

e ampliarmos horizontes culturais desportivos aos alunos pertencentes à escola 

foi cumprido com êxito. Os professores de Educação Física da Escola EB 2,3 da 

Senhora da Hora apreciaram imenso a nossa iniciativa para estes dias, o 

enaltecimento do desporto e da Educação física esteve bem patente nestas 

manhãs. Acreditamos que desta forma poderemos alimentar o gosto pela 

Educação Física e pelo Desporto, realçando a disciplina que acreditamos ser a 

base da Educação dos mais jovens. 

Para finalizar, temos que agradecer à coordenação da escola EB 2,3 da 

Senhora da Hora por nos ter permitido a realização do evento, aos professores 

de Educação Física por terem “abdicado” de lecionar as suas aulas para se 

alearem a nós e proporcionar uma atividade fantástica aos alunos, aos 

formadores das três modalidades que desde o primeiro contato se prontificaram 

logo a participar e, por fim, à professora cooperante por ter acreditado sempre 

no evento e na nossa dinâmica de organização. Um agradecimento especial ao 

professor Eduardo Santos, coordenador do grupo de Educação Física do 
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agrupamento de escolas da Senhora da Hora, que compareceu à “II Manhã D” 

e vivenciou este evento connosco. Sem cada uma das partes acima 

mencionadas, não era possível organizar eventos desta dimensão, e por isso, 

decidimos entregar um certificado de participação aos professores de Educação 

Física e um certificado de formador a todos os formadores presentes na “II 

Manhã D”, tal como se sucedeu na “Manhã D”. 

 

Projeto “Liga o Medidor UV” 

No âmbito do Projeto Educar para a Saúde (PES), foi solicitada a 

colaboração dos docentes de Educação Física para medir os raios ultravioletas 

a diferentes horas do dia. Esta atividade foi desenvolvida em parceria com a Liga 

Portuguesa Contra o Cancro que nos disponibilizou um aparelho para fazer a 

medição dos raios. 

Foi colocado no placar da entrada do pavilhão uma cartolina com o 

escalonamento das turmas por dias e horas. Cada turma, no respetivo horário 

deve medir os raios com o medidor, que deve ser colocado diretamente ao sol, e 

anotar no quadro o respetivo valor. O medidor ficou à guarda do Senhor Vítor, 

funcionário do pavilhão. 

Esta atividade decorreu entre os dias 18 e 25 de Maio. No dia 18 de Maio 

realizei a medição com a minha turma principal, o 6ºG. Esta tarefa foi efetuada 

às 11:25, cinco minutos antes de iniciar a aula de Educação Física, como referido 

no escalonamento das turmas. Os alunos participaram de forma muito ativa na 

tarefa e compreenderam a importância deste projeto. Desta forma, depois de 

medirmos a radiação, fomos analisar os resultados obtido nesse dia até ao 

momento e constatamos que a esta hora, a radiação ultravioleta estava bastante 

elevada. 

No dia 25 de Maio não realizamos a medição, mas fomos analisar uma 

vez mais todos os resultados obtidos e constatamos que o período entre as 11h 

e as 14h25 é onde existe maior incidência dos raios ultravioleta e onde devemos 

proteger-nos colocando protetor solar e não nos expormos ao sol. 
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5ª Edição Cicloturismo 

O cicloturismo é um projeto organizado pelo grupo disciplinar de 

Educação Física do agrupamento de escolas da Senhora da Hora. Esta atividade 

está inserida no Plano Anual de Atividades (PAA) desde o início do ano letivo.  

O evento realizou-se no dia 3 de junho mas, com vista a ter tempo para 

preparar a atividade, a divulgação foi realizada em meados de março e a data 

limite de inscrição foi definida para dia 15 de abril. O cicloturismo consiste num 

passeio de bicicleta que tem como intuito promover um convívio aberto à 

comunidade escolar, especialmente, aos familiares e amigos dos nossos alunos 

e, também, promover hábitos de vida saudável. 

Os participantes trouxeram a sua bicicleta e o respetivo capacete, que era 

obrigatório. Para participarem os alunos comparticiparam com 1,50€ e os 

acompanhantes com 2,50€. Os participantes tiveram direito a um pequeno 

lanche a meio do evento e ao almoço. 

O percurso foi iniciado às 9 horas, impreterivelmente, na escola EB 2,3 da 

Senhora da Hora, rumo à praia de Angeiras para um pequeno lanche. De 

seguida, retomámos a “marcha” em direção ao parque do carriçal (Senhora da 

Hora) onde foi realizada a pausa para o almoço. Por fim, regressámos à escola 

EB 2,3 da Senhora da Hora completando o percurso. 

Os docentes do grupo de Educação Física e os estudantes estagiários 

foram distribuídos pelas diferentes tarefas necessárias para que o projeto fosse 

realizado com sucesso. Às 8 horas estes tiveram de comparecer na escola EB 

2,3 da Senhora da Hora, com vista a preparar a receção dos participantes. Para 

agilizar esta tarefa foram realizadas três divisões: Escola da Barranha, Escola 

Básica e Escola Secundária, para onde os alunos se dirigiam consoante a escola 

que frequentavam. A primeira tarefa a realizar consistia em verificar se os alunos 

e acompanhantes estavam inscritos e, ainda, entregar os dorsais, as t-shirts e 

as senhas para o lanche da manhã. A minha função consistia em distribuir os 

dorsais aos alunos da Escola Básica.  

É tradição os estudantes estagiários participarem de forma ativa neste 

evento, ou seja, realizarem todo o percurso na sua própria bicicleta, 

acompanhando os participantes. Para além destes, alguns docentes de 

Educação Física também participaram dessa forma na atividade, enquanto 

outros tinham como função distribuir o pequeno lanche e o almoço aquando da 
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paragem na praia de Angeiras e no parque do carriçal, respetivamente. Por fim, 

estes mesmos docentes procederam ainda a distribuição de outro lanche no final 

do percurso (Escola Básica).  

Na minha perspetiva, o cicloturismo é uma das escassas atividades que 

consegue mobilizar todas as escolas do agrupamento. Para além disso, é uma 

atividade que reúne alunos, pais, outros familiares e amigos. De acordo com o 

meu projeto de estudo, estas atividades são muito relevantes, pois envolvem a 

participação de pais e filhos. Na minha turma principal, constituída por vinte e 

seis alunos, apenas três participaram no cicloturismo. Contudo, um desses três 

participou com o pai, sendo uma percentagem bastante positiva. Fazendo a 

correspondência para a população envolvida na atividade, constatei que a 

grande maioria dos alunos tinha acompanhante (pai/mãe), e alguns tinham mais 

do que um acompanhante. Isto permite constatar que o cicloturismo tem um cariz 

angariador e para além disso, que as crianças e jovens são muito persuasivos a 

recrutar familiares e amigos para atividades do seu agrado. Assim, a escola é a 

instituição ideal para promover atividades enriquecedoras para os alunos, 

permitindo não só a sua interação com o desporto/prática desportiva, mas 

também que esta seja partilhada com as pessoas da sua preferência. Isto 

porque, é sem dúvida significante para as crianças iniciarem a sua relação com 

o desporto num ambiente que lhes é familiar, como a escola, em vês de o 

efetuarem num ambiente completamente desconhecido, com treinadores e 

amigos novos. 

Todavia, o cicloturismo não teve o êxito que era expectável, pois faltaram 

alguns alunos que estavam inscritos. Estas faltas tiveram diversos motivos como, 

por exemplo: o facto de ter coincidido com o último dia de aulas para os alunos 

do 9º, 11º e 12º ano e ainda com o facto de alguns professores terem organizado 

outras atividades com estes alunos, mesmo sabendo da existência deste evento; 

por existir outra atividade do agrupamento no mesmo dia, denominada de sarau 

que apenas se realizou à noite, mas os ensaios decorreram durante a tarde o 

que inviabilizava a participação no cicloturismo. 

Um dos aspetos positivos do evento, prende-se com o facto de terem 

participado de forma ativa bastantes docentes, tanto de Educação Física como 

de outras áreas, e também pessoal não docente, das diferentes escolas do 

agrupamento. Assim, é possível constatar que o cicloturismo tem uma grande 
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visibilidade e um grande prestígio, justificando deste modo os trezentos 

participantes deste projeto. 

Ter tido um papel ativo na dinamização e na participação da atividade foi 

muito satisfatório, pois adquiri estratégias de organização e planificação de 

eventos deste grandiosíssimo, desta envolvência. Uma vez mais, o agrupamento 

de escolas onde me encontro a realizar o estágio profissional proporcionou-me 

mais uma atividade inesquecível e mais um momento de aprendizagem muito 

enriquecedor para a minha vida futura. 

 

II Sarau Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora 

O Sarau é uma atividade organizada pelo agrupamento de escolas da 

Senhora da Hora e realizada no pavilhão multidesportos da escola sede do 

agrupamento, a Escola Secundária, no dia 3 de Junho às 21 horas. Este consiste 

na apresentação de vários grupos, selecionados anteriormente num casting, das 

escolas inseridas no agrupamento. 

Os números apresentados consistiam em danças, declamação de 

poemas, músicas, canções e artes circenses. Da escola EB 2,3 da Senhora da 

Hora tínhamos dois grupos de dançarinas, um grupo de guitarristas e um grupo 

responsável pelas artes circenses. Os dois grupos de dança eram 

completamente distintos. Um deles era composto por alunas que são ginastas e 

por algumas que já pertenceram a um grupo de dança. Para além disso, este 

grupo já tinha participado o ano passado no sarau, tendo desde muito cedo 

informado a professora responsável pelos grupos de dança da EB 2,3 que 

queriam participar novamente. Desta forma, a professora deu-lhes total 

liberdade/autonomia para idealizarem o esquema que pretendiam e definiu uma 

data (meados de abril) para ver pela primeira vez a coreografia. Esta gostou 

bastante da criatividade de movimentos apresentada, mas, ainda era necessário 

“limar algumas arestas”. As alunas empenharam-se muito para que a sua 

coreografia estivesse perfeita, mas, no início de Maio, uma das alunas lesionou-

se e não sabia se iria conseguir subir ao palco com as suas colegas. Com esta 

situação, a coreografia teve que ser ligeiramente modificada para o caso desta 

aluna não conseguir recuperar até à data do sarau. O grupo reagiu positivamente 

à situação e esforçou-se ainda mais para conseguir o seu objetivo inicial: 

conseguir uma prestação perfeita. Contudo, duas semanas antes do sarau, a 
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aluna lesionada recuperou e assim, pode participar na atuação. Esta foi uma 

notícia que deixou o grupo todo eufórico e com a certeza que assim seriam mais 

fortes. 

O outro grupo de dança apenas revelou o seu interesse em participar no 

sarau um mês antes da data definida para o mesmo. O facto de nenhuma delas 

ter experiência ao nível da dança nem da ginástica, fez com que existissem erros 

ao nível do ritmo da música e de movimentos do corpo. Como faltava pouco 

tempo para o sarau, uma das soluções encontradas foi fazer uma fusão dos dois 

grupos, ou seja, as alunas com experiência dançavam com as alunas deste 

grupo para ajudá-las a melhorar a sua prestação. No entanto, estabeleceu-se a 

condição de dar maior visibilidade ao primeiro grupo. Ambos os grupos aceitaram 

o desfio e trabalharam em contrarrelógio. 

No decorrer dos ensaios gerais, surgiu a hipótese do grupo das alunas 

dançarinas realizarem um número simples para acompanhar uma aluna a cantar 

uma música. Obviamente que as alunas não se fizeram rogadas e foram em 

frente, idealizando uma coreografia para embelezar a canção. 

O grupo de artes circenses era constituído por alunos do clube de teatro, 

sugeridos pelo professor responsável como sendo os mais vocacionados para a 

temática. Este grupo estava responsável pela ocupação de dois minutos de 

transição de um bloco de apresentações para outro, realizando duas 

encenações de cada vez que subiam ao palco. A magia estava na essência 

destas encenações e apesar dos mágicos afirmarem que depois de saberem 

como se realiza o truque o interesse pela magia esmorece, penso que os alunos 

não ficaram com esse sentimento. Muito pelo contrário, penso que por os alunos 

terem aprendido alguns truques de magia despertou o interesse dos mesmos 

para saberem mais sobre esta temática. Neste grupo de artes circenses estavam 

três alunos da minha turma principal. Todos eles tiveram uma excelente 

prestação, vestidos a rigor e encarnando que lhes fora destinada com uma 

entrega incrível. 

Nas primeiras atuações do grupo, os microfones estavam desligados, o 

que fez com que se ouvisse mal na plateia. Para além disso, o facto de a plateia 

não estar em silêncio prejudicou ainda mais a audição. A partir daí depois de 

alertar os alunos que deviam aproximar-se mais dos microfones, o público 

passou a escutar melhor e a prestar maior atenção. 
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Em relação ao grupo de guitarra, este atuou apenas uma vez, tocando 

três musicas. Uma delas tocaram e cantaram e as outras apenas tocaram. 

Infelizmente, o público que estava a assistir ao sarau nem sempre soube 

compreender e respeitar o trabalho dos alunos. Assim o ruído de fundo 

inviabilizou a perfeita apreciação da música. 

Neste grupo estava inserido um aluno da minha turma principal, que ainda 

é aprendiz, mas, como é bastante tímido, penso que foi uma mais-valia para o 

deu desenvolvimento pessoal e social. 

 Um dos aspetos menos positivos desta atividade é ser realizada no 

mesmo dia do cicloturismo, o que retira potenciais participantes a ambas as 

atividades. Uma das estratégias que proponho é que o sarau passasse a ser 

realizado no sábado ao final da tarde. Desta forma os interessados poderiam 

participar/assistir a ambas as atividades. Para além disso penso que se o sarau 

fosse realizado ao ar livre era muito mais convidativo assistir ao espetáculo, pois 

o ambiente seria mais arejado e confortável. 

Outro fator a considerar consistiu no facto de muita da plateia não ter 

ficado até ao final do espetáculo. Muitos dos pais e familiares dos alunos mais 

novos que atuaram logo no inicio abandonaram o recinto mais cedo. Se o sarau 

passasse a ser ao final da tarde, o adiantado da hora já não seria um argumento 

para este comportamento. 

Um dos aspetos relevantes ocorridos no sarau prende-se com a presença 

de ex-alunos para incentivar a participação dos colegas em eventos deste 

género. Um dos alunos cantou uma música do Frank Sinatra, outra aluna 

apresentou o sarau e outro ainda tocou uma música com a guitarra a solo. 

Por fim, o facto de ter participado no sarau, fez com que vivenciasse mais 

um momento de aprendizagem, pois apenas tinha participado no sarau da 

faculdade, no ano passado. Mas neste estive mais atenta à organização e gestão 

do tempo de ação dos intervenientes. Considero que este tipo de atividades é 

bastante enriquecedor para toda a comunidade escolar, pois apresenta 

diferentes momentos e culturas. 

 

Projeto Pintura do Mural do Pavilhão Gimnodesportivo 

No dia 9 de Junho, entre as 08:30 e as 13:00 horas, o núcleo de estágio 

da escola EB 2,3 da Senhora da Hora, inserida no agrupamento de escolas da 
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Senhora da Hora, realizou um projeto de pintura do mural do pavilhão 

gimnodesportivo destinado a toda a comunidade escolar. 

Este projeto surge numa proposição educativa pelas artes e com vista a 

evidenciar o Desporto, nutrindo a componente estética dos 

alunos. O objetivo principal é promover o desporto e ampliar os 

horizontes estético-desportivos dos alunos pertencentes à Escola. Nesse 

sentido temos todo o prazer em convidar a coordenação da Escola EB 2,3 da 

Senhora da Hora, para se juntar a este projeto, «Pintura Mural do Pavilhão 

Gimnodesportivo». 

