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Resumo 

O Estágio Profissional completa a etapa da formação inicial de professores e é 

onde se coloca em prática, num contexto real, todo o conhecimento retirado do 

longo caminho percorrido. Este documento pretende mostrar como foi vivido o 

ano de uma estudante-estagiária, na Escola Secundária de Valongo, com uma 

turma de 11º ano e uma de 6ºano, através da reflexão de toda a prática 

pedagógica, desde o primeiro ao último dia. O presente relatório está 

organizado em cinco capítulos. No primeiro, “Introdução”, é apresentado o 

documento. O segundo, “Enquadramento Pessoal”, expõe momentos 

marcantes da minha vida que me motivaram até este ponto, assim como as 

expectativas iniciais relativas a todo o processo. O terceiro, o “Enquadramento 

Institucional”, diz respeito à escola como instituição, em que escola e com que 

grupos foi vivenciada esta experiência. O quarto, “Realização do Estágio 

Profissional”, apresenta-se em três grandes áreas. A Área 1 – Organização e 

Gestão do Ensino e Aprendizagem, engloba todo o processo de ensino-

aprendizagem desde a sua conceção, planeamento, realização e avaliação. A 

Área 2 – Participação na Escola e Relações com a Comunidade, apresenta as 

atividades desenvolvidas na escola ao longo do ano. A Área 3 – 

Desenvolvimento Profissional, menciona um estudo de investigação-ação 

relativo ao papel dos jogos tradicionais na melhoria das capacidades motoras 

de uma aluna com necessidades educativas especiais no sentido da 

construção da competência profissional. O quinto, “Conclusões” alude ao que 

todo este trajeto significou e a sua importância em mais uma etapa concluída.  
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Abstract 

The Internship is the last step of teacher’s formation and is where all the 

knowledge path is tested in the real teaching context. This document intends to 

show how it was lived the year of a student-intern, at the High School of 

Valongo with a 11th grade class and a 6th grade, through the reflection of all 

pedagogical practice since the first to the last day. The present report is 

organized in five chapters. In the first, “Introduction”, is presented the document. 

The second, “Personal Framework”, exposes memorable moments of my life 

that motivated me until this point, as well the initial expectations relative to the 

whole process. The third, “Institutional Framework”, concerns the school as an 

institution, in which school and which groups was lived this experience. The 

fourth, “Operational Framework"”, is presented in three main areas. Area 1 – 

Organization and Management of Teaching and Learning englobes all the 

teaching-learning process since its conception, planning, realization and 

evaluation. Area 2 – Participation in School and Relations with the Community 

presents the activities developed at school through the year. Area 3 – 

Professional Development mentions a study of investigation-action relative to 

the role of tradicional games in improving motor skills of a student with special 

education necessities towards the construction of professional competence. 

The fifth, “Conclusions” alludes to what this whole path meant and its 

importance in one more completed step. 

 

 

KEYWORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP; PHYSICAL EDUCATION; 

REFLECTION; LEARNING; SPECIAL EDUCATION NECESSITIES. 
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1 – Introdução 

 O Estágio Profissional (EP) é de extrema importância no processo de 

formação de um professor. É o ano onde colocamos em prática todos os 

conhecimentos e conceções já adquiridos. O ano em que nos deparamos com 

uma realidade diferente, uma realidade na qual nos são exigidas outras 

responsabilidades. O ano onde tomamos decisões perante situações 

inesperadas com as quais nunca nos tínhamos debatido. Para Queirós (2014), 

o EP apresenta-se como um ponto de articulação entre várias dimensões 

como: partilhar, pensar, sentir, decidir e fazer, que levam o professor estagiário 

a aprender a ensinar. Diz-nos ainda que este é um fio condutor entre a 

formação inicial e a profissão e, onde ocorrem os principais traços da 

identidade e do estilo que vão assinalar os profissionais ao longo da carreira.  

O EP foi realizado na Escola Secundária de Valongo (ESV), com mais 

dois colegas e, durante este, estive responsável por uma turma do 11º ano do 

curso de ciências e tecnologias e uma turma do 6ºano partilhada com os meus 

colegas.  

Findada a prática pedagógica chega a altura de realizar uma reflexão 

final de todo o processo percorrido, todas as opiniões que ouvi ao longo da 

vida, todos os percalços e conquistas desde o primeiro dia que nasci que 

influenciaram as decisões tomadas durante este ano. Tudo isto resume-se 

neste documento e, como no início do ano letivo um professor referiu, “o 

relatório de estágio é o vosso primeiro livro”. O meu primeiro livro está 

organizado segundo as normas orientadoras do EP (Matos, 2014) e é 

composto por cinco capítulos. O primeiro, a introdução, apresenta o documento 

e a sua estrutura. O segundo, o enquadramento pessoal, expõe um pouco da 

minha pessoa e do que me trouxe até este ponto, assim como as expectativas 

relativas ao EP. O terceiro, o enquadramento institucional, refere a escola 

como instituição, onde e com quem se desenrolou o EP. O quarto, a realização 

do estágio profissional, divide-se em três grandes áreas sendo elas a Área 1 – 

Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem, a Área 2 – Participação na 

Escola e Relações com a Comunidade e a Área 3 – Desenvolvimento 

Profissional. A primeira engloba todo o processo de ensino-aprendizagem 
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desde a sua conceção, planeamento, realização e avaliação. A área 2 

apresenta as atividades desenvolvidas na escola ao longo de todo o ano. A 

área 3 menciona um estudo de investigação-ação relativamente ao papel dos 

jogos tradicionais na melhoria das capacidades motoras de uma aluna com 

necessidades educativas especiais no sentido da construção da competência 

profissional. Por último, o quinto capítulo, as conclusões, refiro a importância 

desta etapa na minha vida.   
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2 – Enquadramento Pessoal 

2.1 – Quem sou eu? 

“Ao vê-lo nascer, apaixonou-se. (…) Havia excitação na sua 

barriga, maravilhamento na sua mente. (…) Era belo. Era forte. 

Era divertido. (…) E o seu destino ficou marcado, gravado a 

ferro quente no coração e na alma.” (Roberts, 2011) 

Desde há muito tempo que o meu desejo era estar onde estou. Começo 

recorrendo a uma citação que, de certa forma, é parecida com o que a 

Educação Física (EF) é para mim e como apareceu na minha vida. Toda esta 

vontade de ser Professora de EF começou quando cheguei ao 5º ano e foi-me 

apresentada a disciplina de EF. Quando era criança sempre gostei muito de 

desporto e na altura de brincar trocava sempre as bonecas e as casinhas por 

bolas e atividades ao ar livre. A partir do momento em que tive a primeira aula 

de EF senti que tinha descoberto o que queria ser quando fosse adulta. Todo 

aquele entusiasmo que senti do meu professor, fez com que ficasse com o 

gosto e com a vontade de poder ensinar mais sobre o desporto e a EF a alunos 

como eu, na altura. 

Transmiti essa vontade aos meus pais e tive total apoio apesar de me 

dizerem que ainda tinha muitos anos pela frente para tomar uma decisão 

definitiva. Os anos foram passando e a vontade permaneceu tendo aumentado 

muito graças ao meu professor de EF do 8º e 9º anos. Este mostrou que a EF 

não é apenas aprender habilidades e regras das modalidades, mas antes uma 

descoberta de valores ligados ao desporto. Deu-nos a conhecer uma vertente 

mais ecológica do desporto proporcionando idas à floresta e atividades 

desportivas interligadas com a preservação da natureza. 

Após o 12º ano entrei no Instituto Superior de Ciências da Saúde – Norte 

(ISCS-N), pertencente à Cooperativa de Ensino Superior Politécnico 

Universitário (CESPU) no curso de Educação Física, Saúde e Desporto. Com 

este concluído fui forçada a fazer uma paragem nos estudos por motivos 

financeiros. Assim, estive quase um ano a trabalhar numa empresa como 

operadora de máquinas até que concorri para o 2ºCiclo em Ensino de 
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Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário na Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto (FADEUP) e entrei. O 1º semestre deste foi bastante 

complicado, pois tive de conciliar o trabalho de 8 horas por dia com os estudos. 

Foi com esforço que consegui concluí-lo com sucesso. 

Como já referi, desde muito nova tenho o gosto pelo desporto, apesar de 

nunca ter estado inserida em nenhuma modalidade a nível federado. O que 

não acontece atualmente. Na escola, no 2ºciclo, pratiquei atletismo e no 3ºciclo 

e secundário pratiquei futsal ao nível do desporto escolar. Durante a 

licenciatura pratiquei também futsal a nível do desporto universitário. Quando 

tinha 17 anos, devido aos pré-requisitos, decidi entrar na natação, tendo feito 

uma prática intensa ao longo de dois anos. No início do ano passado fui 

desafiada a integrar a equipa de futsal que se estava a iniciar em Gandra. 

Aceitei com satisfação, pois é a modalidade que mais aprecio. Além disso, 

convidaram-me também para ficar responsável pelo treino da equipa até 

encontrar um treinador. Aceitei o convite e desempenhei essa função durante 

dois meses. Atualmente continuo na equipa, como jogadora.   

Antes de ingressar neste ciclo de estudos surgiram bastantes dúvidas 

quanto ao meu futuro. Sempre foi minha intenção poder ser professora de EF, 

no entanto, perante o panorama que vivemos relativamente à empregabilidade 

na nossa área não estava certa das opções a tomar. Felizmente, antes de 

ingressar na FADEUP, tive a oportunidade de trabalhar com crianças. Foi uma 

experiência maravilhosa onde fui posta à prova por “diabretes de palmo e 

meio”. Este aspeto despertou em mim ainda mais vontade de me tornar 

professora, e as dúvidas desapareceram. Hoje, tenho a certeza que foi a 

melhor decisão da minha vida.  
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2.2 – Expectativas em relação ao Estágio Profissional 

Antes de embarcar nesta aventura, várias vezes me questionei se seria 

capaz de cumprir com todos os objetivos que me seriam propostos e se 

conseguiria fazer algo de diferente a fim de deixar a minha marca. Sabia que 

passar para o outro lado traria outras responsabilidades, outro papel e me 

colocaria num patamar que sempre desejei alcançar.  

Este era um ano muito aguardado e com diversos sentimentos relativos 

ao mesmo. A importância que o EP tem em todo o processo da minha 

formação provocou muitas expectativas. Era um ano que desejava que tudo 

corresse pelo melhor, apesar de todos os desafios, dificuldades e conquistas 

que certamente iriam aparecer. Esperava com ansiedade encontrar-me com 

uma realidade diferente, pois na escola estive sempre na posição de aluna e, 

neste ano, tudo mudou, passando para o papel de professora. Acreditava que 

não seria uma mudança fácil, mas tinha a certeza que, com o apoio de todos, 

seria um ano com muitas aprendizagens e novas experiências. Assim, 

desejava ser bem-recebida na escola onde estagiei, conhecer pessoas que, 

com toda a sua experiência, têm sempre algo de diferente a mostrar, ensinar e 

aprender com as turmas que me foram destinadas.  Contava com a presença 

constante do professor cooperante (PC) e do professor orientador (PO) para 

que me ajudassem a evoluir e para me fazerem descobrir melhores formas de 

agir e diversas alternativas em relação ao planeamento e atitudes perante 

obstáculos e imprevistos.  