Os alunos com melhor desempenho na disciplina de Educação Visual e 

Tecnológica foram convidados a participar neste projeto, contudo, todos os 

restantes alunos contribuíram para a excelente obra prima. 

Sob a orientação dos docentes de educação visual, os alunos mostraram-

se muito participativos e, muitos deles, como verificaram o que estava a ser 

realizado durante o intervalo, quando retornaram para as aulas, imploraram os 

seus docentes para irem participar. Este simples fator comprova o quanto os 

alunos se identificaram com esta atividade. 

Um dos aspetos mais relevantes neste projeto prende-se com o facto de 

terem sido inseridos alunos com NEE na pintura dos desenhos, mesmo os 

alunos com menos capacidades motoras. Observar o sorriso radiante deles 

quando pegaram no pincel e pintaram é tão reconfortante. É um sentimento 

inexplicável, mas que nos enche o coração, é uma sensação indiscritível ver a 

felicidade dos outros. 

Por fim, um dos fatores a considerar foi o facto de estar muito calor no dia em 

que realizamos o projeto, mas o sol radiante iluminou-nos e ajudou-nos a realizar 

com sucesso mais uma atividade, mais um projeto idealizado. 

Quem me dera que estas lembranças não se apagassem na minha 

memória daqui a breves momentos! Queria poder recordar-me delas a qualquer 

momento. Já sei! Vou colocar uma fotografia de cada atividade no meu quarto, 

pode ser que assim me recorde de algo. 

Foi um dia magnifico e inesquecível, mas também foi bastante cansativo. 

Tenho que ir descansar um bocadinho. Até breve! 
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5. O telefonema inesperado 

Acabei de receber um telefonema de uma Formiga chamada Ana Moura que 

se apresentou como minha colega de curso no ano letivo 2015/2016. Pelo que li 

nas páginas anteriores, este foi o ano letivo do meu EP. 

A Formiga Ana Moura queria vir cá a casa para me visitar e ver comigo alguns 

trabalhos que desenvolvi ao longo desse ano letivo. Apesar de lhe ter dito que 

não me recordava de nada, nem sabia se amanhã me ia lembrar que 

combinamos isto, aceitei. Acho que também são importantes estas 

situações/vivências na minha recuperação. 

Vou já escrever num post-it o que vou fazer amanhã para não me esquecer: 

“Amanhã, às 15h vem cá a casa a Formiga Ana Moura, minha colega de curso 

no ano letivo do meu EP. Vamos rever alguns trabalhos ao longo desse ano 

letivo.” 

(No dia seguinte) 

A Formiga Ana Moura acabou de sair cá de casa. Não pensei que me fosse 

recordar dela, mas mal entrou na sala, consegui identifica-la logo. Foi uma 

colega que rapidamente se transformou numa amiga, pois partilhávamos muitas 

coisas, tínhamos muitas coisas em comum. A principal semelhança era o facto 

de sermos completamente insatisfeitas, porque para nós nunca chegava o que 

fazíamos, queríamos sempre mais, ser sempre melhores. Segundo o que ela 

disse, no EP atingimos o patamar de excelência. Esta noticia deixou-me 

felicíssima. 

Depois de um ótimo lanche passamos para o grande desafio: procurar o 

dossiê que tinha os documentos que a Formiga Ana Moura queria rever comigo. 

Quando abri o baú, a Formiga Ana ficou boquiaberta com a quantidade de 

material que tinha ali guardado. De entre todos os dossiês que tinha no baú, um 

deles tinha o titulo de: “Desenvolvimento Profissional”5. A Formiga Ana Moura 

afirmou logo: “É este! Tenho a certeza”. Retirámo-lo, sacudimos o pó que ele 

tinha a envolvê-lo e começamos a folheá-lo. O índice apresentava os seguintes 

temas: introdução, diários de bordo, investigações e ações. 

                                                     
5 In Normas Orientadoras da Unidade Curricular Estágio Profissional do Curso do 2º Ciclo do Mestrado 
em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, aprovadas no ano 2011/2012. 
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Na introdução é possível ler o seguinte: 

Nesta área, o estagiário devia desenvolver a sua competência 

profissional, numa lógica de procura permanente do saber, através da reflexão, 

investigação e ação. 

A área 4 era composta por atividades e vivências importantes na 

construção da competência profissional. O objetivo era perceber a necessidade 

do desenvolvimento profissional partindo da reflexão acerca das condições e do 

exercício da atividade da experiência, da investigação e de outros recursos de 

desenvolvimento profissional. 

Nesta área pretendia-se partilhar os problemas e desenvolver o espirito 

de colaboração (em geral na escola, no grupo de Educação Física e no núcleo 

de estágio); desenvolver competências de argumentação e de comunicação; 

identificar problemáticas de estudo argumentando a sua pertinência prática, 

contextual e teórica; elaborar o Projeto de Formação Individual e o Relatório Final 

de estágio profissional, refletindo os problemas da profissão docente em geral e 

do professor de Educação Física em particular, no sentido do seu 

desenvolvimento profissional. 

Para além disso, era fundamental compreender as exigências da 

profissão de professor e estabelecer estratégias para as superar. A capacidade 

de observação e reflexão tornava-se essencial para a evolução profissional, pois 

essas competências só eram melhoradas através da constante realização e da 

partilha de ideias com o colega estagiário e a professora cooperante, obtendo 

feedback e correções por parte deles. 

Para além de realizar reflexões no final de cada aula lecionada, decidi 

realizar um diário de bordo sobre um acontecimento relevante ou uma 

vivência/experiência que me marcou de alguma forma. 

Seguimos a ordem do índice e o capitulo correspondente aos diários de 

bordo continha temáticas como: O primeiro contacto com a realidade escolar; As 

primeiras dificuldades como professora de Educação Física; O primeiro conselho 

de turma; A primeira reunião de avaliação; O primeiro período; A possibilidade 

de participar no Projeto 3x3 Compal Air; A falta de atenção dos pais sentida pelos 

filhos; A segunda reunião de avaliação; O segundo período; O teatro Auto da 

Barca do Inferno encenado pelos alunos; A palestra sobre os fatores de risco de 

doenças cardiovasculares; As promoções dos manuais escolares Fair-Play e 
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+Movimento; O Ciclo de Vida de uma flor; e, Reflexão da avaliação do terceiro 

período e balanço sobre o ano letivo. Fiquei bastante interessada em perceber 

o que escondiam estes títulos misteriosos. Decidi ler um a um. 

 
O primeiro contato com a realidade 

 Choque com a realidade, foi exatamente isso que senti no primeiro dia de 

aula na escola. A dualidade de papéis que passamos a ter de um momento para 

o outro: ser professora e aluna. A responsabilidade e a autonomia que acrescem 

no momento em que temos uma turma nossa. A vontade, o empenho e o 

interesse que existe de aprender e ensinar mais. As dúvidas, as questões que 

coabitam na nossa mente: será que estou a efetuar o que é melhor para eles? 

Será que lhes vou ensinar alguma coisa? Será que vou ser uma boa professora? 

A necessidade constante de refletir sobre tudo: o que quero fazer, o que fiz e o 

que não fiz. 

 A primeira semana na escola foi uma semana de integração, de algumas 

interrogações e constante procura de respostas. A primeira situação onde tive 

que rapidamente dar resposta foi na dualidade de papéis, ou seja, procurar 

definir a minha identidade, porque apesar de pensarmos que estamos 

preparados para sermos chamados de professores não é verdade. Para mim, o 

facto de ser professora representa muita responsabilidade, pois tenho alunos 

que são crianças e/ou jovens que estão à minha responsabilidade e que querem 

aprender. Neste momento surge uma questão: será que estou preparada para 

esta fase do meu processo de ensino-aprendizagem? Apesar de ter alguma 

experiência em treino desportivo de crianças e jovens, ser professora exige um 

conhecimento mais abrangente das diferentes modalidades desportivas e uma 

capacidade de liderança e de adaptação muito desenvolvida. Mas sinto que esta 

fase será um verdadeiro desafio e estou disposta a dar o meu melhor! 

Segundo Bento (2014, p.25), “a educação não é um processo linear, nem 

uma realidade simples, homogénea, uniforme, redutível ou conformista; está 

aberta a imprevistos, a acasos, roturas e desarmonias, a momentos únicos e 

fugazes”. 

Por fim, uma das principais tarefas enquanto professora é a ação-

reflexão. É fundamental refletir sobre o que se faz, como se faz, porque se faz, 

o que correu bem, o que correu menos bem, estratégias para melhorar esses 
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aspetos e estratégias que podem ser aplicadas na turma. Sem esta introspeção 

é impossível melhorar, corrigir, renovar, modificar, ensinar, pois podemos estar 

constantemente a cometer os mesmos erros, visto que não refletimos sobre o 

que ocorreu. 

Por outro lado, de acordo com Bento (2014, p. 21) “nenhuma forma de 

actividade, seja a ‘teoria’, seja a ‘prática’, é imaginável se renunciar à reflexão. 

Nenhum dos grandes pedagogos com nome na história da prática da educação 

– por exemplo, Pestalozzi (1746-1827), Froebel (1782-1852), Makarenko (1898-

1939), Montessori (1870-1952) etc. – prescindiu alguma vez da reflexão teórica 

pessoal. Cada um observa e interpreta o mundo através de um prisma diferente 

de pensamento e prática.” 

 

As primeiras dificuldades com que me deparei como professora de 

Educação Física 

 No dia 30 de Setembro de 2015, na turma do 6ºG, pelas 11:30, foi 

realizada a avaliação diagnóstica de ginástica de solo. Nesta aula, dois alunos 

magoaram-se ao executar as tarefas, ficando com a professora cooperante a 

fazer alongamentos. Durante a aula veio ter comigo outro aluno e disse que lhe 

doía o ombro e eu questionei-o se conseguia continuar a fazer aula mesmo 

assim e ele respondeu que sim, então realizou o resto da aula de ginástica de 

solo. Na aula de voleibol, às 12:25, um dos alunos que tinha estado a fazer 

alongamentos já se sentia melhor e quis participar na aula, contudo, outro aluno 

ainda não se sentia melhor, por isso não fez a aula. Terminada a aula, nenhum 

aluno relatou mais lesões e/ou dores, nem mesmo o aluno que tinha referenciado 

dor no ombro durante a aula. 

 Posto isto, qual é o nosso espanto (meu e o da professora cooperante 

quando ao passarmos pela coordenação no final da aula do 9ºC, pelas 17:20, e 

somos informadas que o nosso aluno que durante a aula disse que se tinha 

magoado no ombro, acompanhado pela mãe afirma à direção que se magoou 

na aula de ginástica de solo, foi dizer à professora cooperante e esteve com a 

professora estagiária Formiga T a fazer alongamentos. Ao receber esta 

informação constatamos logo que o aluno estava a mentir, pois em momento 

algum estive a fazer alongamentos com os alunos magoados e não foi à 

professora cooperante que ele foi dizer que se tinha magoado, foi a mim. 
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 No dia seguinte, a professora cooperante foi à coordenação para realizar 

umas tarefas e quando se apercebeu que estava lá o nosso aluno acompanhado 

pelos pais, cujos pais estavam a fazer alguns comentários menos próprios tanto 

em relação à disciplina como aos estudantes estagiários. A professora 

cooperante teve que intervir e confrontar o aluno para que este relatasse o que 

realmente tinha acontecido na respetiva aula. Após uma hora de diálogo, o aluno 

acabou por assumir que mentiu em frente a todos os presentes. 

 Num momento de introspeção pergunto-me: Porquê? Por que é que o 

aluno fez isto? O que o motivou a fazer isto? Será que tive alguma 

responsabilidade inconscientemente? Apesar de ter pensado bastante não 

consegui concluir nada, pois estávamos apenas na segunda semana de aulas e, 

a meu ver, não havia nenhum indício para o levar a realizar algo assim. Porém, 

agora questiono-me de outra forma: E agora, o que faço? Como reajo? Fico 

atenta a ele? Dou-lhe mais atenção ou não? Motivo-o? De que forma é que o 

motivo? Deste modo, tomei a decisão de o observar, ficar atenta a qualquer 

situação/expressão fora do comum que possa indiciar que algo de diferente e a 

partir daí consigo dar respostas a algumas questões acima referidas. 

Por fim, não será esta situação menos positiva que me retirará a vontade, 

o interesse e o empenho que eu tenho desde o primeiro dia. Considero ainda 

que esta situação pode reverter numa boa experiência para mim, pois permitiu-

me vivenciar uma das situações com que temos que saber gerir enquanto 

professores. 

 

O primeiro contato com o conselho de turma 

 O meu primeiro contato com um conselho de turma foi na reunião 

intercalar, no dia 5 de Novembro de 2015. No início da reunião estava um 

bocadinho nervosa por ser uma experiência completamente nova. O fato da 

professora cooperante estar ao meu lado e com toda a sua experiência ajudou-

me a tranquilizar e a “disfrutar” da reunião. 

 Na reunião intercalar foram abordados temas importantes que dizem 

respeito à turma em geral. Essencialmente considero que um dos aspetos 

relevantes da reunião o momento em que os diversos professores transmitem a 

opinião sobre a turma em cada uma das disciplinas. Foi interessante constatar 

que, praticamente todos os docentes têm a mesma opinião acerca da turma e 
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todos estão a utilizar estratégias distintas. Esta situação comprova que há 

inúmeras estratégias para solucionar um determinado problema, apenas 

depende do professor, do que este pensa ser mais adequado para a turma. 

 Nesta reunião foram inumerados alguns casos menos positivos 

relacionados com alguns alunos da turma. No diário de bordo anterior referenciei 

um desses casos relacionados com a nossa disciplina, a Educação Física. Ao 

ouvir todos estes acontecimentos cresce em mim uma questão e uma grande 

necessidade de reflexão: afinal qual é o papel dos encarregados de educação? 

Será que os professores deixaram de ser competentes? 

 Antigamente, quando o docente fazia alguma referência menos positiva 

acerca de um aluno, o encarregado de educação nunca colocava em causa o 

professor, pedia explicações ao seu educando. Nos dias de hoje, há alguns 

encarregados de educação que quando a situação acima referida ocorre, 

colocam em questão os docentes, confiando totalmente nos educando, sem 

estabelecer diálogo com os professores antes. 

 Segundo o regulamento interno (2014-2018) do Agrupamento de Escolas 

da Senhora da Hora, no sector IV, artigo 139º, número 7, os encarregados de 

educação têm o direito de participar, ser informado e ser ouvido no decurso do 

procedimento disciplinar instaurado relativamente ao seu filho/educando, nos 

termos do presente regulamento interno, preservando o direito de sigilo respetivo 

previsto na lei. Ainda no sector IV, artigo 140º, os deveres dos encarregados de 

educação consistem em acompanhar ativamente a vida escolar do seu 

educando e contribuir por todas as formas para a educação integral do seu 

educando, promovendo a articulação entre a família e o ensino escolar. Cooperar 

com todos os elementos da comunidade educativa no desenvolvimento de uma 

cultura de cidadania, nomeadamente através da promoção de regras de 

convivência na escola e integrar ativamente a comunidade educativa no 

desempenho das responsabilidades desta, em especial, informando-a e 

informando-se sobre todas as matérias relevantes no processo educativo dos 

seus educandos. 