Relativamente aos elementos do núcleo de estágio (NE) ambicionava tê-

los sempre ao meu lado, não só como colegas de estágio, mas como 

amigos/família. Penso que foram as pessoas que melhor entenderam tudo o 

que passei, pois estavam exatamente na mesma situação e acabamos por 

partilhar muitas experiências e sentimentos em comum.  Tencionava dar-lhes 

todo o meu apoio, ajudá-los em tudo e contribuir para o bom relacionamento e 

espírito de grupo que foi necessário ao longo de todo o ano.  

Para o ano de estágio tinha como objetivo dar sempre o meu melhor e 

aceitar todas as opiniões/críticas acerca do meu desempenho por parte de 
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todas as pessoas que fizeram parte desta caminhada, nomeadamente: NE, 

PO, PC, família, amigos, alunos, membros da escola. 

As turmas despertavam em mim muita curiosidade e, de certa forma, 

medo. Estava na expectativa de como seriam os alunos e que valores traziam 

com eles. O facto de estar perante alunos e haver a possibilidade de não os 

conseguir controlar ou não conseguir levá-los mais além dava-me algumas 

dores de cabeça. A única certeza que tinha antes desta etapa era que, quer 

fossem os “melhores” alunos do mundo, mais empenhados, bem-comportados, 

respeitadores, interessados ou, pelo contrário, fossem desinteressados, 

malcomportados, desrespeitadores, iria ser sempre um grande desafio. 
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3 – Enquadramento Institucional 

3.1 – Escola como instituição 

Na nossa sociedade a escola é definida e entendida sob vários pontos 

de vista, sendo um deles a escola como instituição. Segundo Schmidt (1989, 

cit. por Gomes Nadal, 2011) a escola é uma instituição social encaixada numa 

realidade que sofre e exerce influência. Esta deve ser organizada, 

considerando o papel de cada indivíduo e de cada grupo dentro da sociedade. 

Assim, este autor, assume que a função da escola é preparar o indivíduo para 

a vida em sociedade, proporcionando-lhe o desenvolvimento de certas 

competências exigidas pela mesma e dar-lhe uma compreensão da cultura e 

prepará-lo para a cidadania. 

Gomes Nadal (2011) afirma ainda que as instituições são construções 

históricas e humanas, constituídas de elementos ideológicos, económicos e 

políticos, sendo, portanto, capazes de constituir-se como realidade própria e de 

influenciar a realidade social. Esta visão de instituição, na minha opinião, 

relaciona-se com a imagem de escola como democracia. Esta é caraterizada 

por uma visão da sociedade na qual está inserida, com vista ao 

desenvolvimento dos alunos para a vida na mesma, ou seja, existe a 

preocupação com o aluno em si. Aqui há uma ligação entre a comunidade 

escolar e social, onde todos participam na escola, onde as pessoas que não 

estão diretamente ligadas à escola também participam na construção dos seus 

objetivos e dos seus planos curriculares. Em Portugal, a escola proclama o 

desenvolvimento integral da pessoa humana e apresenta-se como uma escola 

para todos, conciliando o ensino de todos com a aprendizagem individual, mas 

organiza-se segundo os princípios da uniformidade e da impessoalidade, 

abstraindo as particularidades individuais (Machado, 2010).  

A escola marca a vida de cada pessoa de forma diferente, pois cada um 

tem a sua visão, as suas capacidades e as suas características. Perante as 

diferenças de cada aluno, a escola devia preocupar-se para além das 

características de uma instituição e centrar-se nas diferenças de forma a 

proporcionar metas de aprendizagem para cada aluno, o que nem sempre 
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acontece nas nossas escolas. Tal como nos diz Carvalho (2006), se 

considerarmos a educação como um processo contínuo que acompanha, 

assiste e marca o desenvolvimento do indivíduo, e que envolve a preservação 

e a transmissão da herança cultural, rapidamente se deduz a importância que o 

sistema educativo, em geral, e a escola, em particular, assumem na 

socialização e perpetuação da cultura. De facto, a escola constitui uma 

instituição de primeira linha na criação de valores que indicam os rumos pelos 

quais a sociedade trilhará o seu futuro (Souza, 2001 cit. por Carvalho, 2006). 

Posso então constatar que a escola é muito mais que uma instituição. A 

escola como instituição não sobrevive solitária e funciona como um “espelho” 

da sociedade caminhando relativamente ao sistema sócio-político vigente 

procurando formar o tipo de indivíduo ideal de cada época (Queirós, 2014). Ao 

longo de toda a minha vida sempre me falaram da importância da escola 

fazendo referência à típica frase de “se queres ser alguém na vida tens de 

estudar e te esforçar muito na escola”. Sempre segui este conselho e, 

enquanto aluna, a escola representou o espaço onde as pessoas têm à sua 

disposição recursos materiais e humanos que as levam a evoluir aprendendo 

sempre mais. Passando para o lado de cá, percebo que a escola não serve só 

para aprender, a escola é um local onde se desenrolam muitas vidas, onde são 

tomadas muitas decisões, onde todos os sujeitos envolvidos nesta crescem 

sempre um mais. 

 

3.2 – Escola Cooperante: Onde tudo aconteceu 

 “É esse o desafio que vivemos, dia a dia, no Agrupamento de Escolas 

de Valongo - “dar asas ao sonho”, “encorajar o voo” … Uma escola, enraizada 

na sociedade, que é um verdadeiro local de aprendizagem. Uma escola 

consciente que as experiências de aprendizagem imersivas promovem 

melhores resultados e onde a dinâmica da aprendizagem resulta do fantástico 

ato de criação. Uma escola que dá sentido à ação, com emoção, história, 
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valores, inovação e criatividade, humor e ideais mais significativos. Elevando 

as expectativas de crianças e jovens, respetivas famílias, e adultos, uma escola 

atenta à diversidade” (PEE, 2014)1.  

A ESV está situada no Concelho de Valongo e é a escola sede do 

Agrupamento de Escolas de Valongo (AEV). Este é constituído por seis escolas 

que abrangem todos os níveis de ensino obrigatório, tendo quatro com ensino 

pré-escolar e 1ºciclo, uma com 2º e 3º ciclos e cursos vocacionais e uma com 

3º ciclo, cursos CEF (cursos de educação e formação), ensino secundário, 

cursos profissionais, ensino recorrente e cursos EFA (educação e formação de 

adultos). A ESV é constituída por 56 turmas com um total de 1310 alunos. 

Sendo 12 turmas do 3ºciclo num total de 312 alunos; 23 de cursos científico-

humanísticos com 543 alunos; 12 de cursos profissionais com 204 alunos; 5 de 

cursos vocacionais com 113 alunos; 4 de cursos EFA com 92 alunos e 56 

alunos do ensino recorrente. 

 O grupo de EF é constituído por 12 docentes e pelo NE onde 10 são do 

sexo masculino e 5 do sexo feminino. Ao nível de instalações, a escola possui 

seis edifícios, um pavilhão gimnodesportivo e dois campos exteriores. O 

pavilhão foi pintado recentemente e o piso encontra-se em boas condições, no 

entanto, em dias com forte precipitação, ocorrem infiltrações. Este, para as 

aulas de EF, é dividido em três espaços e é equipado com duas balizas, uma 

parede de escalada, duas redes de voleibol e 6 tabelas de basquetebol. Os 

campos exteriores têm dimensões diferentes e são ambos alcatroados 

possuindo balizas e tabelas de basquetebol. 

A ESV está inserida numa freguesia com características de meio urbano 

e é a segunda mais populosa do concelho de Valongo. Ao nível 

socioeconómico, grande parte dos pais possuem o 1º ou 2º ciclo de 

escolaridade e uma minoria a licenciatura. O desemprego é também um fator 

presente nos pais dos alunos da escola onde 16% estão desempregados.  

                                                           
 

 

 

1 Projeto Educativo de Escola (2014-2017) Escola Secundária de Valongo 
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O AEV, este ano, propõe o tema “Valongo e as Utopias” como pano de 

fundo para os projetos, trabalhos e reflexões desenvolvidos por toda a 

comunidade escolar. Assim sendo, fomos convidados a sonhar e a alcançar o 

nosso horizonte, sem esquecer a missão do agrupamento de ter um papel 

preponderante na educação e formação da comunidade, abrindo portas a todos 

e respondendo às necessidades da sociedade com princípios de rigor, 

eficiência, responsabilidade, cooperação, criatividade e autonomia (PEE, 

2014)1. 

 

3.3 – Os “Inteligentes Barulhentos” e os “Superativos” 

 No início tinha bastantes expectativas e também dúvidas relativamente 

às turmas. Se estariam disponíveis e dispostos a aprender, se seriam uns 

anjos ou uns terrores, se me respeitariam, se iriam gostar de mim, se iria gostar 

deles, muitos “ses” que foram sendo respondidos ao longo do ano. Na primeira 

reunião de conselho de turma, da que viria a ser a minha turma residente (TR), 

os professores referiram que era uma excelente turma, mas bastante 

barulhenta. Desde logo percebi que estes alunos tinham boas capacidades de 

aprendizagem, estando cinco deles no quadro de mérito do 10ºano. No 

entanto, eram irrequietos e, por vezes, desestabilizadores segundo o parecer 

dos professores que os acompanhavam do ano anterior.  

“Em conversa com o professor percebi que é uma turma com 

excelentes alunos, no entanto, as notas a educação física podiam ser 

muito melhores se houvesse outro empenho e outra responsabilidade.” 

(Diário de Bordo, 23 de setembro de 2015) 

 A minha TR era do 11ºano do curso de Ciências e Tecnologias. Era 

constituída por 22 alunos, sendo 11 do sexo feminino e 11 do sexo masculino. 

De forma a obter mais informações relacionadas com os alunos para facilitar 

todo o processo e acelerar o nosso conhecimento acerca dos mesmos, 

elaborámos um inquérito onde foram abordadas questões maioritariamente 

relacionadas com a EF. Este inquérito foi realizado em conjunto e aplicado nas 

3 turmas. Depois da análise das respostas, retirei algumas informações que 
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considero pertinentes para o processo de ensino-aprendizagem. À pergunta 

gostas de EF todos responderam afirmativamente e as principais razões 

relacionaram-se com o gosto pela prática de exercício físico/desporto/atividade 

física, alívio do stress e pressão que as restantes disciplinas impõem, ser 

maioritariamente uma aula prática, desenvolvimento do corpo e melhoria da 

saúde. Outra questão que achamos relevante foi relativamente às dificuldades 

e preferência das modalidades que iriam ser abordadas ao longo do ano letivo. 

Pude constatar que a modalidade mais apreciada pelos alunos era o 

badminton, seguida pelo voleibol e futebol como está demonstrado no gráfico 

seguinte:  

 

Gráfico 1 - Disciplinas preferidas 

 No que concerne às dificuldades, a ordem é exatamente a mesma, 

sendo o badminton onde sentem menos dificuldades e o futebol onde sentem 

maiores dificuldades. Posso concluir que, no caso dos meus alunos, o gosto 

pela modalidade influencia a prestação destes na mesma. Isto fez com que 

desde cedo percebesse que teria de os motivar e tentar fazê-los gostar das 

modalidades.  