 Concluindo, ser professor não é apenas um individuo com competências 

para lecionar; é um profissional especialista em domínios específicos da 

educação. Ser professor é uma profissão complexa! A crescente complexidade 

e diversidade das sociedades atuais exige dos professores uma maior 
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preparação profissional e autonomia para enfrentarem diferentes problemas 

desafios. 

 
Reflexão da reunião de conselho de turma sobre a avaliação do primeiro 

período 

 No dia 18 de Dezembro de 2015, pelas 15:30, na sala 10 da escola EB 

2,3 da Senhora da Hora, realizou-se a reunião de conselho de turma sobre a 

avaliação do primeiro período do 6ºG. 

 A ordem de trabalhos para esta reunião consistia em conferir se as notas 

lançadas estão de acordo com as pretendidas; a leitura e análise da breve 

descrição realizada para cada aluno; discussão das estratégias a utilizar com 

alunos com nível 2; e balanço do primeiro período. 

 Nesta reunião foi-me atribuída uma função distinta que consistia em 

conferir se as notas que a diretora de turma, Dra. Helena Nogueira, referia para 

cada aluno e cada disciplina correspondiam às notas lançadas na pauta. Esta 

tarefa permitiu-me vivenciar mais uma função de professor, que exigia muita 

concentração e responsabilidade. Para mim foi muito gratificante realizar esta 

tarefa na reunião, pois permitiu-me ter um papel ativo na reunião e demonstrou 

que os professores do conselho de turma confiaram em mim, dando-me uma 

tarefa importantíssima. 

 Em relação aos alunos com nível 2 a uma ou mais disciplinas destacam-

se três nomes, sendo que um deles tem 4 negativas e já é repetente; e dois deles 

têm 5 negativas. Para além disso, foram identificados dois alunos com nível 2 a 

duas disciplinas e mais dois alunos com nível 2 a uma disciplina. Todos os alunos 

foram propostos para o apoio à(s) disciplina(s) onde obtiveram nível 2 e foi-lhes 

recomendado um estudo sistemático. 

 O balanço do primeiro período que o conselho de turma efetua em relação 

ao 6ºG é que esta é uma turma heterogénea com alunos excelentes e com 

alunos muito fracos. É uma turma enérgica e participativa, mas não tem regras 

nem rotinas e é uma turma muito conversadora. O comportamento da turma 

mantem-se como referido na reunião de avaliação intercalar, o que indica que 

as estratégias definidas nessa reunião não surtiram o efeito desejado. Todos os 

professores apresentam queixas/reclamações de um aluno. Os pais desse aluno 

já foram contactados e já se reuniram com a diretora de turma, mas o 
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comportamento do aluno não se alterou. Assim, a diretora de turma informou o 

conselho de turma que se o comportamento do aluno não mudar no primeiro mês 

do segundo período serão tomadas medidas severas. 

 Como referi anteriormente, o 6ºG é uma turma muito participativa e por 

isso participou em todas as atividades propostas no Plano Anual de Atividades 

para o primeiro período. Na disciplina de Educação Física, a turma participou 

nas duas atividades propostas: atividade interna (torneios inter turmas de futsal) 

e o corta mato. 

 Por fim, o conselho de turma considera que o 6ºG tem bastantes 

potencialidades, mas é fundamental que os alunos modifiquem o seu 

comportamento e a atitude tornando-se mais atentos e concentrados. O facto de 

ser uma turma heterogénea pode ser um aspeto positivo desde que os alunos 

excelentes ajudem os alunos com mais dificuldades. 

 

Reflexão do primeiro período 

 No início do ano letivo, as hesitações e a procura do “desconhecido” eram 

as sensações que prevaleciam em mim. O primeiro impacto, as primeiras aulas 

lecionadas e todo o envolvimento proporcionaram uma adaptação positiva ao 

ritmo e dinâmica necessária. Como refere Savater (2006), a instituição educativa 

aparece quando o que há para ensinar é um saber que ultrapassa o empírico e 

o tradicional e o ensino passa a contar com a dedicação profissional de alguns. 

 A minha turma principal, o 6ºG, é uma turma caraterizada como enérgtica, 

participativa, mas sem regras, sem rotinas e bastante conversadora. Neste 

período, um dos objetivos principais era criar rotinas de aula como a chamada 

no início da aula, estratégias para reunir a turma durante a aula, a organização 

da turma para a arrumação e colocação do material para a exercitação. O meu 

comportamento/atitude no primeiro período perante esta turma foi mais 

autoritário e pouco benevolente para garantir o controlo da turma. Porém, tal 

impediu que fosse criada afinidade entre professor e alunos. 

 No decorrer do período, a turma mostrou melhorias no seu 

comportamento nas aulas. Este fator advém, não só de já garantir o controlo da 

turma, mas também por ter compreendido o tipo de atividades que cativa os 

alunos da turma. Assim, foi possível criar tarefas em todas as modalidades que 

fossem estimulantes e interessantes para eles. Uma das minhas maiores 
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preocupações prendia-se com o facto desta turma ser bastante heterogenia com 

alunos excelentes e alunos com muitas dificuldades. Utilizei a estratégia de 

formar grupos/equipas heterogéneas no seu interior, mas homogéneos em 

relação à turma, tendo os alunos com mais capacidades a responsabilidade de 

ajudar os que têm mais dificuldades. Esta estratégia permitia ainda desenvolver 

as capacidades psicossociais que considero fundamentais no enriquecimento e 

evolução de um ser humano para viver em comunidade, como espirito de equipa, 

cooperação, liderança e responsabilidade. 

No que diz respeito às modalidades lecionadas, penso que os alunos 

tiveram uma evolução maior na ginástica de solo. Apesar de ser uma modalidade 

que os alunos, normalmente, revelam pouco interesse em praticá-la, a meio do 

período, sensivelmente, esta turma demonstrou muito empenho e dedicação à 

modalidade. Penso que os jogos lúdicos ajudaram os alunos a terem em 

consideração os pormenores importantes para a execução de uma determinada 

habilidade motora, o que permitiu que os alunos conseguissem realizá-la 

corretamente. O sentimento de conquista/êxito propicia a motivação para a 

prática. Os exercícios em estações para além de permitirem repetir várias vezes 

a habilidade motora pretendida, possibilita ainda que a turma esteja distribuída 

em grupos pequenos, o que proporciona uma prática constante. 

 Na modalidade de atletismo, em resistência, penso que foi a unidade 

temática onde a turma desenvolveu mais os conceitos psicossociais, pois todas 

as atividades implicavam trabalho em equipa e tudo o que lhe está associado. 

Apesar das tarefas terem um cariz lúdico, os resultados pretendidos foram 

obtidos no teste de Cooper, uma vez que praticamente todos os alunos 

aumentaram o número de voltas dadas, consequentemente, a distância 

percorrida e a nota correspondente. 

 Em relação à unidade temática de voleibol considero que a evolução não 

foi a expectável. O principal fator para que não se tenha verificado essa evolução 

foi ter colocado a competição em jogo 1x1 por equipas demasiado “cedo”. 

Deveria ter exercitado mais uma ou duas semanas com jogos de cooperação e 

só depois passar para as tarefas de competição com jogo 1x1. Desta forma 

concluo que a estratégia utilizada para a unidade temática de voleibol não foi a 

mais adequada para esta turma. Porém, ao nível da componente teórica, a turma 
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superou todas as expetativas, pois a participação e a compreensão dos assuntos 

propostos foi bastante eficaz. 

 Ao longo do primeiro período, a minha prestação na lecionação das aulas 

foi melhorando. No início, observava muito e transmitia poucos feedback no 

momento da prática. Optava por realizar uma reflexão no final da aula com a 

turma identificando os aspetos positivos, menos positivos e principais 

dificuldades sentidas na aula. Através dos conselhos/críticas construtivas tanto 

da professora cooperante como do meu colega de estágio, comecei a transmitir 

mais feedback tanto em grupo quando o erro é comum a toda a turma como 

individualmente quando um aluno está a cometer um erro isolado. Para além 

disso, outro aspeto referido com vista a melhorar consistia em ser mais 

interventiva e mais enérgica a lecionar as aulas. Apesar de já ter melhorado 

ligeiramente, pretendo investir no desenvolvimento destas características no 

segundo período. 

 No final do primeiro período, a rotina e o ritmo criaram à vontade 

necessária para a função de professor. Na lecionação das aulas sentia-me mais 

confiante, mais segura, mais reflexiva no final do período do que no início. Na 

componente da avaliação senti bastantes dificuldades no início do período, 

porque os instrumentos de avaliação eram novos em registo de escola e ainda 

não conseguia identificar os alunos todos. Mas, na avaliação sumativa já me 

senti mais à vontade com os instrumentos de avaliação. Quanto ao planeamento, 

no início senti algumas dificuldades, principalmente, devido a algumas 

inseguranças que senti quanto à possibilidade de estar a planificar corretamente 

para a turma em questão (se não estava demasiado fácil nem impossível de 

atingir os objetivos). 

 Em suma, o primeiro período resume-se a dois momentos: um choque 

com a realidade inicial e uma adaptação progressiva às funções de um professor 

no recinto escolar. Na faculdade elucidam-nos para o que pode acontecer no 

estágio profissional e fornecem-nos algumas estratégias passiveis de serem 

aplicadas em várias situações. Contudo, quando iniciamos o estágio profissional 

e conhecemos a nossa turma principal é fundamental canalizarmos todas as 

informações cedidas pela faculdade que se apliquem às características e nível 

de desempenho da turma. Para além disso, torna-se fulcral adicionar 

informação/conhecimento para que o trabalho seja progressivo e adequado. 
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Quanto mais conhecimentos tivermos em relação ao ensino em geral, mais 

soluções temos para os problemas/obstáculos que nos possam surgir. 

Por conseguinte, segundo Batista et. al (2014, p.75), “nos processos de 

formação superior, o investimento deverá passar pela aquisição da competência 

e não de meras competências para que, nos contextos de exercício profissional, 

as aprendizagens dos conteúdos específicos da Educação Física possam 

realmente acontecer.”  

 

O Projeto 3x3 Compal Air 

Em meados de Novembro de 2015 surgiu a possibilidade de inscrever a 

escola no Projeto 3x3 Compal Air numa reunião de grupo de Educação Física. 

Como é a minha área, disponibilizei-me desde logo para participar no mesmo. A 

partir dessa data, durante as aulas às nossas turmas fomos questionando os 

alunos se estavam interessados em participar neste evento. Numa das turmas, 

um grupo de meninas mostrou-se logo interessado, mas nenhuma delas era 

federada. Para além disso, como há dois alunos nossos que são federados na 

modalidade de basquetebol sugerimos que eles se inscrevessem com uma 

equipa e convencessem mais dois amigos/colegas que não fossem federados 

para fazerem parte da equipa. 

Quanto à inscrição das equipas, a masculina manteve-se sempre com os 

mesmos elementos e no mesmo escalão (iniciados), mas a equipa feminina 

esteve inscrita no escalão de juvenis devido a uma aluna ter nascido em 1999. 

Porém, a organização do projeto não permitiu que a equipa se inscrevesse no 

escalão de juvenis com apenas uma aluna com idade para competir nesse 

escalão e as restantes em iniciadas. Assim, foi necessário reestruturar a equipa 

feminina pois ficaram apenas dois elementos pertencentes à equipa inicial (uma 

aluna desistiu). Decorridas duas semanas, conseguimos integrar mais duas 

alunas à equipa, o que possibilitou a inscrição da mesma no projeto. 

A partir do momento que já tínhamos as equipas definidas iniciamos os 

treinos semanais à quarta-feira das 17:20 às 18:00 para ambas as equipas. 

Estes treinos tinham como objetivo fornecer ferramentas, principalmente, aos 

alunos não federados de modo a que compreendessem as bases necessárias 

para a situação de jogo reduzido 3x3. Para além disso, tinha como propósito o 
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entrosamento entre os elementos das equipas, de modo a que a linguagem 

utilizada fosse comum e percetível para todos. 

Nos treinos propriamente ditos, o que para mim era fulcral ensinar aos 

alunos prendia-se com o lançamento na passada, o lançamento em apoio e o 

passe e corta a sair para o lado contrário da bola. Os primeiros 5 ou 7 minutos 

de cada treino consistiam em realizar lançamentos na passada quer do lado 

direito quer do lado esquerdo nas seis tabelas laterais. Numa fase inicial o treino 

incidia muito em situações de jogo 3x0 com passe e corta para assimilar os 

conceitos. De seguida evoluímos para uma situação de jogo de 3x1, onde os 

alunos constataram que se cortassem para o cesto recebiam facilmente a bola 

e encestavam com maior facilidade porque estavam perto do cesto. Passamos 

ainda para a situação de jogo de superioridade numérica de 3x2 onde era 

necessário que os alunos tivessem mais paciência e encontrassem o aluno que 

estava sozinho, utilizando sempre o passe e corta. Por fim, realizamos jogo 

reduzido 3x3, o que possibilitou que os alunos experienciassem a situação real 

de jogo que iria se aplicado no projeto. Assim, os alunos vivenciaram de forma 

progressiva o jogo reduzido de basquetebol. 

Apesar de já ter participado enquanto atleta neste evento, nunca o tinha 

vivenciado com estas funções. Para mim foi uma experiência inesquecível, pois 

foi um projeto que agarrei logo quando surgiu a hipótese de participar e fiz tudo 

para que os alunos se sentissem motivados para ir. Adicionando, o facto de ter 

conseguido ensinar os alunos que nem conheciam todas as regras do 

basquetebol, a compreender as bases da modalidade, fez com que sentisse que 

cumpri a missão. 

Concluindo, o projeto 3x3 Compal Air tem como objetivo proporcionar aos 

jovens atividades de qualidade, focando na situação de jogo 3x3, sejam ou não 

praticantes federados da modalidade. O facto de terem participado oito alunos, 

sendo que apenas dois deles eram federados, para mim, foi uma grande vitória, 

pois conseguimos que seis alunos tivessem interessados e motivados para 

participar numa atividade extracurricular. Não tenho a menor dúvida que os 

alunos que participaram neste evento nunca vão esquecer e vão associar esta 

possibilidade à disciplina de Educação Física, o que para nós, docentes desta 

disciplina, é muito gratificante. 
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Por último é fundamental agradecer a três pessoas, pois sem elas não 

seria possível concretizar este “sonho”: ao coordenador do grupo de Educação 

Física, professor Eduardo Santos pelo acompanhamento e pelo apoio nesta 

atividade; à professora Cooperante por ter aceite que participássemos no projeto 

e por nos ter acompanhado; e ao meu colega de estágio, por ter vivenciado esta 

atividade comigo e por se ter disponibilizado a 100%. 

 

“Eu em casa falo muito, mas a minha mãe não me dá atenção nenhuma, 

por isso eu falo aqui também porque sei que aqui me respondem e me 

dão atenção” (Aluno X, 2016)6 

Na quarta aula da modalidade de Basquetebol, lecionada no segundo 

período, ao 6ºG, durante a reflexão final de aula em grupo, um dos alunos 

participa no debate afirmando que um dos motivos para falar na aula é porque 

não tem atenção em casa. Na minha opinião, foi uma frase sincera e que é 

necessário ter algum fundamento/credibilidade para se fazê-lo diante uma turma 

inteira. 

Existem inúmeros fatores que podem estar associados a esta falta de 

atenção sentida pelo aluno. Assim, é necessário compreender quais as razões 

pela qual o aluno fez a afirmação. Em conversa privada com o aluno em questão 

constatei que recentemente a família ficou mais enriquecida com um novo 

membro. Este acontecimento pode ser o motivo para que o aluno tivesse este 

comportamento. Os pais exercem muita influência na aquisição de hábitos e 

comportamentos, por serem os principais agentes de enculturação e 

socialização e modelos de referência para os seus filhos (Ramos, 2009). O facto 

de as rotinas/hábitos terem sido modificados de alguma forma e o foco de 

atenção já não ser só para ele, pode ter despoletado a alteração comportamental 

e um misto de emoções. 

Com a distribuição da atenção por parte dos pais, as crianças e jovens 

passam menos tempo com a família e mais com os grupos de amigos, pois 

sentem necessidade de encontrar outras formas de identificação (Allen & 

Sheeber, 2009). Nesta fase, embora a interação pais-filhos tenda a diminuir, as 

                                                     
6 Diário de Bordo relacionado com uma frase que o aluno X transmitiu perante toda a turma numa 
reflexão de grupo no final da aula. 
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práticas educativas parentais constituem um fator relevante no desenvolvimento 

das crianças e jovens, sendo que estas práticas influenciam o crescimento da 

autonomia e desempenho académico (Peixoto & Rodrigues, 2005). 

Em diálogo com a diretora de turma do 6ºG sobre do sucedido, a 

professora constata que não foi apenas um caso isolado. Nessa semana, o aluno 

apresentou outros comportamentos desenquadrados e imprevisíveis, de acordo 

com o que se conhecia do mesmo, tendo sido até despromovido do cargo que 

exercia como delegado de turma. Desta forma, a diretora de turma considerou 

de extrema importância convocar os encarregados de educação do aluno para 

uma reunião, de modo a compreender quais os fatores que poderiam estar a 

provocar esta alteração de comportamentos e alertar os pais, para que estes 

tomassem conhecimento das atitudes do filho e agissem de forma a “exterminá-

las”. Assim, é pertinente aconselhar os pais informando-os das possíveis 

estratégias a utilizar. Na minha opinião, em primeiro lugar, os pais devem 

reforçar e preservar o estilo parental, isto é, utilizar um padrão comportamental 

consistente que sustente o clima emocional na relação entre pais e filhos 

(Salvador, 2007). Deste modo, conseguirão conversar com o seu filho, 

compreendendo quais os motivos e/ou razões que estavam na origem desta 

alteração dos comportamentos. Posteriormente, devem reforçar as práticas 

parentais, que correspondem aos comportamentos específicos por parte dos 

pais que têm como objetivo incentivar, nos filhos, comportamentos socialmente 

adequados e suprimir os inadequados (Salvador, 2007). 

Por fim, “os filhos e os alunos não precisam de pais extraordinários, mas 

de seres humanos que falem a sua linguagem e sejam capazes de penetrar no 

seu coração” (Ferreira, 2010, p.159). 

 

Reflexão da Peça de Teatro “Auto da Barca do Inferno” 

 No dia 25de Março de 2016, pelas 15:25, no auditório da escola EB 2,3 

da Senhora da Hora, o grupo de teatro da escola básica da Senhora da Hora 

apresentou uma peça de teatro intitulada por “Auto da Barca do Inferno”, uma 

adaptação do Auto com o mesmo nome de Gil Vicente. Foi com muito agrado 

que assisti à peça, tendo sido gentilmente convidada pelos alunos do 9ºA (turma 

partilhada). 
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 O Auto da Barca do Inferno é uma complexa alegoria dramática de Gil 

Vicente, representada pela primeira vez em 1517. É a primeira parte da chamada 

trilogia das Barcas, sendo que a segunda e a terceira são, respetivamente, o 

Auto da Barca do Purgatório e o Auto da Barca da Glória. 

 Os especialistas classificam-na como moralidade, mesmo que muitas 

vezes se aproxime da farsa. Ela proporciona uma amostra do que era a 

sociedade lisboeta das décadas iniciais do século XVI, embora alguns assuntos 

que cobre sejam pertinentes na atualidade. 

 Diz-se “Barca do Inferno” porque quase todos os candidatos às duas 

barcas em cena – a do Inferno, com o seu Diabo, e a Glória, com o Anjo – 

seguem na primeira. De facto, contudo, ela é mais o auto do julgamento das 

almas. 

 De entre o elenco completo que participou no teatro, seis delas eram 

alunas do 9ºA. As personagens foram: 

 Aluna A – Fidalgo, D. Henrique com um manto e um pajem que 

transporta uma cadeira. Estes elementos simbolizam a opressão 

dos mais fracos e a tirania; 

 Aluna B – Onzeneiro, homem que vivia de emprestar dinheiro a 

juros muito elevados, um agiota. O bolsão que transporta simboliza 

o apego ao dinheiro, a ambição e a ganância; 

 Aluna C – Parvo, que representa os menos afortunados de 

inteligência; 

 Aluna D – Sapateiro, que parece ser abastado, talvez dono de 

oficina. O avental e os moldes simbolizam a exploração 

interesseira da classe burguesa comercial; 

 Aluna E – Brízida Vaz; 

 Aluna F – Judeu, que leva consigo um bode que simboliza a religião 

judaica; 

 Aluna G – Técnica de Luz e de Som. 

Concluindo, foi muito prazeroso assistir à encenação do teatro e verificar 

como muitas das alunas têm um grande à vontade e uma grande capacidade de 

representar. Muitas das alunas surpreenderam-me bastante pela positiva, pois 

são tão caladinhas nas aulas e depois no teatro exteriorizam tanto. 
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Reflexão do segundo período 

Segundo Ferreira & Santos (2007, p.5), “a escola é uma instituição de 

reprodução social, mas também possível espaço social de transformação”. 

No inicio segundo período, como as “apresentações” e familiarização com 

o meio/espaço já estavam efetuadas, apenas foi necessário modificar alguns 

aspetos mencionados no período anterior para melhorar enquanto futura 

professora de Educação Física. O meu comportamento com os alunos tornou-

se mais benevolente, nunca perdendo o controlo da turma. Essa mudança no 

comportamento não representou menos exigência nem menos seriedade na 

realização das tarefas, mas pelo contrário, revelou maior confiança nos alunos. 

Inevitavelmente, o facto de vivenciarmos mais tempo em conjunto criou uma 

afinidade entre a professora e o aluno. Na minha opinião, esta correlação 

significa que os alunos gostam da minha pessoa, gostam da professora Teresa 

que lhes leciona as aulas, mas acima de tudo, respeitam-me. 

No decorrer do período, a turma mostrou melhorias no seu 

comportamento nas aulas, mas o conselho de turma continuou a afirmar que o 

6ºG é uma turma bastante complicada que não tem regras nem rotinas. Segundo 

Ferreira e Santos (2007), uma turma não devia ser vista com um conjunto de 

crianças selecionadas, mas sim como um grupo com uma identidade própria 

construída com a contribuição de todos os elementos nela presentes. Assim, 

compete ao professor rentabilizar a energia da turma, utilizando as estratégias 

que considera mais adequadas. Nas aulas de Educação Física, durante este 

período utilizei atividades cativantes para a turma, que obrigassem os alunos a 

raciocinar, que sejam desafiantes, tal como a turma gosta. 

No que diz respeito às rotinas, Ferreira e Santos (2007) afirmaram que a 

sua importância estava comprovada, uma vez que são considerados momentos 

estruturantes das atividades e dos comportamentos dos alunos. Desde o 

primeiro período que implementei a rotina de entrada no espaço para a aula de 

Educação Física, o momento de chamada no início da aula, a forma de 

participação na aula, o momento de reflexão final da aula e o momento de 

colocação e arrumação do material utilizado na aula. Obviamente que à medida 

que o número de aulas aumenta, a perfeição no cumprimento destas rotinas é 

diretamente proporcional. Assim, o meu objetivo pessoal consiste em não ser 

necessário transmitir informação nenhuma relativo às rotinas, no final do ano 
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letivo, pois significava que os conceitos estavam completamente assimilados 

pelos alunos. Seria um sentimento de missão cumprida, uma vez que, no inicio 

do ano letivo, a turma não tinha nenhuma regra nem rotina previamente definida. 

No que diz respeito às modalidades lecionadas, os alunos tiveram uma 

evolução maior no Basquetebol. Apesar de ser uma modalidade em que os 

alunos, normalmente, revelam muito interesse em praticá-la, esta turma nunca 

tinha lecionado a modalidade, apenas conheciam o objetivo do jogo. Então, a 

minha abordagem consistiu em fornecer ferramentas aos alunos através de 

situações paralelas ao jogo para que estes compreendessem e interpretassem 

o jogo na sua totalidade. Quando terminou a unidade didática fiquei com o 

sentimento de que deveria ter exercitado mais a situação de jogo reduzido 3x3. 

Mas o facto de raramente termos tido o ginásio 1 só para esta turma, também 

inviabilizou essa exercitação, pois ao realizar jogo reduzido 3x3 em metade do 

ginásio 1, o espaço não permitia que fossem exercitados os conteúdos 

pretendidos. Nesta unidade didática, uma das rotinas implementadas consistia 

em refletir com os alunos sobre o porquê de cada tarefa para perceber se eles 

compreenderam o que era pretendido que exercitassem e, consequentemente, 

assimilassem. 

 A modalidade de atletismo, em corrida de velocidade, foi a unidade 

temática onde a turma desenvolveu mais os conceitos psicossociais, pois todas 

as atividades implicavam trabalho em equipa e tudo o que lhe está associado. 

Nesta unidade didática, optei por utilizar situações de aprendizagem que 

continham a componente competitiva intra turma, uma vez que constatei que a 

turma reagia muito bem a este tipo de abordagem. A evolução dos alunos na 

corrida de velocidade foi bastante visível através dos resultados obtidos na 

corrida de 40 metros, visto que praticamente todos os alunos melhoraram o 

tempo realizado na avaliação diagnóstica. Um aspeto relevante nesta 

modalidade foi o fato de os alunos terem compreendido as determinantes 

técnicas fundamentais da técnica de corrida. O motivo principal para esta 

assimilação dos alunos foi a visualização do vídeo do atleta Jamaicano Usain 

Bolt onde representava as determinantes técnicas essenciais para potenciar a 

corrida de velocidade. 

Em relação à modalidade de Ginástica de Aparelhos considero que a 

evolução foi abismal. Numa fase inicial da unidade didática, a utilização dos 
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jogos lúdicos ajudou os alunos a terem em consideração os pormenores 

importantes para a execução de uma determinada habilidade motora, o que 

permitiu que os alunos conseguissem realizá-la corretamente. Sensivelmente a 

meio da unidade didática, a exercitação passou a ser apenas sob a forma de 

estações com o movimento parcial e/ou completo da habilidade motora. Os 

exercícios em estações para além de permitirem repetir várias vezes a habilidade 

motora pretendida, possibilita ainda que a turma esteja distribuída em grupos 

pequenos, o que proporciona uma prática constante. Um dos aspetos a 

considerar foi o facto de não ter utilizado a visualização de vídeos para que os 

alunos compreendessem melhor alguns movimentos, principalmente o salto 

entre mãos no Bock (habilidade motora onde os alunos apresentam maior 

dificuldade), mas decidi utilizar como exemplo o único aluno que conseguiu 

efetuar ao longo da unidade didática. 

Ao longo do segundo período, a minha prestação na lecionação das aulas 

foi melhor tendo em consideração o primeiro período. Um dos aspetos a 

considerar referido no período anterior consistia em ser mais interventiva e 

enérgica a lecionar as aulas. No final do primeiro período já tinha melhorado 

ligeiramente, mas no decorrer deste período procurei focar-me mais com vista a 

finalizá-lo. Assim, apesar de fazer parte da minha personalidade, considero que 

melhorei bastante neste campo. Um dos fatores que me permitiu progredir 

prende-se com o facto de o meu comportamento e atitude com os alunos ter 

modificado ligeiramente, como referido anteriormente. Para além disso, durante 

o segundo período já me sentia mais à vontade na lecionação das aulas e no 

controlo da turma, o que permitiu focar-me nesse aspeto. 

No final do segundo período, a familiarização com a comunidade escolar 

permitiu um avanço no conhecimento relativo à função de professor e 

consequente aperfeiçoamento no desempenho de papéis do mesmo. Na 

lecionação das aulas senti-me mais confiante, mais segura, mais reflexiva e mais 

ponderada nas decisões a tomar caso seja necessário alterar algo no momento. 

Na componente da avaliação estive mais à vontade tanto com os instrumentos 

de registo utilizados como também com a identificação rápida dos alunos. 

Todavia, na avaliação sumativa penso que tinha muitos conteúdos para avaliar 

o que tornou o momento de avaliação mais complexo e longo. Quanto ao 

planeamento, ainda hesito ligeiramente quando os alunos não tiveram nenhum 
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contacto com a modalidade, pois tenho receio de não estar a planificar 

corretamente para a turma (se não estava demasiado fácil nem impossível de 

atingir os objetivos). 

De acordo com Ferreira & Santos (2007, p.42), “o que vai ser ensinado e 

aprendido em cada dia deve ter sido objeto de uma preparação prévia, isto é, o 

professor deverá ter um guião, não abstrato, mas pensando em função do que 

ele conhece daqueles alunos e do currículo. (…) Pretende-se que ele possua 

uma margem de flexibilidade capaz de a tornar sensível aos acontecimentos 

significativos, permitindo, assim, que o professor os possa aproveitar como 

material de trabalho.” 

Uma das minhas “batalhas” neste ano letivo é desenvolver as 

capacidades psicossociais que considero fundamentais no enriquecimento e 

evolução dos alunos como seres humanos. Capacidades essas que permitam 

que eles sejam capazes de viver em comunidade, como, por exemplo, espirito 

de equipa, cooperação, liderança e responsabilidade. Assim, transcrevo uma 

ideia de Ferreira & Santos (2007, p.6) que para mim representa o significado de 

educar: “Educar passa então a ser formar – a partir de conhecimentos adquiridos 

– seres críticos, imaginativos, autónomos e implicados socialmente.” 

 Nós, professores, enquanto formadores não podemos seguir-nos apenas 

pelo que o programa apresenta, temos que adaptá-lo às exigências da 

sociedade. Isto é, neste momento não se deve ensinar como se estivéssemos 

num regime militarista, pois o que os alunos aprenderiam não iriam conseguir 

transferir para a presente vida em comunidade. Assim, no processo de ensino e 

aprendizagem deve-se ter em consideração o que é necessário que os alunos 

assimilem para conseguirem viver em comunidade, com vista a terem sucesso 

no seu futuro. A meu ver, neste processo de ensino e aprendizagem é 

indispensável o desenvolvimento do processo reflexivo para que a criança/jovem 

seja critico em relação às situações vivenciadas, a exploração da imaginação 

das crianças e jovens, o desenvolvimento da sua autonomia e inserir os alunos 

na sociedade. 
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Reflexão da reunião de conselho de turma sobre a avaliação do segundo 

período 

 No dia 22 de Março de 2016, pelas 08:30, na sala 14 da escola EB 2,3 da 

Senhora da Hora, realizou-se a reunião de conselho de turma sobre a avaliação 

do segundo período do 6ºG. 

 A ordem de trabalhos para esta reunião consistia em conferir se as notas 

lançadas estão de acordo com as pretendidas; a leitura e análise da breve 

descrição realizada para cada aluno; discussão das estratégias a utilizar com 

alunos com nível inferior a 3; e balanço do segundo período. 