 Saber se os alunos praticavam algum desporto em atividades 

extracurriculares mostrou-se também uma questão importante. Na minha turma 

tinha 10 alunos que praticavam e 12 alunos que não praticavam. Rapidamente 

percebi que este ponto, para as minhas aulas tanto era benéfico como 

prejudicial. Digo isto porque, alguns dos alunos que praticavam desporto 

mostravam-se bastante interessados pelas aulas de EF e demonstravam 

capacidades superiores aos que não praticavam. Do lado oposto, tive alunos 

que usavam as atividades extracurriculares como pretexto para não realizarem 

as aulas de EF.  

0

50
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Como tínhamos aulas ao primeiro bloco da manhã consideramos que, 

saber se costumavam tomar o pequeno-almoço antes de se dirigirem para a 

escola era também fundamental. Depois da análise percebi que não tinha de 

me preocupar muito com este aspeto, visto que, como está representado no 

seguinte gráfico, 19 responderam que sim, 2 às vezes e 1 não. 

 

                 Gráfico 2 - Pequeno-almoço antes de dirigir para a escola 

Desde o primeiro contacto com os alunos que percebi que alguns deles 

gostavam pouco de cumprir regras e sobretudo horários.  

“Logo no primeiro dia alguns alunos chegaram atrasados e 

mostraram uma atitude pouco responsável. Este ficou também 

marcado por diversas conversas paralelas.” 

(Diário de Bordo, 23 de setembro de 2015) 

 A TR foi um enorme desafio para mim e decidi apelidá-la de inteligentes 

barulhentos, porque eram exatamente isso. Relativamente às classificações 

obtidas era uma turma de nível bom, mas podiam ainda melhorar se o seu 

comportamento fosse diferente. Estes alunos adoravam conversar e, por 

vezes, isso prejudicava-os, não só em EF, mas em todas as disciplinas.  

A turma partilhada foi uma turma do 6ºano da Escola Básica de Sobrado 

(EBS) e era constituída por 22 alunos, sendo 13 do sexo feminino e 9 do sexo 

masculino. Antes do primeiro contacto com esta turma, apesar de ter passado 

por esta fase há relativamente pouco tempo, já me tinha esquecido de toda a 

energia que uma criança tem dentro de si logo desde que acorda. Estes alunos 

marcaram-me pela sua superatividade e boa disposição demonstrada logo às 

8h20. Antes de iniciar as aulas com os superativos reunimos com o professor 

titular da turma que nos falou um pouco dos seus alunos. Ficamos a saber 

desde logo que estes tinham uma enorme energia, uma elevada vontade de 
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aprender e nunca queriam estar parados. Por outro lado, várias vezes 

excediam-se tendo comportamentos pouco adequados. Logo na primeira aula, 

percebi aquilo que o professor nos tinha dito, pois fizeram inúmeras perguntas 

e desconheciam por completo o significado das palavras “quieto” e “calado”.  

“A turma no geral mostrou-se muito empenhada e curiosa ao 

longo de toda a aula. Os alunos sempre que tinham dúvidas 

expunham-nas e queriam sempre saber o porquê de tudo. (…) Um 

aspeto que gosto nestas idades e que ficou bem marcado nesta aula é 

a prontidão para fazer tudo e fazer bem feito. São exigentes, não 

gostam de estar parados, mas sempre em atividade. Penso que será 

um bom desafio e que me vou divertir muito com eles.” 

(Diário de Bordo, 2 de outubro de 2015) 

 Esta turma mostrou uma elevada disponibilidade física, o que permitiu 

avançar mais do que esperava. O período passado com os superativos foi 

realmente um ótimo desafio. Apesar de ter sido sempre um quebra-cabeças 

controlar os seus impulsos, estes mostraram-se muito carinhosos e amáveis, 

mesmo quando já não lhes dava aulas. Numa visita deles à ESV no último dia 

do 2º período, vivi um momento inesperado e pouco formal, onde quase me 

deitaram ao chão. Apesar disso foi uma sensação muito boa. 

 “O que aconteceu hoje com os meus superativos ficará para 

sempre marcado na minha vida. Como só eles sabem, num ato um 

pouco excessivo e inesperado, mostraram todo o entusiasmo e toda a 

alegria que sempre os caracterizou ao longo das aulas. Fiquei muito 

feliz por ser acarinhada desta forma.” 

(Diário de Bordo, 18 de março de 2016) 

 

3.4 – Núcleo de Estágio – Os ajudantes 

 “O início da aprendizagem profissional da docência é uma fase tão 

importante quanto difícil na carreira de um professor” (Queirós, 2014). Desde 

cedo percebi que seria fundamental uma boa relação entre todo o NE para 

facilitar este início da docência.  
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Não poderia estar mais feliz com os dois colegas que realizaram o EP 

comigo. Já conhecia um deles, desde o tempo em que partilhámos a mesma 

turma no primeiro ano do mestrado onde nos demos muito bem e acabámos 

por ficar bons amigos. Penso que é importante e facilita bastante o processo se 

tivermos uma perceção das pessoas que nos rodeiam, que passam o mesmo 

que nós e partilham todos os sucessos e fraquezas que nos aparecem ao 

longo do caminho. Com este propósito e devido à proximidade das nossas 

residências da escola cooperante decidimos candidatar-nos à mesma escola a 

fim de realizarmos o EP juntos, como veio a acontecer.  

Conhecia também a minha colega por termos frequentado a licenciatura 

na mesma instituição, embora em anos diferentes. Apesar de não a conhecer 

tão bem, sabia que iria ser uma ótima colega, como se veio a confirmar, pela 

sua dedicação, entrega e boa disposição com que encarava todos os desafios.  

Ao longo de todo o ano ajudámo-nos mutuamente e como nos pediu o 

nosso PC percorremos o nosso caminho sempre na mesma direção, 

partilhando e debatendo os diversos pontos de vista. Passámos por momentos 

que nunca irei esquecer e fomos como uma família que estava sempre 

presente para celebrar as conquistas e refletir sobre o que ainda havia para 

alterar e melhorar. Sinto que foram os melhores colegas de estágio que poderia 

ter e voltava a repetir cada momento que passámos juntos.  

O PC foi outra pessoa fundamental ao longo da prática profissional 

acompanhando permanentemente o meu percurso ao partilhar todo o seu 

conhecimento e experiência. Segundo Queirós (2014), os focos de discussão 

entre futuros professores e professores mais experientes são determinantes 

para a promoção de diálogo profissional e no estabelecimento de ligações 

entre os constructos teóricos acerca do ensinar e aprender e das práticas no 

processo de ensino-aprendizagem. O PC, sendo mais experiente, ajuda-nos a 

perceber o melhor caminho para o sucesso da nossa atuação acompanhando e 

orientando nesse sentido, tornando-se assim uma figura central na nossa 

formação (Nóvoa, 2009). Nesta experiência recebi o apoio do PC que me deu 

liberdade para realizar o que achava mais correto deixando-me errar para 
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depois me questionar e ajudar a encontrar soluções a fim de desenvolver a 

minha capacidade de reflexão e argumentação.  

Segundo Nóvoa (2009), “a formação de professores deve valorizar o 

trabalho em equipa” e no meu NE este esteve sempre presente havendo uma 

disponibilidade total de uns para os outros.  
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4 – Realização do Estágio Profissional 

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

Aprendizagem 

 

4.1.1 – Conceção 

  A conceção é a primeira preocupação que o professor deve ter antes de 

iniciar o planeamento, assim como, os programas de ensino e o envolvimento 

onde vai decorrer o ensino (Bento, 2003). Como nos é indicado nas normas 

orientadoras do EP (Matos, 2014, p. 3) a conceção visa “projetar a atividade de 

ensino no quadro de uma conceção pedagógica referenciada às condições 

gerais e locais da educação, às condições imediatas da relação educativa, à 

especificidade da Educação Física no currículo do aluno e às características 

dos alunos”. Assim sendo, todo este processo iniciou-se por uma análise de 

vários documentos fundamentais para o que viria a ser desenvolvido e pela 

presença nas reuniões realizadas no início do ano letivo.  

 Tudo começou com uma primeira reunião com o PC a fim de perceber 

como iria decorrer o ano letivo. Conhecemos as instalações da escola, onde 

iríamos passar grande parte do nosso tempo e os recursos que tínhamos 

disponíveis para a prática. Daqui surgiram também alguns afazeres como 

analisar documentos que influenciariam a nossa atuação enquanto 

professores, como o programa nacional de EF do ensino secundário que tem 

como objetivo orientar os professores na prática coordenando o trabalho com 

os professores de EF e de outras disciplinas (Jacinto et al., 2001), documentos 

do grupo de EF, o projeto educativo e curricular da ESV e o plano anual de 

atividades.  

Depois da análise dos documentos da escola percebemos melhor onde 

estávamos inseridos e quais eram as motivações, princípios e o papel que a 

ESV tinha em vista. Tendo em conta o PEE (2014)1, a ESV tinha como 

princípios ser uma escola aprendente e reflexiva, que se pensa no presente 

para se projetar no futuro e na continuidade, sempre renovada, da sua história 

através de uma cultura de (auto)avaliação, melhoria e qualidade. Defendia 
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também valores como o trabalho, respeito, responsabilidade, criatividade, 

diálogo, liberdade, colaboração, cooperação, compromisso, inovação e 

confiança. Esta ideia ficou ainda reforçada na reunião de apresentação do 

pessoal docente e não docente. Outra reunião onde estivemos presentes e que 

nos auxiliou foi a primeira reunião do grupo de EF. Aqui foram debatidos vários 

temas como propostas de atividades, o plano anual de atividades para a nossa 

disciplina e quem ficava responsável por cada atividade. Com estes primeiros 

dias na ESV, percebi que se torna fundamental realizar variadíssimas ações 

antes de começar realmente o processo de ensino-aprendizagem. 

 

4.1.2 – Planeamento 

 O planeamento surge como uma ação para planificar em três níveis, o 

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

2014). Segundo Bento (2003) este é o momento que antecede a prática do 

ensino e sustenta-se numa sequência, começando com a elaboração do plano, 

realização do mesmo procedida do controlo e confirmação ou modificação. Ou 

seja, o planeamento não termina, podendo estar em constantes reajustes ao 

longo de toda a prática. De seguida, apresentarei como foi realizado o 

planeamento nos seus vários parâmetros, de forma a atingir o sucesso. 

 

4.1.2.1 – Planeamento anual 

 O PA é uma ferramenta essencial para delinear com coerência e clareza 

o ano letivo. Bento (2003) diz-nos que este deve ter em conta os objetivos dos 

programas, os alunos e seu meio envolvente. Nesta perspetiva, numa das 

primeiras reuniões realizadas com o PC foi pedida a elaboração deste. Na 

ESV, o grupo de EF tem definidas as modalidades, seguidas por todos os 

professores de EF, lecionadas em cada período, por ano de escolaridade que 

podem sofrer alterações se o professor assim o entender. No 11º ano as 

modalidades definidas são o voleibol, o futebol e o badminton. Começámos por 

distribuir as unidades didáticas (UD) pelo ano letivo. Realizar esta distribuição 

não foi uma tarefa complicada, pois graças à boa organização do grupo de EF 

nesta escola, são atribuídas três a quatro UD para cada ano de escolaridade. 
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Este aspeto é muito vantajoso porque permite que cada UD tenha um maior 

número de aulas levando a um aumento significativo de horas de exercitação 

por parte dos alunos. Guilherme (2015) afirma que temos de tentar alargar ao 

máximo o número de aulas para cada UD, pois só assim existe a hipótese de 

alguma evolução dos alunos. 