Nesta reunião foi-me concebida uma função distinta que consistia em 

conferir se as notas que a diretora de turma, Dra. Helena Nogueira, referia para 

cada aluno na disciplina de Educação Física correspondiam às notas lançadas 

na pauta. Para além disso, tinha que transmitir à diretora de turma caso 

houvesse algum aluno com um mais ou um menos associado à nota. Esta tarefa 

permitiu-me vivenciar mais uma função de professor, que exigia muita 

concentração e responsabilidade. Para mim realizar esta tarefa na reunião foi 

muito significante, pois permitiu-me ter um papel ativo na reunião e demonstrou 

que tanto a diretora de turma como a professora cooperante confiam em mim. 

Em relação aos alunos com nível inferior a 3 a uma ou mais disciplinas 

destacam-se cinco nomes. Porém, como se pode verificar no quadro 1, há alunos 

que conseguiram recuperar na totalidade as negativas que tinham, mas houve 

outros casos onde os alunos mostraram esforço e conseguiram subir as notas a 

pelo menos uma disciplina. O aluno E e o aluno F são os casos mais 

preocupantes, pois o primeiro aumentou para 5 disciplinas com nível inferior a 3 

e o segundo passou de zero para 3. Todos os alunos, à exceção do aluno H, 

foram propostos para o apoio à(s) disciplina(s) onde obtiveram nível 2 e foi-lhes 

recomendado um estudo sistemático. O aluno H não foi proposto porque a 

disciplina com nível inferior a 3 é Educação para a Cidadania e já está a cumprir 

o castiga definido para o mesmo. 
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Quadro 1: Alunos com nível inferior a 3 valores. 

Nome 
Número de disciplinas com nível 

inferior a 3 

Comparação com o período 

passado 

Aluno A 6 +1 

Aluno B 4 -1 

Aluno C 3 -1 

Aluno D 1 Manteve 

Aluno E 7 +5 

Aluno F 3 +3 

Aluno G 0 -3 

Aluno H 1 +1 

Aluno I 0 -1 

 

 O balanço do segundo período que o conselho de turma efetua em relação 

ao 6ºG é que esta é uma turma heterogénea com alunos excelentes e com 

alunos com nível de desempenho fraco. É uma turma enérgica e participativa, 

mas é muito conversadora. O comportamento da turma melhorou assim como o 

cumprimento das regras definidas, o que indica que as estratégias definidas ao 

longo do primeiro período e inicio do segundo surtiram o efeito desejado. No 

primeiro período todos os professores apresentam queixas/reclamações de um 

aluno, mas no segundo período o aluno alterou completamente o seu 

comportamento e as suas atitudes nas aulas. Foi sugerido aos encarregados de 

educação do aluno levarem-no a uma consulta para fazerem o despiste de 

hiperatividade e acusou positivo. A partir do momento em que o aluno se adaptou 

à medicação, o seu comportamento modificou-se e os resultados comprovam 

isso (aluno G). 

 Como referi anteriormente, o 6ºG participou em todas as atividades 

propostas no Plano Anual de Atividades para o segundo período. Na disciplina 

de Educação Física, a turma participou nas duas atividades propostas: Quis 

Rebels (elaborada por mim só para a turma) e o Mega Sprint Distrital. E já 

contribuiu para uma atividade que se irá realizar apenas no 3º período que se 

denomina por V Corrida Solidária. 
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 Por fim, o conselho de turma considera que o 6ºG tem bastantes 

potencialidades, mas é fundamental que os alunos modifiquem o seu 

comportamento e a atitude tornando-se mais atentos e concentrados. O facto de 

ser uma turma heterogénea pode ser um aspeto positivo desde que os alunos 

excelentes ajudem os alunos com mais dificuldades. 

 
Reflexão da Palestra: Fatores de Risco das Doenças Cardiovasculares 

 No dia 6 de Maio de 2016, pelas 12:25, no auditório da escola EB 2,3 da 

Senhora da Hora, realizou-se uma palestra sobre os fatores de risco das 

doenças cardiovasculares. O preletor Dr. Pacheco é medico de clinica geral e 

familiar e tem uma pós-graduação na temática da medicina desportiva. Esta 

palestra foi direcionada para as três turmas de 9º ano de escolaridade e como à 

hora definida, o 9ºC teria Educação Física, os professores responsáveis pela 

lecionação da unidade curricular acompanharam a turma à palestra. 

 Considero que a temática é bastante pertinente e apesar de ser um tema 

que envolve assuntos complexos relacionados com a biologia e com a medicina, 

o preletor mostrou ter uma capacidade comunicativa muito boa, adaptou a sua 

linguagem ao publico alvo e conseguiu relacionar os temas expostos com ações 

e/ou materiais comuns, permitindo que os alunos compreendessem melhor os 

assuntos apresentados. 

 Os alunos mostraram-se muito concentrados e participativos no decorrer 

da palestra. Partilharam inúmeras históricas/ocorrências pessoais e/ou 

familiares com o preletor com o intuito de compreender o que se sucedeu 

orgânica e anatomicamente nesses casos. O Dr. Pacheco de forma criativa e 

apelativa conseguiu explicar todas as duvidas aos alunos proporcionando o 

melhor entendimento de todo o processo ao mesmo. No final de cada explicação, 

o preletor tinha o cuidado em relacionar as metáforas que utilizou e os termos 

científicos correspondentes. Penso que esta estratégia aplicada pelo Dr. 

Pacheco permitiu que os alunos conseguissem associar mais facilmente os 

conceitos/acontecimentos e compreendessem o seu significado. 
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Reflexão da Promoção do Manual Escolar Fair-Play 

 No dia 10 de Maio de 2016, pelas 11:30, no gabinete dos professores de 

Educação Física escola EB 2,3 da Senhora da Hora, realizou-se uma reunião 

com o intuito de dar a conhecer e promover o manual escolar Fair-Play da Texto. 

As docentes presentes foram a professora Ana Bento e a professora Paula 

Águas, e o núcleo de estágio também teve o privilégio de poder estar presente. 

Mais uma vivência muito enriquecedora. 

 A promotora foi bastante comunicativa e simpática com todos os 

presentes. Cada dois dos docentes e estudantes-estagiários tinha um exemplar 

para poder seguir o que a promotora referia. Foram apresentados os aspetos 

positivos e inovadores deste manual em relação às edições anteriores e aos 

manuais escolares de outras editoras. Alguns desses aspetos prendiam-se com: 

 Imagens 3D, pois ajuda na visualização de movimentações e do 

posicionamento; 

 Imagens de crianças tanto do sexo masculino como feminino, 

simulando as aulas de Educação Física; 

 Interculturalidade na imagem das crianças; 

 Na parte inferior de cada página tem uma cronologia com alguns 

dados históricos sobre a modalidade em questão e sobre algumas 

estrelas com feitos históricos na modalidade;  

 Um setor no final de cada modalidade relativo ao treino funcional 

especifico; 

 Um capitulo relacionado com o desporto adaptado; 

 Em cada modalidade é apresentado o regulamento e, 

simultaneamente, é apresentado a sinalética do árbitro nessa 

situação. 

Para além do manual escolar, também foi apresentado o dossiê do 

professor. Este instrumento é constituído por um vasto conjunto de recursos, 

incluindo uma seção para o Desporto Escolar. Como a promotora referiu “Este 

dossiê está muito completo, fizemos questão de não nos esquecermos de nada”. 

No final da reunião, a promotora brinda-nos com uma pequena surpresa. 

Foi com uma enorme satisfação que saímos desta experiência, pois através dela 
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foi possível enriquecer o nosso conhecimento e ter mais uma vivência das 

funções de docente sem ser a lecionação de aulas. 

 
Reflexão da Promoção do Manual Escolar + Movimento 

 No dia 1 de Junho de 2016, pelas 11:30, no gabinete dos professores de 

Educação Física escola EB 2,3 da Senhora da Hora, realizou-se uma reunião 

com o intuito de dar a conhecer e promover o manual escolar +Movimento da 

ASA. As docentes presentes foram a professora Ana Bento, Ana Carla e a 

professora Paula Águas, e o núcleo de estágio também teve o privilégio de poder 

estar presente. Mais uma vivência muito enriquecedora. 

 Esta reunião foi distinta da relacionada com o manual escolar Fair Play, 

pois quem veio promover o manual +Movimento foi um dos seus autores Avelino 

Azevedo. O autor mostrou-se bastante comunicativo e simpático com todos os 

presentes. Cada dois dos docentes e estudantes-estagiários tinha um exemplar 

para poder seguir o que o promotor referia. Foram apresentados todos os 

materiais que são fornecidos juntamente com o manual escolar, tais como: 

caderno do aluno; dossiê do professor; Campos e meios campos plastificados 

das modalidades de andebol, basquetebol, futebol e voleibol; e, agenda para o 

ano letivo 2016/2017. De seguida foram apresentados os aspetos positivos e 

inovadores dos materiais deste manual em relação às edições anteriores e aos 

manuais escolares de outras editoras. Alguns desses aspetos correspondentes 

ao manual escolar prendiam-se com: 

 Margens laterais com informação completar; 

 Sinalética e respetiva legenda para as informações completares; 

 Organização do manual com as materiais nucleares, três matérias 

alternativas e dois desportos adaptados; 

 Ilustrações sempre em desenho; 

 Em cada capitulo é questionado: 

o O que é? 

o O que vais aprender? 

o Um pouco de história? 

o Quais as referências portuguesas nesta modalidade? 

o Sabes o regulamento? (apresentado numa folha A3 dobrada 

a meio) 
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o Vamos rever o que aprendeste? 

 Em cada capitulo, os conteúdos ofensivos e defensivos são 

apresentados em tabela e com correspondência. 

Em relação ao caderno do aluno, este material é composto por fichas de 

trabalho sectorizadas pelas seguintes temáticas: 

o O meu estilo de vida; 

o A atividade física; 

o FitEscola (e respetivos resultados); 

o A minha atitude nas aulas de Educação Física. 

Quanto ao dossiê do professor, este instrumento é constituído por um 

vasto conjunto de recursos. Na minha opinião, uma das mais valências deste 

material é o facto de ter atividades/tarefas destinadas aos alunos que não 

realizam aula, sendo estas fichas de observação sobre os diferentes 

momentos/fases da aula ou aspetos técnico-táticos da modalidade que está a 

ser abordada. 

No final da reunião, o autor brinda-nos com a cereja no topo do bolo com 

a visualização do material em suporte digital, no site do manual. Foi com uma 

enorme satisfação que saí desta experiência, pois através foi enriquecedora para 

o conhecimento relacionado com os manuais escolares e ter mais uma vivência 

das funções de docente sem ser a lecionação de aulas. 

 
O Ciclo de Vida de uma Flor 

 No inicio do ano era apenas uma semente plantada num canteiro da 

escola EB 2,3 da Senhora da Hora. Começou a ser regada pela jardineira e 

começou a crescer… e a crescer… e a começar a querer fazer parte daquele 

meio, não ser apenas mais uma flor no canteiro. Com os dias de sol floria e com 

os dias de chuva tornava-me mais forte, mais resistente. Mas com determinação, 

com a persistência, com a vontade que tinha de deixar uma marca minha nesta 

terra, foram mais os dias em que o sol brilhou do que a chuva caiu. 

 Obviamente que para o meu crescimento foi imprescindível a dedicação, 

a entrega, o profissionalismo, os conselhos e o amparo da magnifica e 

incansável jardineira que me acompanhou desde o primeiro minuto de vida. 
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 Quando o vento insistia em aparecer para me colocar desconfortável, 

instável, eram os conselhos, as diretrizes, as dicas, as conversas com a 

jardineira que me amparavam e faziam resistir às rajadas do vento. Nestes 

momentos, as abelhas que sobrevoavam também tinham uma quota parte, pois 

elas é que motivavam para que eu quisesse ser melhor, para me superar, para 

lhes ensinar coisas novas e para lhes provar que cada uma delas tem o seu 

talento, a sua vocação, só têm que descobrir qual será. Com estes dois para-

ventos e com a minha raiz forte, saí ilesa destes dias turbulentos. 

 Felizmente foram mais os dias em que o sol estava radiante, brilhante, 

com o céu limpo do que os dias em que a chuva aparecia para me colocar à 

prova. Nesses dias, não bastavam as conversas com a jardineira, nem o apoio 

das abelhas, foi preciso ir buscar as últimas gotas de água da raiz. Mas, num 

instante estes dias são esquecidos com os raios de sol brilhantes e fulminantes. 

Estes dias de sol, precedidos dos dias de chuva permitiram que recuperasse e 

fortalecesse as minhas reservas e fizesse acreditar que eu era capaz de tudo o 

que eu quisesse, desde que confiasse em mim, nas minhas capacidades. 

 Ao longo de todas as minha vivências e experiências, havia sempre um 

momento para refletir sobre o que aconteceu, o por quê de ter acontecido dessa 

forma, quais os aspetos relevantes e a considerar, o que podia ter realizado de 

forma diferente e sobre quais as possíveis estratégias a implementar para 

melhorar. Sem duvida que este processo reflexivo foi um método 

importantíssimo no processo de ensino aprendizagem. O ato reflexivo 

proporcionou um enriquecimento enorme da minha raiz, o que permitiu que eu 

crescesse tanto em tamanho como em aprendizagens. 

 Quando nos encontramos no mesmo local com mais seres vivos como 

nós ou parecidos connosco, não faz sentido passar um ano inteiro sem que haja 

uma convivência mínima. Os seres vivos vivem em comunidade, 

independentemente da sua espécie, têm essa capacidade intrínseca, mas 

muitas vezes não está completamente desenvolvida. No inicio do ano, o receio, 

a timidez, a vergonha, fizeram-me recuar nesta vertente, mas com a adaptação, 

com a familiarização com o meio, o à vontade, a confiança, o interesse pela 

partilha de histórias, de aprendizagens, de vivências e de experiências eram 

incalculáveis. Sem duvida que o «passo no desconhecido» permitiu-me viver 
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mais, e, felizmente, tomei essa decisão pouco tempo depois de ter iniciado este 

ciclo de vida. 

 Num abrir e fechar de olhos, um ano letivo terminou… o estágio 

profissional termino. Parece que foi ontem que estava com receio, com duvidas, 

com interrogações, sobre o que estava ali a fazer, sobre o que tinha que fazer, 

qual era a minha função, se era capaz de cumprir o que me propuseram, se era 

aquilo que eu queria. Mas, um ano afinal passa a voar! 

 Chegou o momento. Chegou o momento de ser colocada um vazo, com 

a minha raiz recheada de lembranças, de memórias, de aprendizagens, de 

saberes, e com um bocadinho de terra que me fez crescer e que me 

acompanhou nesta longa viagem. Colocada num vazo sem destino ainda, mas 

com a certeza de que para uma escola eu irei, porque só numa escola 

conseguirei ser feliz, ser completamente feliz. 

 Assim se fecha um ciclo de vida inesquecível, onde cada um dos seres 

vivos que nela estiveram envolvidos deixaram a sua marca. Marcas essas que 

levarei comigo, nas minhas pétalas, nas minhas folhas, no meu caule, na minha 

raiz. 

 A nostalgia já começa a crescer e a tomar proporções que eu não estava 

a pensar que fosse acontecer. A todas as abelhinhas que me ensinaram tanto, 

que confiaram em mim para as ensinar, que juntos construímos tanto que será 

impossível destruí-lo! Nem com o pesticida mais caro do mercado conseguirão 

destruí-lo. À jardineira que nunca desistiu de mim, que sempre acreditou que eu 

tinha capacidades para fazer melhor, que sempre me auxiliou em tudo o que 

estava ao seu alcance e mais além, que não realizou apenas a sua função como 

jardineira, que me deu conselhos que se fosse da sua família. Ao meu colega 

que partilhou a mesma terra comigo, que lutamos juntos contra o vento, contra 

a chuva forte e que sorrimos juntos também quando o sol transbordava raios e 

felicidade. 