 Na elaboração do PA tive também em consideração outros aspetos 

como, o roulement dos espaços, realizado tendo em consideração os horários 

de todos os professores, o material que teria disponível e as datas de visitas de 

estudo e atividades realizadas na escola, indicadas nas reuniões de conselho 

de turma e do departamento de expressões, que ocupariam os dias em que 

dava aula. 

Depois da análise de todos os pontos atrás referidos, ao 11º ano e para 

o 1º período foram destinadas 16 aulas para a UD de voleibol, 5 aulas para a 

UD de futebol e 2 aulas para o FitnessGram. No 2º período lecionei 12 aulas da 

UD de badminton, 5 aulas da UD de futebol e 2 aulas para o FitnessGram. No 

3º período completei a UD de futebol com 12 aulas e 2 aulas destinaram-se ao 

FitnessGram como nos restantes períodos. A UD de futebol ficou distribuída 

pelo ano inteiro porque em todos os períodos cada professor tem um 

determinado número de aulas no exterior destinadas a uma das UD, neste 

caso, o futebol. Decidi também no 3º período realizar 3 aulas de diferentes 

modalidades, sendo elas dança, escalada e judo. A escolha recaiu na dança e 

escalada porque no próximo ano letivo são duas modalidades a lecionar 

ficando já com uma pequena introdução. O judo foi selecionado, pois tinha 

vários alunos com experiência em desportos de combate, mas nenhum na 

vertente do judo. Também a turma sempre se mostrou interessada em saber 

mais relativamente a esta modalidade. 

Como nada na vida é dado como certo também ao longo de todo o ano o 

PA teve de sofrer alguns reajustes, nomeadamente, na UD de futebol devido a 

visitas de estudo não programadas no início do ano e à prestação dos alunos. 
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4.1.2.2 – Unidade Didática 

 “Um dos maiores desafios que se coloca aos professores de Educação 

Física é a de, no contexto atual, promover de forma consistente a evolução dos 

seus alunos” (Guilherme, 2015, p. 117). Para promover esta evolução 

consistente a elaboração das unidades didáticas é indispensável. É 

extremamente importante ter uma base que possamos seguir para delinear a 

aprendizagem da maneira mais favorável. A UD para Bento (2003) é um 

fragmento do programa de uma disciplina que estabelece etapas claras e 

distintas de ensino e aprendizagem. Esta foi realizada tendo em conta o 

modelo de estrutura do conhecimento (MEC) segundo Vickers (1990). 

Na primeira UD as dificuldades foram bastantes. Começaram pela 

escolha dos conteúdos que devia conter a UD, quais seriam os mais corretos e 

adequados para a minha turma e em que quantidade. Guilherme (2015) afirma 

que, para atingirmos a evolução temos de nos concentrar no fundamental e 

numa densidade de exercitação suficiente dos conteúdos. Defende ainda que 

as UD devem conter um número limitado de conteúdos e tempo suficiente para 

a sua exercitação. Depois de ouvida a opinião do PC e das pesquisas 

realizadas sobre a modalidade esta dificuldade foi sendo ultrapassada. 

Também depois de realizada a AD foi mais fácil perceber as necessidades dos 

alunos. Outra dificuldade deteve-se com o tempo necessário para a exercitação 

e consolidação dos conteúdos por parte dos alunos. Inicialmente não tinha a 

perceção de quanto tempo seria necessário para os alunos adquirirem cada 

conteúdo, mas ao longo das aulas esta tarefa foi sendo mais fácil e obrigou-me 

a realizar várias alterações nas UD.  

 

4.1.2.2.1 – Modelo de Estrutura do Conhecimento 

Depois de distribuídas as unidades didáticas passamos para o 

planeamento destas. Para isso, como referi anteriormente, recorremos ao MEC 

de Vickers (1990). Este é um guião para o processo de ensino-aprendizagem 

onde as matérias são estruturadas de forma a ligar o conhecimento acerca 

destas com a metodologia e as estratégias de ensino (Vickers, 1990). O MEC 

está organizado em 8 módulos distribuídos por três fases. A primeira fase, de 
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análise, é constituída pelos módulos 1, 2 e 3. O módulo 1 corresponde às 

categorias transdisciplinares onde a informação é organizada de forma 

hierárquica mostrando as relações entre as habilidades e sub-habilidades 

referentes às habilidades motoras, cultura desportiva, condição física e 

fisiologia e conceitos psicossociais. O módulo 2 diz respeito à análise do 

envolvimento, nomeadamente, os recursos espaciais, materiais e humanos. O 

módulo 3 refere-se à análise dos alunos onde deve ser realizada a 

caracterização da turma. A segunda fase, de decisões, engloba os módulos 4, 

5, 6 e 7. O módulo 4 refere-se à UD, ou seja, é realizada a extensão e 

sequência dos conteúdos tendo em conta os módulos da fase de análise. No 

módulo 5 são definidos os objetivos que queremos que os nossos alunos 

alcancem ao nível motor, cognitivo e psicossocial. No módulo 6 é configurada a 

avaliação tendo em conta os objetivos definidos a alcançar pelos alunos. O 

módulo 7 menciona as atividades de aprendizagem e sua progressão de 

ensino para que os alunos possam alcançar todos os objetivos. Finalmente, a 

terceira fase, de aplicação, é constituída pelo módulo 8 que corresponde à 

aplicação de todos os conhecimentos, isto é, quando passámos para a prática 

pedagógica. 

Com a elaboração do primeiro MEC, neste caso de voleibol, senti 

algumas dificuldades, nomeadamente, no módulo 1 e 4. No primeiro o maior 

problema foi definir corretamente as componentes críticas de cada habilidade 

motora pois, quer eu, quer os meus colegas, não conseguimos perceber o que 

era mais importante observar em cada habilidade. Depois de expostas estas 

dificuldades ao PC, este, forneceu-nos alguns livros que nos ajudaram a 

resolver este problema. Na minha opinião, houve mais dificuldade porque não 

tínhamos prática na observação da execução das tarefas por parte dos alunos. 

Com isto quero dizer que, depois de observar a execução da tarefa, percebi 

quais os aspetos que necessitavam de correção e os mais fáceis de observar e 

corrigir. Depois de uma pesquisa relativa às componentes críticas e com esta 

observação, foi mais fácil perceber os pontos que eram mais importantes na 

execução das habilidades motoras. 

No módulo 4 as dificuldades surgiram na escolha e distribuição dos 

conteúdos. Tornou-se complicado saber o número de aulas que seriam 
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necessárias para os alunos adquirirem determinado conteúdo. Para ultrapassar 

estas dificuldades, falei com o PC que me deu alguns feedbacks e que poderia 

ajustar consoante as necessidades da turma ao longo das aulas. Na minha 

turma, ajustei a extensão e sequência dos conteúdos algumas vezes, pois os 

alunos adquiriram alguns conteúdos mais cedo do que tinha planeado e 

noutros sentiram mais dificuldades tendo de os exercitar em mais aulas. 

Na realização dos MEC seguintes as dificuldades continuaram no 

módulo 4, mas suprimiram-se ao longo das aulas, pois começava a ter uma 

melhor perceção do que os alunos necessitavam. 

 

4.1.2.3 – Plano de Aula 

Ainda na fase de planeamento, temos o plano de aula como última 

ferramenta elaborada antes da prática. Este mostrou ser fundamental na 

preparação de cada aula, visto que é aqui que a definimos e a organizámos 

consoante os objetivos a alcançar. A sua elaboração tinha em conta os níveis 

anteriores de planeamento, nomeadamente, o PA e a UD. Um bom 

planeamento da UD ajuda-nos na realização do plano de aula (Metzler, 2011), 

sendo este o documento onde pomos em prática tudo o que planeamos 

anteriormente. Outro ponto tido em conta na elaboração do plano de aula foi a 

prestação dos alunos e a reflexão realizada da aula anterior à realização do 

mesmo. Por norma, no final da aula realizava uma reflexão, com o PC e os 

meus colegas, relativamente à aula terminada e as conclusões retiradas desta 

reflexão influenciavam o plano de aula seguinte.  

Numa das primeiras reuniões com o PC, este referiu que os planos de 

aula eram entregues através da plataforma moodle até ao domingo antes da 

semana que se iniciava. Este aspeto permitiu uma realização atempada, uma 

reflexão com o PC antes da aula no caso da existência de dúvidas e, por 

vezes, alguns conselhos por parte do mesmo relativamente a algumas 

situações de aprendizagem que, com toda a sua experiência, sabia que não 

resultariam ou não eram as mais ajustadas. Solicitou também, ao NE, para 

definir um modelo de estrutura de plano de aula (Anexo 1). Depois de cada um 

mostrar o que seria fundamental conter no plano de aula chegamos a um 
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produto final. Para além do cabeçalho que incluía informações relativas à UD, 

turma, material, espaço, objetivo e sumário, o plano estava dividido em 3 

partes: inicial, fundamental e final. A parte inicial destinava-se ao registo das 

presenças e à ativação cardiorrespiratória através de jogos lúdicos e de treino 

funcional. Os exercícios utilizados nesta fase estavam quase sempre ligados à 

UD em questão. Tal como afirma Bento (1998), devemos criar situações 

pedagógicas benéficas à concretização dos principais objetivos da aula. 

Inicialmente era realizada a chamada dos alunos individualizada, mas 

rapidamente deixou de ser necessário porque já os conhecia a todos e 

percebia facilmente quem não estava presente. Este aspeto fez com que 

rentabilizasse o tempo de aula iniciando-a rapidamente. A determinada altura a 

ativação geral passou a ser realizada pelos alunos, de forma a incutir um 

sentido de responsabilidade, autonomia e motivação, fazendo-os sentir parte 

integrante da aula. Na parte fundamental estava inerente a concretização dos 

principais objetivos da aula através de exercícios motivadores, geralmente em 

grupo, dependendo da UD em questão. No início, esta parte era considerada 

por mim complicada de elaborar visto que não tinha a perceção do tempo 

necessário para cada exercício e tinha dúvidas relativas à escolha dos 

exercícios. A cada aula estes deixaram de ser um problema e foi cada vez mais 

fácil a sua elaboração. A parte final destinava-se a uma reflexão com os alunos 

relativamente à aula e aos seus objetivos de acordo com a prestação de cada 

um. 

Ao longo do 1º período surgiram dificuldades na escolha dos melhores 

exercícios para colmatar as adversidades com que os alunos se iam 

deparando, mas, ao longo das aulas, foi-se tornando cada vez mais fácil. 

Rapidamente percebi que não podia seguir na íntegra o que tinha planeado e 

que tinha de elaborar estratégias para colmatar todas as adversidades que iam 

acontecendo. Nas primeiras aulas raramente conseguia cumprir integralmente 

com o que tinha planeado porque os alunos demonstravam alguns 

comportamentos inadequados e uma aprendizagem mais lenta do que tinha 

esperado. Com isto, tive de reajustar alguns planos na própria aula, 

modificando ou substituindo exercícios. Nem sempre tive sucesso nos 
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reajustamentos, mas com o tempo, com os conselhos do PC e com um melhor 

conhecimento dos alunos tornou-se mais fácil tomar as melhores decisões.  

4.1.3 – Realização 

 Depois de selecionar os ingredientes surge o momento de os misturar 

nas quantidades certas de forma a obter o melhor preparado. Nem sempre é 

fácil e raramente se acerta à primeira tendo de ir alterando as medidas de cada 

um. É neste preparado onde ocorre toda a atuação do estudante estagiário 

(Lopes et al., 2015).  

Neste ponto refiro a minha intervenção prática ao longo do ano de EP. 

Reflito sobre os alunos que tive pela frente, as maiores dificuldades e 

estratégias, as abordagens utilizadas e como avaliei todo o processo de 

ensino-aprendizagem. 

 

4.1.3.1 – Como tudo começou… 

Era com bastante ansiedade que esperava o primeiro contacto com os 

alunos. Para mim era um momento importante, pois julgo que a primeira 

impressão é fundamental para um bom início. Um dos meus maiores receios 

antes de iniciar o EP era relativamente ao comportamento das turmas que teria 

à minha responsabilidade. Provocava-me alguma confusão o facto de poder ter 

turmas com comportamentos desajustados e não conseguir fazer com que 

fossem mudados para melhor. No entanto, sabia que era muito provável ter 

turmas com este problema. Logo depois das primeiras reuniões de conselho de 

turma percebi que uma das turmas tinha problemas de comportamento 

relacionados com o barulho excessivo e com alguns incumprimentos de regras. 

Outro aspeto que sempre achei complicado de gerir e que poderia ser 

prejudicial no processo de ensino-aprendizagem é o número elevado de alunos 

que uma turma pode ter. Com muitos alunos torna-se mais complicado dar 

auxílio a todos nas dificuldades que vão surgindo, assim como também se 

torna mais complicada a organização no espaço da aula. Entre as turmas que 

tivemos à nossa responsabilidade apenas uma se enquadrava nos dois 

aspetos referidos anteriormente e depois de conhecidos todos os alunos de 
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todas as turmas foi precisamente com esta que criei uma maior empatia 

acabando por ficar responsável pela mesma. 

A escolha da turma não foi aleatória. A primeira aula de cada turma foi 

lecionada pelo PC onde foi referido o código de conduta de EF, elaborado pelo 

grupo de EF, e a percentagem de cada parâmetro de avaliação. Num dos 

momentos com o PC, este propôs que cada um desse uma aula a cada turma. 

Depois destas procedemos à escolha da turma que cada um ficou responsável. 

O PC permitiu que cada um escolhesse a turma com que mais se identificou. O 

facto de nos permitir a escolha foi bastante positivo porque deu-nos 

oportunidade de refletir sobre qual seria o melhor desafio para cada um 

consoante a nossa personalidade e a dos alunos. O NE chegou rapidamente a 

acordo e o PC concordou com as nossas escolhas tendo a mesma opinião. Eu 

fiquei responsável pela turma do 11ºano de Ciências e Tecnologias. Na 

primeira aula prática desta turma, fiquei um pouco assustada devido ao 

comportamento totalmente inadequado de grande parte dos alunos. No 

entanto, gostei da turma e achei que seria um grande desafio dar-lhes aulas ao 

longo de um ano letivo.  

 

4.1.3.2 – Regras, rotinas e estratégias para o controlo 

Para Doyle (cit. porRosado & Ferreira, 2011), a regulação da ordem e da 

disciplina é atingida por uma boa gestão das regras e rotinas. Estas, durante 

este ano, valeram ouro no que diz respeito ao controlo da turma. Quando os 

alunos ouvem a palavra regra tendem a achar que esta é uma imposição e não 

lhes agrada o facto de haver muitas regras a cumprir. No entanto, estas podem 

ser explicadas, justificadas e negociadas para uma boa gestão dos aspetos 

disciplinares (Rosado, 2007). Perante a minha turma senti necessidade de lhes 

explicar o porquê das várias regras que lhes fui impondo e, por vezes, eles 

próprios deram sugestões. As rotinas possibilitam aos alunos proceder de 

determinadas formas consoante a diversidade de situações de ensino, 

contribuindo para a redução dos tempos de gestão (Rosado & Ferreira, 2011). 

Perante todas as opiniões que me foram dadas relativamente à turma e 

depois das primeiras aulas, a implementação de algumas regras e rotinas 
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mostraram-se fundamentais para a melhoria do processo ensino-

aprendizagem. Como afirma Metzler (2000) o professor pode elaborar um 

plano preventivo na tentativa de diminuir a probabilidade de comportamentos 

indesejados e com a intenção de aumentar o tempo dos exercícios e 

consequente aprendizagem dos alunos. Esta tentativa foi constante ao longo 

de todo o ano no que diz respeito à minha turma. Também a minha postura era 

fundamental e percebi que teria de ser mais rígida e intransigente relativamente 

à minha personalidade. Apesar de, na primeira aula, o PC ter feito referência às 

normas de conduta, reforcei e defini algumas regras e rotinas quando estive 

pela primeira vez com a turma depois de me ser atribuída.  

 Comecei por fazer referência à proibição de mochilas e objetos pessoais 

no espaço destinado para a aula. Os alunos dispunham de cacifos individuais 

para os poderem colocar não havendo necessidade de os trazer para a aula. 

Nas aulas iniciais havia sempre um ou outro aluno que insistia em trazer com 

ele o seu saco/mochila, mas depressa se habituaram a colocar no espaço 

destinado aos mesmos. Outro aspeto referenciado foi a não utilização do 

telemóvel, de pastilhas elásticas e acessórios como brincos, anéis, pulseiras, 

colares e relógios, assim como ter o cabelo apanhado, a partir do momento em 

que vinham para a aula de EF. Foram constantes as chamadas de atenção 

para estes aspetos ao longo das aulas devido ao esquecimento por parte dos 

alunos. 

Voltei a informar os alunos dos 5 minutos que tinham, depois da hora de 

entrada, para estarem prontos a iniciar a aula devidamente equipados com 

roupa desportiva e sapatilhas e que a aula terminaria 10 minutos antes do 

intervalo para se dedicarem à sua higiene pessoal. Sabendo que a turma tinha 

um historial de atrasos no ano anterior referi logo na primeira aula que os 

alunos que chegassem depois dos 5 minutos arrumariam o material no final da 

aula. 

Depois das primeiras indicações passei para a aula prática propriamente 

dita e rapidamente percebi que teria de implementar mais algumas regras e 

rotinas. Como todos sabemos num espaço amplo onde existem vários 

materiais incluindo bolas, é complicado passar ao lado destes e não lhes tocar 



27 

e como já esperava os meus alunos não foram diferentes. Indiquei-lhes então 

que só podiam mexer no material na realização dos exercícios e na arrumação 

do mesmo. Para facilitar a transição entre exercícios, defini uma zona onde os 

alunos poderiam colocar o material que não fosse necessário naquele 

momento. Este aspeto permitiu que não andasse material perdido pelo espaço 

e sempre que era preciso os alunos já sabiam onde o iam encontrar. Constatei 

também que quando uma bola invadia o espaço do jogo/exercício de alguns 

alunos, estes brincavam ou enviavam a bola para longe levando os colegas 

mais tempo a recomeçarem o jogo/exercício. Perante estes comportamentos 

defini a regra de entregarem a bola aos colegas ou colocarem-na fora do seu 

espaço de jogo/exercício.  

Outro ponto essencial e que defini nas primeiras aulas, foi a contagem 

decrescente quando chamava os alunos ao pé de mim. Inicialmente alguns 

deles demoravam demasiado tempo perdendo-se em brincadeiras pelo 

caminho. Com a contagem este aspeto melhorou. No entanto, nem sempre 

resultava para alguns alunos. Precisei então de pensar numa outra forma de 

fazer com que os alunos fossem rápidos nas transições. Implementei então os 

“três 20’s”. Apesar de não gostar muito deste tipo de estratégias, com os “três 

20’s” consegui que os alunos se reunissem rapidamente e sem brincarem. 

“Ao reuni-los senti necessidade de arranjar uma forma para que 

viessem o mais rápido possível pois alguns alunos continuaram a ficar 

para trás e demoravam a chegar junto do grupo. Assim decidi fazer 

contagem decrescente a partir do 5 e avisei que sempre que fizer isto 

quem não estiver no grupo tem de realizar os “três 20’s” (20 

abdominais, 20 flexões de braços e 20 saltos de canguru).” 

(Diário de Bordo, 7 de outubro de 2015) 

 Com o passar das aulas fui obrigada a implementar ou modificar outras 

estratégias. Uma delas está relacionada com os atrasos dos alunos que, se 

tornaram constantes. Deste modo, utilizei diversas estratégias na tentativa de 

minimizar este comportamento. Este foi um autêntico processo de tentativa-

erro onde tentei descobrir e explorar diversas formas de contornar a situação 

da melhor forma possível. Depois da estratégia de arrumação de material 
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destinada aos alunos mais atrasados não resultar, informei-os que por cada 

minuto de atraso realizariam 5 flexões. Esta estratégia resultou, mas não para 

toda a turma, pois um grupo de 5 alunos continuava a chegar atrasado. A 

determinada altura este grupo, como era hábito de toda a turma, vinha 

cumprimentar-me antes de se dirigirem ao balneário para se equiparem. Foram 

ações que sempre me deixaram feliz, no entanto, o quinteto cumprimentava-me 

antes da hora de entrada para a aula e mesmo assim chegavam atrasados. A 

partir daqui por cada minuto colocava toda a turma a realizar flexões e também 

não resultou. Depois de conversar com o PC informamos o diretor de turma 

(DT) dos constantes atrasos dos alunos e este informou-nos que mais 

professores se queixavam do mesmo. Na reunião intercalar do conselho de 

turma realizada no primeiro período este tema foi debatido e ficou decidido 

convocar os pais dos referidos alunos para serem informados da situação. 

Posteriormente, o número de atrasos reduziu, mas por pouco tempo, tendo 

voltado rapidamente ao estado anterior. Com o início do 2º período, em 

conversa com o PC e os meus colegas, chegamos à conclusão que seria 

marcada falta nos primeiros 45 minutos sempre que algum aluno chegasse 

atrasado. Com este aviso e depois de serem prejudicados na nota do 

1ºperíodo, os alunos passaram a chegar à hora marcada durante quase todo o 

período. Os atrasos só terminaram de vez quando os alunos não podiam ter 

mais faltas com a consequência de reprovarem à disciplina.  

“Finalmente terminaram os constantes atrasos. Depois de tantos 

castigos, tantas chamadas de atenção só aprenderam com o que tanto 

tentámos evitar, a marcação de faltas.” 

(Diário de Bordo, 15 de janeiro de 2016) 

No início de cada UD tive a preocupação de referir como pretendia que 

os alunos cuidassem o material. Uma regra geral que estabeleci, foi que não 

brincassem com o material enquanto lhes dava indicações. Após alguns avisos 

a turma interiorizou bem esta rotina rentabilizando assim o tempo. 

Relativamente ao voleibol deixei claro que a bola era jogada com as mãos e 

não com os pés, no entanto, havia sempre alunos que não resistiam e tinham 

de dar o seu pontapé. Perante estas situações comecei por puni-los com os 
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“três 20’s”, mas em alguns casos esta estratégia não resultava. Como eram 

alunos que gostavam muito da parte prática passei a mandá-los sentar e não 

permitia que realizassem o exercício. Com esta estratégia estes 

comportamentos desapareceram. Também no badminton e futebol implementei 

algumas rotinas. 