 Afirmo com toda a certeza que se tivesse sido plantada noutro local, não 

teria sido tão feliz, não teria aprendido tanto, não me teria tornado a flor que sou 

hoje! Termino hoje um ciclo que foi determinante para constatar o que quero ser 

de hoje em diante, qual é o meu papel na sociedade, qual é o meu talento. 
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 As lágrimas que me escorrem pelas pétalas, são lagrimas de felicidade, 

de honra por ter pertencido a uma instituição desta grandiosidade, nesta minha 

primeira aventura. Não é um adeus, é um até sempre! 

 

Reflexão da reunião de conselho de turma sobre a avaliação do terceiro 

período 

 No dia 14 de Junho de 2016, pelas 13:30, na sala 14 da escola EB 2,3 da 

Senhora da Hora, realizou-se a reunião de conselho de turma sobre a avaliação 

do terceiro período do 6ºG. 

 A ordem de trabalhos para esta reunião consistia em conferir se as notas 

lançadas estão de acordo com as pretendidas; leitura e análise da breve 

descrição realizada para cada aluno; discutir sobre a situação dos alunos em 

eminência de reprovar o ano; discussão das estratégias a utilizar no próximo ano 

letivo com alunos com nível inferior a 3; e balanço do terceiro período e do ano 

letivo. 

Em relação aos alunos com nível inferior a 3 a uma ou mais disciplinas 

destacam-se sete nomes. Porém, como se pode verificar no quadro em baixo, 

há alunos que conseguiram recuperar na totalidade as negativas que tinham, 

mas houve outros casos onde os alunos mostraram esforço e conseguiram subir 

as notas a pelo menos uma disciplina. Os alunos A, B e E são os casos mais 

preocupantes, pois o primeiro encontra-se com 5 disciplinas com nível inferior a 

3, o segundo com 4 e o terceiro também com 5, o que significa que estão em 

eminencia de reprovar. Todos os alunos, à exceção do aluno F, foram propostos 

para o apoio à(s) disciplina(s) onde obtiveram nível 2 e foi-lhes recomendado um 

estudo sistemático. 
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Quadro 2: Alunos com nível inferior a 3 valores. 

Nome 
Número de disciplinas com nível 

inferior a 3 

Comparação com o período 

passado 

Aluno A 5 -1 

Aluno B 4 Manteve 

Aluno C 3 Manteve 

Aluno D 1 Manteve 

Aluno E 5 -2 

Aluno F 0 -3 

Aluno G 1 +1 

 

 Os alunos A, B e E não transitaram de ano, uma vez que tinham muitas 

disciplinas com nível inferior a 3 e que apresentaram muitas dificuldades ao 

longo do ano a essas mesmas disciplinas. Por esse motivo e adicionando a falta 

de empenho e interesse em alguns momentos, também foram fatores que 

contribuíram para a confirmação da não aprovação destes alunos. 

No que diz respeito aos alunos que obtiveram notas para pertencer ao 

quadro de mérito, nesta turma houve dez alunos. Para conquistar um lugar no 

quadro de mérito é necessário ter, pelo menos, nível cinco a cinco disciplinas. 

Nenhum aluno conseguiu obter nível cinco a todas as disciplinas, mas uma aluna 

apenas não teve cinco a Matemática. 

O balanço do ano letivo que o conselho de turma efetuou em relação ao 

6ºG é que esta é uma turma heterogénea com alunos excelentes e com alunos 

com nível de desempenho fraco. É uma turma enérgica e participativa, mas é 

muito conversadora. O comportamento da turma melhorou assim como o 

cumprimento das regras definidas, o que indica que as estratégias definidas ao 

longo do primeiro e segundo período surtiram o efeito desejado. 

Ao nível das classificações dos diferentes grupos disciplinares, como é 

possível verificar no gráfico 1, relativamente às Línguas e Estudos Sociais, 

História e Geografia de Portugal foi a disciplina que teve maior crescimento, mas 

Inglês foi a disciplina que teve mais alunos com nível 5. Em relação ao grupo de 

Matemática e Ciências, a disciplina que teve um rendimento maior por parte dos 

alunos foi Ciências Naturais (conforme gráfico 2). Quanto ao grupo da Educação 
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Artística e Tecnológica, a disciplina de Educação Tecnológica teve um maior 

crescendo (conforme gráfico 3). Por fim, a Educação Física foi uma disciplina 

que em nenhum período teve alunos com nível inferior a 3 e teve um 

aproveitamento bastante visível (conforme gráfico 4). 

 

 

Gráfico 1 – Gráfico das classificações do grupo disciplinar de Línguas e Estudos 

Sociais. 

 

 

Gráfico 2 – Gráfico das classificações do grupo disciplinar de Matemática e 

Ciências. 
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Gráfico 3 – Gráfico das classificações do grupo disciplinar de Educação Artística 

e Tecnológica. 

 

 

Gráfico 4 – Gráfico das classificações do grupo disciplinar de Educação Física. 
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Gráfico 5 – Gráfico comparativo das classificações do grupo disciplinar de 

Línguas e Estudos Sociais e a Educação Física. 

 

 

Gráfico 6 – Gráfico comparativo das classificações do grupo disciplinar de 

Matemática e Ciências e a Educação Física. 
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Gráfico 7 – Gráfico comparativo das classificações do grupo disciplinar de 

Educação Artística e Tecnológica e a Educação Física. 
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 Escrever uma expressão, uma frase e/ou uma palavra que 

caraterizasse os diferentes colegas de turma, a ele próprio 

e à professora estagiária Teresa Correia; 

 Caça ao Tesouro: 

 Procurar as 36 peças de dois puzzels e construí-lo; 

 Procurar o tesouro escondido. 

 Suporte Básico de Vida: 

 Etapas essenciais para iniciar o suporte básico de vida. 

 Regras de Funcionamento do Ginásio 2. 

 Por fim, o conselho de turma considera que o 6ºG tem bastantes 

potencialidades, mas é fundamental que os alunos modifiquem o seu 

comportamento e a atitude tornando-se mais atentos e concentrados. O facto de 

ser uma turma heterogénea pode ser um aspeto positivo desde que os alunos 

excelentes ajudem os alunos com mais dificuldades. 

 Ufa.. Já acabei! 

Constatei que os meus diários de bordo tinham um conteúdo bastante 

explicito e perguntei à Formiga Ana Moura se ela sabia qual era a razão. Ela 

afirmou, sorrindo, que eu elaborava diários de bordo apenas quando ocorria algo 

que despertasse o meu interesse. 

Depois de reler todos os diários de bordo, houve um que não me sai da 

cabeça. Foi o intitulado como “A falta de atenção dos pais sentida pelos filhos”. 

Segundo a Formiga Ana Moura corri todas as bibliotecas à procura de 

informação plausível para compreender e conseguir ajudar de alguma forma 

neste caso. Não me surpreende, pois eu nunca estava satisfeita com nada, 

queria sempre melhor. Para tal, era imprescindível que tivesse conhecimento 

sobre o assunto. 

Em relação às ações de formação que tinha em vista organizar com a 

temática de primeiros socorros e o procedimento em caso de lesões. As lesões 

retratadas seriam as mais frequentes nas aulas de Educação Física, como, por 

exemplo, as entroses dos pés, dos dedos das mãos, mas também no caso de 

fraturas. Na minha opinião, esta temática é bastante importante para um 

professor de Educação Física, pois é fundamental observar, “diagnosticar” e 
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proceder corretamente ao tratamento. Contudo, infelizmente, por motivos alheios 

não foi possível tornar real esta ação de formação. 

Estou tão feliz hoje! Fico muito feliz por constatar que era uma Formiga 

interessada em vários assuntos e por ter recordado tantas atividades em que 

participei ao longo do ano de EP. 

Foi uma grande aventura pelo passado hoje, mas deixou-me muito 

cansada. Tenho que ir descansar! 

Até breve! 
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6. A carta enigmática 

De manhãzinha, tocou a campainha. O meu filho foi abrir a porta e era o 

carteiro. Ele não sabia como me contar, porque a carta era da FADEUP. Esta 

carta tinha como intuito convidar-me para apresentar o projeto de estudo7 que 

realizei no meu EP. Eu fiquei muito contente por ainda se recordarem do meu 

projeto de estudo, mas eu já não me lembro de nada. E agora? Aceito ou não 

aceito? O meu filho apercebeu-se que estava com algumas duvidas e 

rapidamente respondeu: “Porque não ligas à Formiga Ana Moura e lhe pedes 

ajuda?”. O meu filho é um génio! Fui buscar o telefone e liguei à Formiga Ana 

Moura. Contei-lhe e ela prontificou-se de imediato a ajudar-me e disse que hoje 

à tarde vinha cá a casa para prepararmos tudo. 

Aceitei, mas continuo com algumas duvidas: será que vou ser capaz de 

apresentar o meu projeto de estudo? Será que vou ser capaz de me lembrar de 

tudo no momento da apresentação? Depois de tantas perguntas, surgiu a mais 

importante de todas: que Formiga insatisfeita sou eu se não consigo arriscar a 

fazer algo desconhecido, a desafiar-me? 

Arrisquei! Pedi ao meu filho que marcasse o número da FADEUP para ser eu 

própria a aceitar o convite. Quem me atendeu o telefone foi ao professor Doutor 

Formiga João, que segundo ele foi o meu professor orientador no meu EP. A 

resposta dele encheu-me o coração: “Eu sabia que se te desafiasse tu não irias 

conseguir dizer que não. És a Formiga mais insatisfeita que eu conheci até 

hoje!”. É ótimo sentir o reconhecimento de um professor tão conceituado como 

o Formiga João. 

Durante a tarde, juntamente com a Formiga Ana Moura decidimos fazer um 

puzzel com o projeto de estudo. Achei fascinante a ideia. Começamos com a 

primeira peça: a contextualização do problema, ou seja, o porquê da escolha 

deste tema. 

No início do estágio profissional através do questionário aplicado aos alunos 

para caraterizar a turma concluí que o nível de atividade física dos alunos era 

                                                     
7 In Normas Orientadoras da Unidade Curricular Estágio Profissional do Curso do 2º Ciclo do Mestrado 
em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, aprovadas no ano 2011/2012. 
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baixo. Para além disso, em vinte e seis alunos cerca de 27% não praticava 

qualquer modalidade desportiva nem tem um estilo de vida ativo. 

Considerava que o presente estudo de investigação permitia solucionar o 

problema acima referido, uma vez que envolvendo os pais a integração de um 

estilo de vida ativo no seu quotidiano é mais viável. Para além disso, os pais 

passavam grande parte do dia com o seu filho, o que proporcionava a partilha 

de informação, de interesses/vontades. Por outro prisma, colocando os pais a 

trabalhar em conjunto com os seus filhos e fornecêssemos ferramentas a ambos 

para que compreendessem a necessidade e os benefícios da atividade física 

inserida no quotidiano. Assim, a relação entre ambas as partes também podia 

ficar fortalecida. 

Através deste projeto de investigação pretendo verificar se existe ou não 

influência dos pais na atividade física dos filhos. Isto é, verificar se existe a 

relação: pais fisicamente ativos, filhos fisicamente ativos. Além disso, interessa-

me estudar qual a perceção que os pais têm sobre o apoio concedido ao filho e 

a perceção que este tem em relação ao apoio prestado pelo pai. Por fim, 

pretendo incutir a atividade física na rotina dos filhos e pais para que estes 

incluam um estilo de vida ativo no seu quotidiano, não só no decorrer deste ano 

letivo, mas que o apliquem para toda a vida. 

A segunda peça correspondia à revisão da literatura, isto é, tudo o que havia 

na literatura sobre esta temática. 

Primeiramente é fundamental conhecer a definição de atividade física. 

Segundo Maia et al. (2004), a atividade física é entendida como qualquer 

movimento produzido pelos músculos esqueléticos e que resulta em dispêndio 

energético, para além do metabolismo de repouso. 

De acordo com Sleddens et al (2012), se durante a infância forem incutidos 

à criança comportamentos relacionados com a atividade física, estes tornam-se 

um hábito e, por isso, é mais difícil de serem modificados numa idade futura. 

Sleddens et al (2012), acreditam que os encarregados de educação são, em 

parte, responsáveis pelos comportamentos das crianças relacionados com a 

atividade física. Os pais são considerados uma das principais influências sobre 

o padrão dos comportamentos das crianças e jovens, pois desempenham um 

papel de “guardiões” à atividade física, controlando o acesso à atividade 

comunitária e a programas desportivos, e o acesso a ambientes ao ar livre onde 
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a atividade pode ocorrer. Especialmente durante a infância, quando os 

comportamentos estão sob controlo volitivos menor, os pais são um dos 

principais fornecedores de oportunidades de inibição e de promoção para que 

as crianças possam ser ativas (Beets et al, 2015). 

Os pais influenciam os níveis de atividade física da criança através de vários 

mecanismos, tais como: incentivo; o apoio social; o envolvimento; restrição de 

atividade física; facilitação em aspetos como o transporte, a inscrição no 

desporto e o role modelling (Sleddens et al., 2012). 

O apoio social é um fator modificável associado ao comportamento da criança 

na atividade física. Uma vez que as crianças passam grande parte do tempo com 

a sua família, considera-se que existe uma influência considerável dos seus pais 

nos seus comportamentos na atividade física (Burnet et al., 2014). 

As crianças e os pais, muitas vezes têm uma perceção diferente do apoio 

prestado pelos pais e a perceção de apoio das crianças é a melhor determinante 

do comportamento da criança relacionado com a sua atividade física (Brunet et 

al., 2014). 

Os estudos de revisão fornecem evidências para o papel crucial dos pais em 

promover ou em dissuadir os níveis de atividade física dos seus filhos. O apoio 

dos pais constatou-se que está positivamente relacionado com a atividade física, 

ou seja, os pais ativos eram mais propensos a ter filhos ativos (Sleddens et al., 

2012). 

A peça numero três do puzzel, que era considerada a central, simbolizava a 

metodologia. Este setor era constituído por três subpeças: amostra, 

instrumentos e procedimentos. 

Amostra 

A amostra total é de 44 (n=44) e é composta por 22 (n=22) pais e 22 filhos 

(n=22), sendo 13 do sexo masculino e 9 do sexo feminino. Os participantes filhos 

deste estudo incluídos nesta amostra frequentam o 6º ano de escolaridade na 

escola EB 2,3 da Senhora da Hora, inserida no Agrupamento de Escolas da 

Senhora da Hora. Dos 13 filhos, a média de idades é de 12,0000 ± 0,00000 

(conforme quadro 3). Em relação ao sexo feminino, a média de idades é de 

12,3000 ± 1,05935 (conforme 4). Nesta amostra, apenas foram considerados os 

pais, do sexo masculino. Assim, a média de idades dos pais dos filhos do sexo 
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masculino é de 45,0667 ± 3,93640 (conforme quadro 3) e a média de idades dos 

pais dos filhos do sexo feminino é de 45,8889 ± 4,10623 (conforme quadro 4). 

Para caraterizar a amostra calculei ainda o Índice de Massa Corporal 

(IMC) dos pais e dos filhos. Em relação aos pais dos filhos do sexo masculino, a 

média de IMC é de 27,4771 ± 3,45426 (conforme quadro 3), a dos pais dos filhos 

do sexo feminino é 24,6625 ± 1,80735 (conforme quadro 4). A média do IMC dos 

filhos do sexo masculino é 18,1469 ± 3,54498 (conforme quadro 3) e a dos filhos 

do sexo feminino é 18,3120 ± 2,55728 (conforme quadro 4). 

Para além destes parâmetros de caraterização da amostra, acrescentei 

mais dois tópicos: prática de uma modalidade e se é federado em alguma 

modalidade. Assim, os resultados relativos aos pais dos filhos do sexo masculino 

apresentam que 68,8% não pratica nenhuma modalidade e que 31,3% pratica 

(conforme quadro 5), mas apenas 6,3% é federado na modalidade (conforme 

quadro 9). Em relação aos pais dos filhos do sexo feminino constatou-se que 

que 53,3% não pratica nenhuma modalidade e que 46,7% pratica (conforme 

quadro 6), mas apenas 6,7% é federado na modalidade (conforme quadro 10). 

Quanto aos filhos do sexo masculino, 29,4% não pratica nenhuma modalidade e 

46,7% da amostra pratica (conforme quadro 7), mas 47,1% deles são federados 

na modalidade (conforme quadro 11). A amostra relativa aos filhos do sexo 

feminino apresenta que 33,3% não pratica nenhuma modalidade e 66,7% pratica 

alguma modalidade (conforme quadro 8) e que 44,4% delas são federadas na 

modalidade (conforme quadro 12). 
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Quadro 3 – Caraterização dos pais e dos filhos do sexo masculino. 

 

 N Mínimo Máximo Média 

Desvio 

Padrão 

Idade_Pai 15 37,00 52,00 45,0667 3,93640 

Idade_Filho 16 12,00 12,00 12,0000 ,00000 

IMC_Pai 14 21,61 32,74 27,4771 3,45426 

IMC_FIlho 16 12,99 24,77 18,1469 3,54498 

Praticar_Modalidade

_Pai 
15 ,00 1,00 ,3333 ,48795 

Praticar_modalidade

_Filho 
16 ,00 1,00 ,6875 ,47871 

Federado_Pai 15 ,00 1,00 ,0667 ,25820 

Federado_Filho 16 ,00 1,00 ,4375 ,51235 

N válido (listwise) 14     

a. sexo_filhos = masculino 
 

Quadro 4 – Caraterização dos pais e dos filhos do sexo feminino. 

 

 N Mínimo Máximo Média 

Desvio 

Padrão 

Idade_Pai 9 39,00 52,00 45,8889 4,10623 

Idade_Filho 10 11,00 15,00 12,3000 1,05935 

IMC_Pai 8 23,44 29,03 24,6625 1,80735 

IMC_FIlho 10 15,23 23,11 18,3120 2,55728 

Praticar_Modalidade

_Pai 
8 ,00 1,00 ,5000 ,53452 

Praticar_modalidade

_Filho 
10 ,00 1,00 ,8000 ,42164 

Federado_Pai 8 ,00 ,00 ,0000 ,00000 

Federado_Filho 10 ,00 1,00 ,5000 ,52705 

N válido (listwise) 8     

a. sexo_filhos = feminino 
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Quadro 5 – Caraterização dos pais dos filhos no sexo masculino em relação a 

praticar uma modalidade. 

 

 Frequência 

Porcentage

m 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido Não 11 64,7 68,8 68,8 

Sim 5 29,4 31,3 100,0 

Total 16 94,1 100,0  

Omisso Sistema 1 5,9   

Total 17 100,0   

a. sexo_filhos = masculino 

 

 

Quadro 6 – Caraterização dos pais dos filhos no sexo feminino em relação a 

praticar uma modalidade. 

 

 Frequência 

Porcentage

m 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válido Não 8 44,4 53,3 53,3 

Sim 7 38,9 46,7 100,0 

Total 15 83,3 100,0  

Omisso Sistema 3 16,7   

Total 18 100,0   

a. sexo_filhos = feminino 
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Quadro 7 – Caraterização dos filhos no sexo masculino em relação a praticar 

uma modalidade. 

 

 

Frequênci

a 

Porcentage

m 

Porcentage

m válida 

Porcentage

m 

cumulativa 

Válido Não 5 29,4 29,4 29,4 

Sim 12 70,6 70,6 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

a. sexo_filhos = masculino 
 

 

Quadro 8 – Caraterização dos filhos no sexo feminino em relação a praticar 

uma modalidade. 

 

 

Frequênci

a 

Porcentage

m 

Porcentage

m válida 

Porcentage

m 

cumulativa 

Válido Não 6 33,3 33,3 33,3 

Sim 12 66,7 66,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

a. sexo_filhos = feminino 

 

Quadro 9 – Caraterização dos pais dos filhos no sexo masculino em relação a 

ser federado numa modalidade. 

 

 

Frequênci

a 

Porcentage

m 

Porcentage

m válida 

Porcentage

m 

cumulativa 

Válido Não 15 88,2 93,8 93,8 

Sim 1 5,9 6,3 100,0 

Total 16 94,1 100,0  

Omisso Sistem

a 
1 5,9   

Total 17 100,0   

a. sexo_filhos = masculino 
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Quadro 10 – Caraterização dos pais dos filhos no sexo feminino em relação a 

ser federado numa modalidade. 

 

 

Frequênci

a 

Porcentage

m 

Porcentage

m válida 

Porcentage

m 

cumulativa 

Válido Não 14 77,8 93,3 93,3 

Sim 1 5,6 6,7 100,0 

Total 15 83,3 100,0  

Omisso Sistem

a 
3 16,7   

Total 18 100,0   

a. sexo_filhos = feminino 

 

Quadro 11 – Caraterização dos filhos no sexo masculino em relação a ser 

federado numa modalidade. 

 

 

Frequênci

a 

Porcentage

m 

Porcentage

m válida 

Porcentage

m 

cumulativa 

Válido Não 9 52,9 52,9 52,9 

Sim 8 47,1 47,1 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

a. sexo_filhos = masculino 

 

Quadro 12 – Caraterização dos filhos no sexo feminino em relação a ser 

federado numa modalidade. 

 

 

Frequênci

a 

Porcentage

m 

Porcentage

m válida 

Porcentage

m 

cumulativa 

Válido Não 10 55,6 55,6 55,6 

Sim 8 44,4 44,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

a. sexo_filhos = feminino 
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Instrumentos 

Para avaliar os níveis de atividade física das crianças foi utilizado o 

questionário de Godin e Shepard (ver anexo VI) que tem como intuito 

percecionar aspetos da atividade física semanal das crianças. O questionário foi 

aplicado presencialmente e foi todo lido como se de uma entrevista se tratasse. 

As perguntas do questionário centravam-se no número de vezes por semana 

que eles faziam diferentes atividades por um período de quinze minutos, no 

mínimo. As atividades foram classificadas em três categorias: leves (3 METs), 

exercício moderado (5 METs) e exercício intenso (9 METs). 

Para analisar a perceção das crianças acerca do apoio parental foi 

aplicado o questionário do parental support modificado (ver anexo IX), como 

apresenta Burnet et al. (2014) in Perceived parental social support and moderate-

to-vigorous physical activity in children até risk of obesity. 

De modo a compreender a influência dos pais na atividade física dos filhos 

foi aplicado o questionário IPAQ ( ver anexo VII) que tem como intuito analisar o 

tempo em que o indivíduo esteve em atividade física num período de sete dias. 

O questionário foi aplicado de forma indireta por motivos incontornáveis, mas o 

projeto foi apresentado na reunião de pais, realizada no início do segundo 

período. As atividades foram classificadas em três categorias: vigorosas, 

moderadas e leve. 

Para analisar o apoio parental foi aplicado o questionário do parental 

support (ver anexo VIII) apresentado por Sallis et al. (2002) cit in Sleddens et al. 

(2012) Physical activity parenting; a systematic review of questionnaires and their 

associations with child activity levels. 

Procedimento 

No questionário de Godin e Shephard, o valor obtido nas respostas é 

utilizado numa equação para estimar, numa unidade arbitrária, a atividade física 

realizada numa semana: ActFSemanal = (9*números de episódios de 

atividade física intensa) + (5*número de Episódios de atividade física 

moderada) + (3*número de episódios de atividade física leve). 

Quanto ao questionário do parental support aplicado às crianças, este 

será comparado com os resultados do questionário do parental support aplicado 

aos pais e o tratamento de dados será efetuada no SPSS. 
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No questionário IPAQ, o tratamento de dados será todo efetuado em 

sistema informático. Nas respostas ao questionário, os dados em horas e 

minutos são convertidos na íntegra para minutos. De seguida os resultados em 

minutos e dias são transformados em MET – minutos por semana. 

A peça seguinte era constituída pelos resultados. 

Em relação aos níveis de atividade física dos filhos do sexo masculino, os 

resultados obtidos evidenciam que 43,8% realizam sempre atividade física, 

56,3% afirmam que só algumas vezes é que o fazem (conforme quadro 13). No 

sexo feminino, os resultados são distintos, sendo que apenas 20% delas afirmam 

realizar atividade física sempre, 50% algumas vezes e 30% raramente/nunca 

(conforme quadro 14). 

 

Quadro 13 – Nível de atividade física dos filhos do sexo masculino. 

 

 

Frequênci

a 

Porcentage

m 

Porcentage

m válida 

Porcentage

m 

cumulativa 

Válido Sempre 7 43,8 43,8 43,8 

Algumas 

Vezes 
9 56,3 56,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

a. sexo_filhos = masculino 

 
 

Quadro 14 – Nível de atividade física dos filhos do sexo feminino. 

 

 

Frequênci

a 

Porcentage

m 

Porcentage

m válida 

Porcentage

m 

cumulativa 

Válido Sempre 2 20,0 20,0 20,0 

Algumas Vezes 5 50,0 50,0 70,0 

Raramente/nun

ca 
3 30,0 30,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

a. sexo_filhos = feminino 
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 Quanto aos resultados obtidos relativamente aos níveis de atividade física 

dos pais dos filhos do sexo masculino, 35,7% tem um nível de atividade física 

baixo, 35,7% moderado e 28,6% elevado (conforme quadro 15). Os resultados 

obtidos pelos pais dos filhos do sexo feminino, 25% tem um nível de atividade 

física baixo, 25% moderado e 50% elevado (conforme quadro 16). 

 

Quadro 15 – Nível de atividade física dos pais dos filhos do sexo masculino. 

 

 

Frequênci

a 

Porcentage

m 

Porcentage

m válida 

Porcentage

m 

cumulativa 

Válido Low PA level 5 29,4 35,7 35,7 

Moderate PA 

level 
5 29,4 35,7 71,4 

HEPA level 4 23,5 28,6 100,0 

Total 14 82,4 100,0  

Omisso Sistema 3 17,6   

Total 17 100,0   

a. sexo_filhos = masculino 

 

 

Quadro 16 – Nível de atividade física dos pais dos filhos do sexo feminino. 

 

 

Frequênci

a 

Porcentage

m 

Porcentage

m válida 

Porcentage

m 

cumulativa 

Válido Low PA level 4 22,2 25,0 25,0 

Moderate PA 

level 
4 22,2 25,0 50,0 

HEPA level 8 44,4 50,0 100,0 

Total 16 88,9 100,0  

Omisso Sistema 2 11,1   

Total 18 100,0   

a. sexo_filhos = feminino 
 
 

No que diz respeito ao Parental Support, relativamente aos pais dos filhos 

do sexo masculino, 14,3% dos pais consideram que dão um suporte parental 
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baixo, 35,7% moderado e 50% alto (conforme quadro 17). Em relação aos filhos 

do sexo masculino, 6,3% afirmam que os pais lhes dão um suporte baixo, 18,8% 

moderado e 75% alto (conforme quadro 18). 

 

Quadro 17 – Somatório do suporte parental dos pais dos filhos do sexo 

masculino. 

 

 

Frequênci

a 

Porcentage

m 

Porcentage

m válida 

Porcentage

m 

cumulativa 

Válido baixo 2 12,5 14,3 14,3 

moderad

o 
5 31,3 35,7 50,0 

alto 7 43,8 50,0 100,0 

Total 14 87,5 100,0  

Omisso Sistema 2 12,5   

Total 16 100,0   

a. sexo_filhos = masculino 

 

 

 
Quadro 18 – Somatório do suporte parental dos filhos do sexo masculino. 

 

 

Frequênci

a 

Porcentage

m 

Porcentage

m válida 

Porcentage

m 

cumulativa 

Válido baixo 1 6,3 6,3 6,3 

moderad

o 
3 18,8 18,8 25,0 

alto 12 75,0 75,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

a. sexo_filhos = masculino 

 

No que diz respeito ao Parental Support, relativamente ao sexo feminino, 

20% dos pais consideram que dão um suporte parental baixo, 60% moderado e 

20% alto (conforme quadro 19). Em relação aos filhos do sexo feminino 10% 
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afirmam que os pais lhes dão um suporte baixo, 20% moderado e 70% alto 

(conforme quadro 20). 
 

 

 

Quadro 19 – Somatório do suporte parental dos pais dos filhos do sexo 

feminino. 

 

 

Frequênci

a 

Porcentage

m 

Porcentage

m válida 

Porcentage

m 

cumulativa 

Válido baixo 2 20,0 20,0 20,0 

moderad

o 
6 60,0 60,0 80,0 

alto 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

a. sexo_filhos = feminino 
 

 

Quadro 20 – Somatório do suporte parental dos filhos do sexo feminino. 

 

 

Frequênci

a 

Porcentage

m 

Porcentage

m válida 

Porcentage

m 

cumulativa 

Válido baixo 1 10,0 10,0 10,0 

moderad

o 
2 20,0 20,0 30,0 

alto 7 70,0 70,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

a. sexo_filhos = feminino 
 

A peça mais pesada deste puzzel correspondia à discussão dos 

resultados. 

Neste estudo verificou-se que os pais e os filhos têm maioritariamente um 

nível de atividade física moderado. Contudo, apesar dos valores das 

percentagens não serem exatamente correspondentes, é possível identificar 

uma relação nos resultados, uma vez que a grande maioria dos pais e dos filhos 
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tem um nível de atividade física positiva. Estes resultados comprovam o que 

Sleddens et al (2012) apresentam no seu estudo, pois defendem que os pais são 

considerados uma das principais influências sobre o padrão dos 

comportamentos das crianças e jovens, pois desempenham um papel de 

“guardiões” à atividade física, controlando o acesso à atividade comunitária e a 

programas desportivos, e o acesso a ambientes ao ar livre onde a atividade pode 

ocorrer. 

Quanto à variável da atividade física penso que podem ter ocorrido alguns 

equívocos no preenchimento dos questionários, pois considero impossível que 

30% dos filhos do sexo feminino raramente ou nunca realizem atividade física. 

Impossível porque os alunos, pelo menos, têm cento e cinquenta minutos de 

educação física por semana. Além disso, em relação aos pais, também penso 

que tenham surgido duvidas, pois 35,7% e 25% dos pais com nível de atividade 

física baixo é uma percentagem muito elevada. Na minha opinião, esta situação 

ocorreu devido à dificuldade da amostra em compreender a definição cientifica 

de atividade física. 

Em relação aos resultados obtidos no setor do Parental Support, verificou-

se que os pais e os filhos têm perspetivas diferentes acerca do apoio prestado 

pelo pai ao filho. Estes resultados confirmam o que Burnet et al (2014) 

apresentam. Além disso, na opinião destes autores, a perceção do apoio dos 

filhos é a melhor determinante do comportamento da criança relacionado com a 

sua atividade física. Contudo, na minha perspetiva é fundamental a perceção do 

apoio dos pais, pois, por vezes, estes não têm consciência das consequências 

que as suas ações podem ter no comportamento dos filhos. Ao termos estes 

resultados podemos informar os pais da perceção dos filhos e alterar a forma 

como o apoio está a ser concedido. 