“Um aspeto que inicialmente não correu da melhor forma foi no 

momento da instrução do primeiro exercício. Os alunos permaneceram 

com as raquetes e volantes, o que levou a que tivessem algumas 

brincadeiras que podiam ter sido evitadas. Quando me apercebi deste 

lapso, corregi na segunda intervenção e informei os alunos para 

colocarem as raquetes e volantes debaixo da rede como já lhes tinha 

sido referido.” 

(Diário de Bordo, 8 de janeiro de 2016) 

Sempre que os reunia, as raquetes e volantes eram colocados debaixo 

da rede. Isto permitiu que os alunos não brincassem com o material enquanto 

me ouviam e também evitou raquetes partidas e volantes danificados depois de 

serem calcados por descuido. No futebol, sempre que um exercício implicava 

uma deslocação os alunos deveriam levar a bola na mão. Inicialmente era 

frequente as bolas irem para longe ou para o local do exercício devido a 

brincadeiras. Depois de lhes referir para transportarem a bola na mão estes 

episódios deixaram de acontecer. 

 As primeiras aulas ficaram marcadas por vários comportamentos 

desviantes, especialmente por parte do quinteto. Estes para além de terem 

atitudes prejudiciais à sua aprendizagem, faziam com que os colegas com 

quem realizavam os exercícios saíssem também prejudicados. Para resolver 

este problema conversei com o PC e percebemos que a melhor solução seria 

colocar os alunos a realizarem os exercícios uns com os outros até mudarem a 

sua atitude, comportamento e saberem estar numa aula de EF. Depois de 

algumas aulas percebi que esta solução resultou. 

“Penso que a opção de colocar os alunos que mais 

destabilizavam a aula a fazerem os exercícios em conjunto está a 

resultar. Esta medida está a revelar-se bastante positiva não só ao 
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nível do comportamento como também no empenho dos alunos, pois 

como querem sempre fazer melhor que o outro, estão sempre 

concentrados nos exercícios e já perceberam que para ganhar têm de 

executar os gestos/ações corretamente.” 

(Diário de Bordo, 23 de outubro de 2015) 

  

4.1.3.3 – Sexta-feira: a melhor preparação para o fim de semana 

 Durante o EP tive a felicidade de conviver com todo o tipo de alunos, 

mais especificamente, à sexta-feira. O dia começava bem cedo com uma 

entrada bem irrequieta, os “superativos” do 6º ano. De seguida, um aperitivo 

especial, os alunos das necessidades educativas especiais (NEE) e pelo meio 

um prato com muitos ingredientes, os “inteligentes barulhentos”. Para terminar 

uma sobremesa variada, “os de desporto”. Todos estes intervenientes 

possibilitaram-me vivências extraordinárias, umas melhores, outras piores, mas 

todos conseguiram tocar-me de alguma forma. Depois destas sextas-feiras 

percebi que é possível lidar com os mais variados tipos de personalidade, 

dificuldades, opiniões, vontades, ideias e formas de estar na vida. Inicialmente 

foi muito complicado gerir todas estas diferenças e durante todo o ano chegava 

ao fim do dia exausta. No entanto, tudo isto me fez crescer e evoluir, quer ao 

nível pessoal, quer ao nível profissional. No fim de cada sexta-feira tinha 

sempre um leque de novas experiências e aprendizagens. Aqui percebi o 

verdadeiro sentido da frase que tantas vezes ouvimos que “ser professor não é 

só ensinar, mas também aprender”. Nem sempre é fácil, pois esta diversidade 

exigia mais de mim e era fundamental ter várias estratégias de instrução e 

gestão para as exigências para cada grupo (Mesquita & Rosado, 2011).  

 Os “superativos” era o grupo dos mais pequenos, onde o mais 

importante era a diversão. Quando lhes foi dito que teriam professores 

estagiários, estes adoraram a ideia e ficaram felicíssimos por terem tantos 

professores. Eu fui a primeira a dar-lhes aulas e, tal como fiz com os 

“inteligentes barulhentos”, estabeleci algumas regras e rotinas. Ao contrário do 

que aconteceu com os maiores, nunca tive qualquer problema com atrasos 

nesta turma. Quando estava a preparar o material para a aula, eles entravam 
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eufóricos no pavilhão e disponibilizavam-se para me ajudar. Esta ajuda sempre 

foi bem-vinda, pois como fiquei responsável por lecionar a UD de ginástica 

exigia bastante material que tinha de ser deslocado da arrecadação para o 

pavilhão.  

Uma rotina que senti necessidade de inserir logo na primeira aula 

relacionou-se com o comportamento dos alunos enquanto me ouviam. Como já 

estive em contacto com crianças destas idades em experiências anteriores, 

sabia que quando têm de estar atentos ao que lhes está a ser transmitido 

sentem dificuldade em concentrar-se, em estarem sossegados e facilmente se 

distraem com qualquer coisa insignificante. Para tentar evitar estes 

comportamentos disse-lhes que nas explicações deviam sentar-se em meia 

lua. Outra preocupação que tinha era colocá-los de costas para a turma que 

tinha aulas ao nosso lado para evitar que estivessem mais atentos aos colegas 

da outra turma do que à sua própria aula. No pavilhão da EBS não existiam 

separadores e tínhamos contacto permanente com a turma do lado.  

Durante todas as aulas decidi distribuí-los por estações para haver mais 

oportunidades de exercitação. Nestas colocava exercícios sem perigo 

associado e numa das estações colocava exercícios onde era necessária a 

minha ajuda. Optei por demonstrar sempre cada estação de forma a 

rentabilizar o tempo. Numa das aulas não o fiz e fui obrigada a parar e voltar a 

explicar e demonstrar todas as estações reduzindo o tempo de empenhamento 

motor. A organização em estações era vantajosa porque permitia ter toda a 

turma a exercitar ao mesmo tempo sem estarem em filas à espera que 

chegasse a sua vez. No entanto, ao nível do controlo, as estações por vezes 

foram um problema. Apesar de me colocar estrategicamente de forma a 

visualizar todas as estações, nem sempre conseguia ver tudo o que os alunos 

realizavam. Entre observar 22 alunos em meio pavilhão, dar feedbacks e ainda 

ajudar na execução dos exercícios escapava sempre algum momento. Nas 

aulas em que os alunos estavam mais agitados era frequente não realizarem o 

que era pedido e brincarem uns com os outros. Perante estas situações tive a 

necessidade de arranjar uma forma de anular estes comportamentos. Para isso 

reuni a turma e mostrei o meu descontentamento com essas atitudes e fiz com 

que eles se sentissem importantes ao dar-lhes a escolher como decorreriam as 
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aulas, em estações ou toda a turma a realizar o mesmo exercício consoante o 

seu comportamento. Decidi também dar-lhes responsabilidade, colocando um 

responsável pelo grupo em cada estação. Estas estratégias resultaram muito 

bem e em pouco tempo os alunos realizavam exatamente o que pedia, sem 

brincadeiras.  

“(…) os alunos nestas idades têm sempre tendência a brincar 

mais e saem da tarefa várias vezes. Para mudar o que aconteceu, no 

final da aula, tentei chamar a atenção dos alunos colocando neles o 

sentido de responsabilidade e perguntando-lhes se querem ser 

responsáveis e realizarem os exercícios ou irresponsáveis passando a 

realizar apenas uma estação.” 

(Diário de Bordo, 16 de outubro de 2015) 

“Um aspeto que melhorou foi o comportamento dos alunos nas 

estações. Nesta aula estavam mais responsáveis e realizaram os 

exercícios em todas as estações como lhes tinha sido pedido.” 

(Diário de Bordo, 23 de outubro de 2015) 

Aprendi ainda que com estas idades todo o cuidado é pouco e que são 

capazes de fazer coisas que achamos não ser possível. 

“Hoje passei por um momento de muita preocupação. Ainda 

antes de a aula começar estava a retirar o material que necessitava 

para a mesma quando me deparo com a F a realizar o pino de cabeça 

em cima do plinto. Esta aluna apresenta capacidades acima da média, 

pois pertence a um grupo de ginástica. Quando comecei a aula decidi 

dizer a toda a turma que não permito comportamentos do género 

mesmo que os consigam realizar, principalmente se não estiver por 

perto.” 

(Diário de Bordo, 29 de outubro de 2015) 

“Numa das trocas de estação apitei e uma aluna estava ainda a 

tocar na barra de cima do espaldar. Mal ouviu o apito saltou de onde 

estava e foi a correr para a próxima estação (…) não esperava esta 

reação e percebi que tenho de ter atenção a todos os pormenores e 
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pensar que eles (alunos) são capazes de tudo e não têm medo de 

nada.” 

(Diário de Bordo, 20 de novembro de 2015) 

Estes alunos queriam sempre mais e ao longo do período tive de fazer 

várias negociações com a turma. Todos eles adoravam jogar futebol e desde a 

primeira aula me pediam para jogar. Com tanta insistência decidi fazer um 

acordo com os “superativos”. Se nas últimas aulas o comportamento fosse 

adequado e se se esforçassem, no final da aula poderiam jogar 5 minutos de 

futebol. Com este acordo o comportamento melhorou e os alunos permaneciam 

mais concentrados nas tarefas ajudando na sua evolução. Foi uma turma 

excelente que contribuiu também para a minha evolução enquanto professora. 

O aperitivo era sem dúvida especial. Os “nossos” alunos com NEE 

revelaram-se uma ótima companhia e faziam-nos sentir também especiais. 

Estes alunos, apesar das suas dificuldades e necessidades, esforçaram-se 

sempre para fazer mais e melhor. Uma hora com eles fazia com que 

rejuvenescesse e descobrisse sempre mais um bocadinho a partir das 

perguntas que faziam e vontades improváveis que foram característica durante 

todo o ano. Apesar de poucos, todos tinham problemas e necessidades 

diferentes. Foi uma autêntica descoberta trabalhar com estes miúdos e cada 

um deles transmitiu-me algo de novo e fez com que olhasse a vida com outros 

olhos, de superação, luta e conquista.  

“… lá vinham eles para a última aula da semana descontraídos, 

com pouca pressa, ainda influenciados pelos momentos da hora de 

almoço. Cumprimentaram-me e foram ter com o funcionário na 

tentativa de obterem o empréstimo de uma bola.” 

(Diário de Bordo, 4 de março de 2016) 

Ao longo de quase todo o EP, grande parte dos alunos da TR realizaram 

semana após semana as mesmas ações. Esta sempre foi a aula mais 

complicada durante o ano. Os alunos apresentavam-se cansados e para 

alguns o fim-de-semana já tinha iniciado, encarando a aula de EF como uma 

brincadeira. Antes de começar cada aula com eles, pensava sempre na melhor 
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maneira de resolver possíveis comportamentos inadequados que quase de 

certeza iriam surgir. Estes alunos tinham a capacidade de me surpreender aula 

após aula. Muitas das vezes, claro está, por razões negativas. À medida que os 

ia conhecendo melhor foi mais fácil evitar estes comportamentos. Apesar do 

comportamento nem sempre satisfatório, mostraram ser uma turma com muitas 

capacidades e quando queriam, alcançavam facilmente os objetivos definidos. 

Sempre tive uma boa relação com a turma apesar de às vezes conseguirem 

testar os limites da minha paciência. Um grupo de alunos tinha especial gosto 

em fazê-lo e conseguiam levar consigo toda a turma. Uma das principais 

características destes alunos que, me surpreendeu pela positiva, foi a amizade 

e a união que sempre manifestaram entre eles. Raramente encontramos 

turmas onde os alunos têm este tipo de comportamento. Ficarão também 

lembrados por conseguirem alcançar níveis elevados de maturidade e elevado 

rendimento numa só aula, provando que tanto os denominados “baldas” como 

os chamados “aplicados”, em grupo, são capazes do melhor. Mas às vezes 

também do menos bom. Tanto se mostravam muito responsáveis e 

compreensivos como, no momento seguinte, tinham atitudes completamente 

desajustadas e irrefletidas. A determinada altura passaram a contar-me 

pormenores dos mais variados temas. Penso que tinham estas atitudes devido 

à pouca diferença de idades existente entre mim e eles.  

Para terminar o misto de personalidades com que lidava todas as 

sextas-feiras tinha os alunos do 1º ano do Curso Vocacional de Desporto 

(CVD). Esta foi uma quarta turma atribuída ao PC e no início do ano, após 

algumas conversas, chegamos à conclusão que seria uma mais valia 

lecionarmos também aulas nesta turma. Tivemos oportunidade de ensinar 

alunos com gosto pelo desporto e com uma maior disponibilidade física 

relativamente ao que encontramos nas turmas de ensino regular. Ficou definido 

que semana a semana cada um ficaria responsável pela lecionação das aulas 

a esta turma, dois blocos de 90 minutos e um bloco de 45 minutos. Esta era 

composta por 26 alunos, 4 do sexo feminino e 22 do sexo masculino. “Os de 

desporto” a determinada altura criaram-nos alguns problemas, nomeadamente, 

ao nível do comportamento e empenho que apresentavam nas aulas de EF. Os 

alunos pertencentes ao 1ºCVD vinham de turmas distintas e inicialmente ainda 
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não se conheciam. Quando ganharam confiança entre eles os problemas de 

comportamento surgiram. A imposição de regras e rotinas, tal como nas 

restantes turmas, foi imprescindível para controlo dos alunos. Um aspeto que 

ajudou, quer no controlo, quer na aprendizagem dos alunos, foi a presença de 

quatro professores. Apesar de um liderar a aula, os outros estavam também 

presentes e colaborantes. Este facto facilitou bastante, como se comprovou na 

UD de ginástica. As aulas geralmente eram organizadas em estações ficando 

um professor em cada uma. Também nas restantes UD conseguíamos corrigir 

mais vezes os alunos fazendo-os alcançar os objetivos. Com o passar das 

aulas veio também o desinteresse por parte dos alunos. Começou com o 

desagrado relativamente ao treino funcional e passou depois para as 

modalidades definidas para esta turma. Para além da EF, os alunos tinham 

mais aulas práticas provenientes de outras disciplinas e, por vezes, os 

conteúdos coincidiam. Com a elevada carga horária de aulas práticas por 

semana e com a repetição de conteúdos, os alunos perderam algum interesse 

nas nossas aulas. Para combater este desinteresse, a partir do 2º período, 

decidimos formar grupos de trabalho e criar competições entre os mesmos. 

Cada grupo ficou também responsável por realizar um circuito de treino 

funcional para cada semana, o que nem sempre se concretizou. Quando o 

grupo não tinha circuito, a ativação geral era da responsabilidade dos mesmos. 

Depois de ser explicado como iriam decorrer as aulas, os alunos ficaram mais 

animados e passaram a estar mais concentrados e empenhados, 

principalmente, na altura da competição. Nem sempre a competição se 

mostrou benéfica nesta turma. No treino funcional os alunos estavam 

distribuídos por duas equipas e realizavam os exercícios aos pares com um 

elemento de cada equipa. A certa altura alguns alunos diziam que era 

impossível os colegas conseguirem realizar determinado número de repetições. 

Passamos a estar mais atentos a este aspeto e percebemos que, por vezes, 

colocavam mais repetições do que as que realizavam na realidade. Para 

contrariar estes valores passámos a contar as repetições sem os alunos 

saberem e quando os valores não eram os reais a equipa obtinha um zero 

naquela estação. Com esta decisão os alunos passaram a ser mais corretos e 

os valores incorretos apareciam esporadicamente. Um ponto negativo destes 

alunos relacionou-se com a falta de assiduidade e as faltas de material. Na 
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tentativa de resolver este problema à terceira falta em cada módulo os alunos 

tinham de realizar um trabalho escrito relativo à modalidade em questão. 

Mesmo assim, os alunos continuaram a faltar, no entanto, passaram a 

preocupar-se e sempre tentaram não atingir as três faltas.  

Esta turma colocou-me perante bastantes alunos com realidades um 

pouco distintas e com objetivos de vida pouco ambiciosos relativamente à 

minha TR. Perante este cenário tentei intervir de forma a que lutassem por algo 

que lhes pudesse trazer felicidade, gozo e satisfação.  

 

4.1.3.4 – Os ingredientes perfeitos: instrução, demonstração, 

questionamento e feedback 

 No processo de ensino-aprendizagem a comunicação apresenta-se 

como uma competência fundamental dos professores (Rosado & Mesquita, 

2011) e é através desta e dos seus processos que conseguimos transmitir aos 

alunos as informações necessárias para atingirmos a eficácia pedagógica. A 

instrução, para Rosado & Mesquita (2011, p. 69), “ocupa um lugar nobre, ao 

referenciar-se à informação diretamente relacionada com os objetivos e a 

matéria de ensino”. Segundo os mesmos, estão associados à instrução quer 

comportamentos verbais, quer comportamentos não-verbais. Ao longo de toda 

a minha prática pedagógica a instrução foi um dos meus ingredientes perfeitos 

para proporcionar aos alunos a sua evolução conseguindo alcançar os 

objetivos para eles definidos. Uma preocupação presente desde o início 

deteve-se com a atenção que os alunos prestavam no momento da instrução. 

Como referem Rosado & Mesquita (2011), na otimização da comunicação os 

professores devem ter em conta o nível de atenção dos alunos, mas também 

se compreendem, retêm e aceitam as informações aderindo às atividades 

propostas. Para que isto aconteça temos de nos preocupar com a 

paralinguagem e aspetos não-verbais. Sempre tentei utilizar estratégias no 

momento da instrução de forma a ser o mais eficaz possível para rentabilizar 

ao máximo o tempo. No início tive algumas dificuldades nestes aspetos. Os 

alunos nem sempre se concentravam no momento de me ouvir e eram 

frequentes as conversas paralelas levando à má compreensão do que lhes 
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pedia. Para combater estes momentos pedia para se colocarem de forma a ter 

contacto visual com toda a turma e sempre que os alunos se distraíam ou 

tentavam desconcentrar os colegas tornava-se mais fácil a minha intervenção. 

Como referem Rosado & Mesquita (2011, p. 95) “O professor/treinador deve 

dirigir-se aos alunos/atletas de tal modo que seja ouvido por todos. Deve fazê-

lo de forma fluída (…) dirigir o seu olhar para vários participantes, garantindo, 

assim, maiores condições de atenção e comunicabilidade”.  

No momento da apresentação da informação, inicialmente surgiram 

também dificuldades em dizer o essencial, pois falava muito tornando-me 

pouco clara e direta. Quando apresentamos informação devemos planeá-la e 

imiti-la de forma fluída, clara com uma linguagem percetível e num ritmo que 

permita aos alunos acompanhar (Rosado & Mesquita, 2011). Facilmente 

consegui ultrapassar este problema porque percebi que estava a desperdiçar 

tempo essencial de prática e os alunos nem sempre compreendiam o objetivo 

dos exercícios e a própria realização apenas com uma explicação, 

necessitando de repetir. Alguns alunos mostravam-se impacientes no momento 

da instrução e sempre que era necessária uma repetição ou quando introduzia 

novos conteúdos estes queriam passar rapidamente para a prática. Para 

ultrapassar alguns dos problemas supracitados a utilização do projetor 

existente no pavilhão foi fulcral para a eficácia da minha instrução. Rosado & 

Mesquita (2011, p. 95) afirmam que “a informação deve, ainda, ser planeada de 

forma a poder ser considerada como interessante pelos praticantes, criando 

condições para manter a sua atenção e o seu interesse. O recurso a meios 

audiovisuais ou a outros meios auxiliares de ensino pode revelar-se 

fundamental”. Com o apoio do projetor consegui ser mais objetiva e clara na 

transmissão da informação. Quando pretendia explicar um exercício ou novos 

conteúdos recorria a este projetando as componentes críticas e critérios de 

êxito para cada exercício. Normalmente quando passavam para a exercitação 

o projetor ficava ligado e fui-me apercebendo que os alunos consultavam a 

projeção quando tinham dúvidas. Inicialmente não foi propositado, mas 

revelou-se um auxilio para os alunos mesmo quando já estavam em prática.  

Nas primeiras aulas comecei por explicar os exercícios apenas 

verbalmente. Os alunos geralmente tinham dúvidas relativamente ao 
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posicionamento de cada um no campo e o sentido de execução do exercício. 

Estas dúvidas levavam a uma nova explicação gastando, mais uma vez, tempo 

que estava destinado à prática.  

 “Os alunos demoraram mais tempo que o esperado a 

organizarem-se nos grupos que defini, a dirigirem-se para o local de 

exercitação correspondente e alguns deles não perceberam a dinâmica 

do exercício. Decidi voltar a explicar e exemplificar com um dos grupos 

o exercício indicando, em seguida, grupo a grupo a sua zona do 

espaço. Nas próximas aulas vou optar por realizar a demonstração 

rentabilizando o tempo.” 

(Diário de Bordo, 16 de outubro de 2015) 

 A demonstração passou a ser outra ferramenta essencial na minha 

prática e comecei a utilizá-la juntamente com a exposição, assumindo um papel 

fundamental aquando da instrução de novos exercícios (Rink, 1994; Darden, 

1997 cit. por Rosado & Mesquita, 2011). Segundo Rosado & Mesquita (2011) 

devemos recorrer aos praticantes sempre que possível e quem realiza a 

demonstração deve ser um modelo. Assim, para a demonstração recorria 

geralmente aos alunos, nomeadamente, aos que mais se destacavam na 

modalidade. Desta forma conseguia focalizar a atenção dos alunos nos pontos 

fulcrais do exercício e execução técnica, através das componentes críticas. A 

demonstração para além de se mostrar uma estratégia instrucional ajudou 

também no controlo dos alunos, na medida que, ao observarem não existiam 

focos de distração prestando atenção unicamente a esta e à instrução. A 

demonstração efetuada pelos alunos era realizada no espaço destinado para o 

exercício facilitando a organização. Enquanto um grupo ou aluno demonstrava, 

os restantes observavam de maneira a que todos conseguissem ter uma 

perceção correta do pretendido, repetindo por vezes os movimentos ou ações 

técnicas. Aquando da utilização da demonstração as dúvidas relacionadas com 

a dinâmica, sentido e posicionamento nos exercícios desapareceram e bastava 

indicar o respetivo espaço de execução de cada grupo ou aluno.  