Com base nos resultados do Parental Support consegui compreender 

melhor alguns dos comportamentos dos filhos. Eram visíveis as 

atitudes/comportamentos na realização das diferentes atividades/tarefas por 

parte dos alunos, mas não conseguia definir a razão. Através destes resultados 

a conclusão torna-se evidente. 

De acordo com os dois questionários semanais que realizei depreendi que 

os alunos começaram a incentivar a família a realizar atividades juntos. Do 
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primeiro questionário para o segundo, constatei que os alunos aumentaram o 

número de atividades realizadas em conjunto. 

Por fim, a última peça do puzzel era composta pela conclusão. 

Com este estudo foi possível concluir que de facto existe influência dos 

pais na atividade física dos filhos, tal como apresenta Sleddens et al (2012). 

Confirmei ainda que a perceção dos pais e dos filhos em relação ao apoio 

parental é distinta. 

Por fim, penso que através deste projeto de estudo consegui incutir a 

atividade física na rotina dos alunos com o intuito de terem um estilo de vida 

ativo. 

O que combinei com a Formiga Ana Moura foi apresentar o projeto de 

estudo exatamente em forma de puzzel, de modo a ser apelativo/interessante 

para os presentes assistirem à preleção e ao mesmo tempo ter um fio condutor 

de fácil interpretação. 

Faltava um dia e o meu coração não parava de bater muito forte e muito 

depressa. Passei o tempo todo que tinha, a ler o projeto de estudo. 

Quando chegou o momento da verdade, o nervosismo aumentou 

assombrosamente, mas a adrenalina também, o que ajudou a que conseguisse 

viver o momento intensamente. Felizmente que tinha comigo a Formiga Ana 

Moura e o professor Formiga João. Ambos me apresentaram, de acordo com o 

que conheciam de mim. Não vou negar, foi muito bom ouvir algumas palavras 

que eles disseram e algumas histórias que eles partilharam com o auditório, que 

se eles não o fizessem, lamentavelmente que não me recordaria. 

Esta fase de apresentações permitiu que eu me acalmasse e que me 

focasse na tarefa a realizar. Sentimento de missão cumprida depois de terminar 

a apresentação. Os aplausos no final da mesma soaram tao bem como um 

obrigada por parte de todos os presentes. Uma sensação inexplicável, 

indescritível. 

Posso repetir? Aceitava já, sem pensar 2x. Mas agora preciso é de ir 

descansar, que estou exausta. Até qualquer dia! 
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7. O último Adeus 

Piorei. Piorei bastante. Tive que me deslocar ao hospital de urgência porque 

estava muito fraca e já não reagia aos estímulos, pelo que a minha família me 

contou. 

O diagnóstico do médico não foi animador, nem pouco mais ou menos, pois 

afirmou que eu teria poucos dias de vida. A minha família ficou devastada. O 

meu filho, pobre coitado, não queria que ele passasse pelo que está a passar ao 

longo de todo este tempo. 

Como posso eu morrer se ainda não fiz tudo o que queria nesta vida? Se 

ainda não concretizei todos os objetivos/sonhos que tracei/idealizei para a minha 

vida? 

Vou aproveitar que hoje tenho consciência da minha situação e de que tudo 

pode acabar amanhã, e vou escrever num papel tudo o que me ocorre para que 

os meus familiares, amigos, colegas e membros Formigas tenham em 

consideração as minhas ultimas palavras, a minha ultima vontade. 

“São os últimos dias da minha vida, tenho essa consciência! Sinto-me fraca. 

Ainda tenho muitos objetivos para concretizar, mas apesar de ter muita vontade, 

o meu corpo não tem força para continuar. 

Fazendo uma retrospetiva da minha vida constato que consegui realizar o 

meu principal objetivo, que consistia em transmitir a minha forma de pensar e de 

agir. Mostrar à comunidade que cada um de nós se deve conhecer a si próprio 

e deve pensar por si próprio. Deve ser capaz de refletir e de argumentar com 

base na sua opinião/crença sobre o assunto. 

Segundo os quadros que tenho pendurados pela casa, os meus alunos 

Formigas elogiavam a minha forma de ensinar, o meu método. O que me faz 

esboçar um sorriso muito radioso, porque sinto muita felicidade por este 

reconhecimento por parte dos alunos. Na minha opinião, o melhor 

reconhecimento é o dos alunos, pois eram os maiores intervenientes na minha 

ação. 

A minha família.. ai que saudades que eu tenho das nossas aventuras. Decidi 

abrir os álbuns de fotografias da família. Guiei-me pela legenda dos álbuns: 
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Formatura, Turma principal EP, Casamento, Nascimento do Rodrigo, Professora 

e turmas. 

Só queria que o meu filho e o meu marido não tivessem que enfrentar esta 

perda. Apesar de já não ter total autonomia faz muito tempo, segundo eles, pelo 

menos podem olhar para mim, podem acariciar-me, podem conversar comigo. 

Ultimamente tenho me sentido inútil, mas sei que eles me amam 

incondicionalmente. Não quero partir já, mas sei que o meu corpo não aguenta 

mais este sofrimento. Tenho consciência que a minha família vai seguir o 

caminho iniciado por mim na comunidade. Este aspeto tranquiliza-me e deixa-

me em paz, pois não vejo o meu percurso na vida a desaparecer em vão. Para 

além deles, tenho a certeza que as Formigas que passaram por mim enquanto 

alunos vão transmitir as suas aprendizagens aos seus filhos, sobrinhos, 

afilhados e netos. Esta certeza deixa-me tão feliz e com o sentimento de missão 

cumprida, objetivo de vida cumprido. 

À Formiga Rita quero deixar um abraço especial por me ter acompanhado 

nesta fase complicada da minha vida. Por nunca ter desistido de mim, mesmo 

sabendo que a minha doença não tinha cura. É tão gratificante ver como as 

Formigas que um dia foram meus alunos, agora são adultos, formados e com 

carreiras promissoras. Muito obrigada Rita, por tudo. 

À minha família… só me resta dizer que os amo incondicionalmente e quero 

que eles mais do que nunca recordem as muitas aventuras que vivenciamos 

juntos. Quero que sorriam e que estejam sempre unidos em tudo. 

A toda a comunidade, sem exceção, que sejam felizes. Que pensem e que 

hajam de acordo com o que acreditam ser mais apropriado para a situação. 

Contudo, sem nunca esquecer as regras da colónia para manter sempre a boa 

organização, com o intuito de manter a sobrevivência da colónia. 

Por fim, nunca se esqueçam: “Pensamos em todos, na colónia, mas com a 

nossa própria cabeça!” 

Um bem-haja a todos, ao Rodrigo e ao Luís um abraço infinito. 

ATÉ SEMPRE!”. 

Poucos dias depois, a Formiga T morre. Uma tristeza profunda instala-se na 

colónia. A rainha da colónia deu ordem de luta pelo falecimento da Formiga T. 

Toda a comunidade deslocou-se à casa da Formiga T para assistir ao último 

adeus. 
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No momento em que a família a transportou da cama para o caixão, 

encontraram uma folha debaixo da sua almofada. O marido leu o texto e 

percebeu que era uma carta de despedida escrita pela Formiga T. O Formiga 

Luís acreditava que a sua magnifica esposa queria que fosse lida no momento 

de despedida. 

Por volta das 15 horas começaram a chegar as Formigas da comunidade 

para dizer o ultimo adeus à Formiga T. Todos os presentes tiveram o seu 

momento para se despedirem dela. A psicoterapeuta decidiu pedir um minuto da 

atenção a todos para partilhar algo muito especial: o caderno da Formiga T. 

Por fim, a família confessa que é um momento muito doloroso, indescritível. 

Mas que chegou o momento de partilhar com todos a última vontade da Formiga 

T: a leitura da carta redigida pela mesma. Como o filho estava inconsolável e 

não iria conseguir ler sem interromper inúmeras vezes com o choro incontrolável, 

o pai, o Formiga Luís, decidiu tomar a iniciativa e ler para todos os presentes a 

carta escrita pela Formiga T. 

Depois deste momento muito emotivo, a comunidade realizou uma vénia 

perante a Formiga T e executou o grito de guerra que ela fazia transmitindo o 

seu lema: “Pensamos em todos, na colónia, mas com a nossa própria cabeça!”. 

E assim foi o ultimo adeus à inigualável e insatisfeita Formiga T. 
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8. O sonho concretizado 

Um ano após a morte da Formiga T, a rainha da colónia inaugurou a escola 

que a esta idealizou há alguns anos. A inauguração realizou-se no aniversário 

da Formiga T. Neste evento estavam presentes os seus familiares, amigos, 

admiradores, conhecidos, colegas de profissão e membros da comunidade. 

No início do evento, a rainha apresentou o projeto proposto pela Formiga T e 

a sua motivação para o concretizar. Os presentes compreenderam que o objetivo 

da Formiga T era que as formiguinhas tivessem mais uma escola para 

frequentar, com ótimas condições para que fossem muito felizes lá. A Formiga T 

considerava que se o ambiente escolar fosse do agrado das Formigas, estas 

ficavam mais predispostas para a aprendizagem. Além disso, mais um recinto 

escolar implicava que mais professores fossem colocados. Ou seja, mais 

professores que deixavam de estar desempregados e passavam a poder 

desempenhar a função que tinham escolhido para o seu futuro. Uma vez que a 

escola era moderna permitia/proporcionava que os professores 

utilizassem/usufruíssem das instalações por completo. Este facto permitia que o 

processo de ensino e aprendizagem fosse melhorado, o que se transformava em 

benefícios para toda a comunidade. 

Esta escola albergava alunos Formigas desde o primeiro ano do ensino 

básico até ao último ano do ensino secundário. Ou seja, juntava alunos de faixas 

etárias muito distintas no mesmo recinto escolar. Na opinião da Formiga T, estes 

tipos de escolas eram benéficos para todos, especialmente, porque todos tinham 

uma função bem especifica. Este aspeto proporcionava aos alunos um 

desenvolvimento da responsabilidade pelos seus atos e pelos seus bens. 

Com vista a formalizar a inauguração da escola Formiga T, a rainha da 

colónia de Leça da Palmeira, juntamente, com o Formiga Luís e o Formiga 

Rodrigo cortaram a fita que entrelaçava o portão da mesma. 

O Formiga Luís para finalizar o momento decidiu providenciar algumas 

palavras em memória da sua mulher, a Formiga T: 

“É com um enorme orgulho que estou hoje presente na inauguração do sonho 

da minha mulher. Para quem não teve o prazer de privar com ela, apenas posso 

dizer que, provavelmente, nunca mais vai existir uma Formiga como ela. Era 
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única! Era uma eterna apaixonada pelo ensino, pelo desconhecido, pela 

novidade. Adorava incentivar os mais jovens a embarcarem nessa aventura com 

ela. O que mais gostava era ouvir os seus alunos a dizer: “Professora já 

descobri!”, porque, para ela, o mais importante era que eles tivessem vontade 

de procurar mais, saber mais. 

Um dos objetivos da Formiga T era que cada professor deixasse a sua marca 

na escola, nas suas turmas, através de atividades inesquecíveis e da criação de 

um bom ambiente na relação professor-aluno e na relação professor-professor. 

Na sua opinião, só assim era possível ter total envolvimento na escola. 

Principalmente para os professores de Educação Física, mas não só, ela 

pensava que todos os professores deveriam querer ensinar algo mais aos 

alunos, incutir-lhes gosto pela prática de atividade física, estimulá-los a um estilo 

de vida ativo e filiar os alunos ao desporto. Para além disso, durante as aulas 

enfatizar a importância da cooperação social, visto que vivemos em comunidade. 

Segundo a inigualável Formiga T, as potencialidades que um professor 

tinha de ter era o gosto/paixão por ensinar, pois sem esta caraterística era 

impossível exercer a profissão de docente. A constante vontade de renovar os 

conhecimentos, os saberes, a constante necessidade de inovar, traduzem um 

aspeto fundamental para um professor, pois a ciência não para, tudo está em 

constante modificação, em constante aperfeiçoamento. Por fim, a 

entrega/dedicação aos alunos e o espírito reflexivo são características muito 

benéficas para auxiliar os professores no processo de ensino-aprendizagem, 

uma vez que só através do ato reflexivo é que se aprende, se altera, se melhora. 

Em relação aos modelos a utilizar na lecionação das aulas com as 

diferentes turmas, a Formiga T apresentava e defendia sempre três modelos. 

Um dos modelos era o Modelo de Desenvolvimento Positivo (MDP) de 

Don Hellison (Nogueira, H. 2011), que permitia desenvolver e/ou promover a 

responsabilidade dos alunos, a participação e o esforço, a autonomia, a liderança 

e a ajuda aos outros e a transferência para o exterior (aplicação fora do ginásio). 

Este modelo implica que os alunos desenvolvam características pessoais 

fundamentais para o seu futuro como cidadãos.  

O Modelo de Educação Desportiva (MED) de Siedentop (1994), uma vez 

que permitia que os alunos se entreajudem, que se vão integrando e que se vão 
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unindo como turma, pois se numa turma heterogenia formarmos grupos 

heterogéneos, torna a turma mais homogénea. O objetivo deste modelo consistia 

na formação pessoal e social, enfatizando um papel socializador do Desporto 

através de um papel ativo do aluno na organização das tarefas subsidiárias do 

jogo e no próprio jogo. Em relação às caraterísticas deste modelo é fundamental 

referir que é inclusivo, isto é, toda as crianças e jovens jogam; é realizado através 

de jogos modificados (jogos reduzidos) e permite uma diversidade de funções 

como, por exemplo, jogador, treinador, árbitro, jornalista, entre outros. 

Por fim, o terceiro modelo denomina-se por Modelo do Ensino do Jogo 

para a compreensão (MEJC) (Costa et. al, 2010) e prioriza a componente do jogo 

e é valorizado a compreensão do mesmo. Este modelo permite desenvolver a 

competência, a cooperação no seio das equipas e favorece a inclusão. A 

aprendizagem das habilidades técnicas é realizada à medida que seja sentida a 

necessidade na situação de jogo. O presente modelo segue um estilo de ensino 

de descoberta guiada, onde o aluno é exposto a uma situação-problema e é 

incentivado a procurar soluções, verbalizá-las, discuti-las, explicá-las, ajudado 

pelas questões estratégicas do professor. 

A seleção destes três modelos por parte da minha mulher prendeu-se com 

o seu objetivo de colocar sempre os alunos numa posição de construtores ativos 

das suas aprendizagens, uma vez que apelam à motivação para a prática 

desportiva e permitem desenvolver a responsabilidade e a autonomia. Além 

disso, estão presentes em ambos os modelos os aspetos de perceção, 

compreensão e tomada de decisão, a par dos aspetos afetivos e sociais. 

Podia estar aqui horas e horas a falar sobre a minha formiguinha, mas 

tenho a certeza que o que ela queria era que eu fosse breve e me focasse 

apenas no essencial. Assim, peço a todos os professores e alunos que vierem 

para esta escola que sejam muito felizes e que realmente aprendam muito. 

Em memória da minha maravilhosa mulher e mãe do meu filho, termino 

com o seu lema: “Pensamos em todos, na colónia, mas com a nossa própria 

cabeça!”. 

Um bem-haja a todos os presentes. Até sempre insatisfeita Formiga T!”. 
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Anexo III: Hino Rebels 
 

 
 
 
Anexo IV: Bandeira Rebels 
 

 
 
 



126 
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Anexo VIII: Questionário Parental Support Pai 

 
 
Anexo IX: Questionário Parental Support Filho 
 

 