Por diversas ocasiões, mais uma vez, o projetor foi um ótimo auxílio 

relativamente à demonstração. Quando introduzia um novo gesto técnico 
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optava por mostrar em vídeo a correta execução. Esta era visualizada em 

câmara lenta permitindo a explicação das componentes críticas e em 

velocidade real dando uma correta perceção do movimento.  

“Depois de utilizar um vídeo da execução do remate, os alunos 

com mais dificuldades entenderam melhor onde estavam a errar. Ao 

visualizarem o movimento com o erro seguido do movimento correto foi 

mais fácil corrigirem as suas falhas.” 

(Diário de Bordo, 19 de fevereiro de 2016) 

 A determinada altura optei por mostrar em vídeo alguns erros mais 

frequentes na execução de determinados gestos técnicos que os meus alunos 

executavam. Esta estratégia ajudou bastante os alunos quando não tinham a 

perceção do seu movimento. Tal como afirma Rosado & Mesquita (2011), o 

“modelo de aprendizagem”2 tem vantagens depois da execução do aluno 

quando nela se registam erros. 

 Um dos critérios didáticos indicados por Rosado & Mesquita (2011) 

passa por verificar, no final da demonstração, o grau de compreensão dos 

alunos relativamente às componentes críticas cruciais. Para este efeito, 

utilizava outra estratégia instrucional, o questionamento, que se revelou muito 

importante na minha turma. O questionamento permitiu avaliar o grau de 

compreensão dos alunos perante a informação que lhes era transmitida. 

Implementei este método desde as primeiras aulas, não tanto para avaliar a 

compreensão da informação, mas como estratégia para o aumento da atenção 

e controlo dos alunos. Como refere Siedentop (1991) questionar um aluno que 

não está atento é uma forma de controlo. 

 “Enquanto explicava o exercício diversos alunos estavam 

desatentos, preocupando-se mais em falar com o colega do lado. 

Perante estes comportamentos questionei-os sobre o exercício. Como 

                                                           
 

 

 

2 Modelo que referencia ao aluno os erros de execução 
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já esperava não obti nenhuma resposta porque não estavam a prestar 

atenção. Com as perguntas perceberam que era importante ouvir o que 

lhes transmitia e não voltaram a conversar com os colegas aquando da 

minha instrução.” 

(Diário de Bordo, 30 de setembro de 2015) 

 Sempre que o aluno inquirido não sabia responder perguntava a outro 

aluno para que os níveis de atenção e empenhamento cognitivo aumentassem 

(Rosado & Mesquita, 2011). Depois dos alunos compreenderem que tinham de 

prestar atenção, passei a utilizar o questionamento para outros fins. Como 

afirma Vacca (2006), o questionamento desenvolve a capacidade de reflexão 

dos alunos, verifica o que retiveram da informação transmitida, solicita 

apreciação, melhora a motivação, o clima, a gestão e aumenta a frequência de 

interações entre professor e aluno. Como é habitual grande parte dos alunos 

tem pouca confiança para questionar o professor quando tem dúvidas. No 

início do ano, sempre que questionava os alunos se entenderam nunca obtinha 

uma resposta negativa, no entanto, na execução do exercício não realizavam o 

que pedia. Passei então a realizar questões mais objetivas pedindo para indicar 

os pontos chave ou explicar rapidamente a execução do exercício. Sempre que 

colocava uma questão à turma definia um aluno para responder, de forma a 

evitar que fossem sempre os mesmos, como acontecia inicialmente. Em toda a 

minha prática pedagógica referi para os alunos colocarem todas as questões 

mesmo que, por vezes, não parecessem pertinentes. Rosado & Mesquita 

(2011) confirmam que este tipo de ações permitem uma relação pedagógica 

autêntica levando os alunos a dirigir-se ao professor sem qualquer problema e 

medo de colocar as suas dúvidas.  

 O questionamento era utilizado essencialmente no final da exposição e 

demonstração de um exercício de forma a garantir que os alunos 

compreenderam realmente os principais objetivos. No final de todas as aulas 

tinha uma pequena conversa com os alunos onde colocava questões 

primordialmente de revisão. Pedia-lhes que referissem o que aprenderam na 

aula e os pontos que deviam ficar retidos. Colocava também questões 

relacionadas com os aspetos positivos e negativos da aula, como “o que mais 
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gostaram?”, “acham que aprenderam com a forma como decorreram as 

explicações?”. Estas questões ajudaram a perceber se a minha intervenção 

satisfazia os alunos e dava-me indicações relativamente à condução do 

processo ensino-aprendizagem, se era ou não eficaz. No final de cada período 

utilizava o questionamento como uma estratégia de avaliação obtendo a 

opinião dos alunos tanto da sua prestação como da minha. Como Rosado & 

Mesquita (2011, p. 102) afirmam “no final de uma unidade de ensino, etapa, ou 

de um período ou ano escolar, um balanço feito pelos alunos pode ser 

fundamental como estratégia de avaliação”.  

  Como último ingrediente e tão importante quanto os anteriores, 

apresento o feedback. Este foi utilizado durante todo o ano e ajudou na 

evolução dos alunos em todas as modalidades. Sempre que os alunos realizam 

uma tarefa motora devem obter informações relativas ao que acabaram de 

executar de forma a melhorar o seu desempenho (Rosado & Mesquita, 2011). 

Na minha intervenção preocupei-me em emitir feedbacks apropriados a cada 

momento do processo de ensino-aprendizagem e a cada aluno. Assim que 

introduzia novos conteúdos os feedbacks direcionavam-se mais para o 

conteúdo informativo. De acordo com Schmidth (1991, cit. por Rosado & 

Mesquita, 2011) os alunos precisam de informações concretas relativamente à 

execução dos movimentos e ao que têm de mudar para os melhorarem, na 

fase inicial da aprendizagem das habilidades. Durante as aulas, os feedbacks 

eram dados em várias alturas, nomeadamente, antes, durante e depois da 

ação dos alunos. Os mais frequentes incidiam depois da execução da 

habilidade motora como constata Rosado & Mesquita (2011, p. 90) “o feedback 

deve ser dado imediatamente a seguir à execução” de forma a aumentar a 

eficácia deste. Inicialmente dava atenção, em grande parte, apenas para os 

erros e não tanto para o que podiam fazer para melhorar. A partir do momento 

em que os alunos apresentavam menos erros passava a preocupar-me menos 

com estes e mais com o aperfeiçoamento dos mesmos. De forma a melhorar o 

ambiente de aprendizagem esforcei-me por fornecer feedbacks positivos. Estes 

ajudavam a manter a motivação dos alunos e melhoravam o clima da turma. 

Rosado & Mesquita (2011) constatam ainda que esta estratégia possibilita o 
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reforço da prestação dos alunos havendo uma melhoria do empenho e da 

disciplina levando a uma otimização do clima da aula.  

 A capacidade do professor de observação dos movimentos, identificação 

dos erros e prescrição dos melhores meios para os anular e reduzir no 

desempenho do aluno são essenciais para um bom feedback (Hoffman, 1983 

cit. por Rosado & Mesquita, 2011) que deve ser claro, conter apenas a 

informação necessária e estar adequado à linguagem dos alunos (Rosado & 

Mesquita, 2011). Em determinadas modalidades outra dificuldade prendeu-se 

com um menor conhecimento dos conteúdos que dificultava a observação para 

o que realmente era importante a fim de transmitir um feedback ao aluno com 

informação pertinente. De forma a superá-la realizei pesquisas relativas à 

modalidade para ter um maior conhecimento facilitando a observação. As 

reflexões realizadas com os meus colegas e PC mostraram-se também 

facilitadoras para este processo.  

Quando os alunos se encontravam em vários patamares relativamente à 

execução das habilidades motoras e necessitavam essencialmente de 

feedbacks individuais tive algumas dificuldades em chegar a todos com a 

frequência necessária. Como afirmam Rosado & Mesquita (2011) os alunos 

devem receber de forma frequente uma quantidade de informação de 

qualidade das suas tarefas motoras. Inicialmente, o facto de ser uma turma 

grande e o comportamento não ser o desejável levou a que me preocupasse 

mais com aspetos como o controlo e, os feedbacks surgiam mais para grupos e 

para a turma em geral. Com o decorrer das aulas, passei a emitir feedbacks 

com mais frequência e nos momentos certos. Na UD de badminton aproveitei o 

facto de ter alunos pertencentes ao desporto escolar desta modalidade a fim de 

contribuírem para a aprendizagem dos colegas. Sempre que algum não 

realizava aula prática ou na realização dos torneios colocava-os na posição de 

treinadores dando feedbacks aos colegas ajudando-me na minha atuação. 

Como Graça (2015) afirma, os alunos fazem parte do desenvolvimento das 

atividades de aprendizagem. Refere ainda que professores e alunos partilham 

informações entre si e “os alunos mais experientes modelam comportamentos 

e habilidades e fornecem feedback e apoio aos colegas menos experientes” 

(2015, p. 21). 
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 A importância da conclusão do ciclo de feedback foi mais um ponto que 

dei especial atenção. Com a preocupação de chegar a todos os alunos, por 

vezes, a confirmação do sucesso ou insucesso do feedback emitido perdia-se. 

Depois de algumas reflexões percebi que era prioritário observar novamente a 

ação dos alunos para os ajudar novamente. Esta ajuda passava por voltar a 

corrigir, caso a falha permanecesse, ou fornecer mais informações levando os 

alunos a atingir a performance. A partir do momento que comecei a ser eficaz 

neste aspeto, senti que os alunos passaram a estar mais motivados. Os 

feedbacks proporcionaram aos alunos um entendimento das ações que 

executavam sem as observar e permitiam, para além de os informar, reforçar e 

motivar (Rink, 1985) para realizarem sempre melhor. 

Alguns alunos, como queriam sempre melhorar e, por vezes, até tinham 

objetivos bastante elevados para as capacidades apresentadas, tinham a 

capacidade de me motivar e exigir mais de mim, pois pediam ajuda 

constantemente quando a execução não corria como o desejado. Isto fez com 

que sentisse ainda mais responsabilidade em lhes proporcionar um processo 

eficaz, utilizando sempre as melhores estratégias para a sua evolução e 

motivação. As sensações que me transmitiam foram um dos maiores 

impulsionadores para a minha evolução como professora.  

 

4.1.3.5 – Refletir e refletir 

 “Não é de todo possível conseguir resolver o Cubo-Mágico sem 

pensarmos estrategicamente em cada uma das nossas ações. Se não 

refletirmos sobre os movimentos que fizermos, nomeadamente, nos que 

tiveram sucesso e nos que foram contraproducentes, jamais iremos 

compreender a ligação e relação entre as peças e respetivas cores” (Lopes et 

al., 2015, p. 307). Para atingir a compreensão do que se faz é necessário 

pensar e refletir a fim de perceber o que já está no auge e o que já está bem, 

mas também o que ainda pode melhorar, o que está menos bem e tem de ser 

melhorado. Este é um processo que devemos ter em consideração perante 

todas as nossas ações para alcançar a máxima evolução. Para Alarcão (1996) 
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a reflexão rege-se no pensamento, na vontade, em atitudes de questionamento 

e curiosidade que levam à verdade e justiça.  

 Para além de momentos de reflexão que ficavam apenas comigo, esta 

etapa ficou marcada por vários momentos de reflexão em conjunto e individuais 

que passaram para o papel. Num dos primeiros momentos com o PC ficou 

definido que realizaríamos as nossas reflexões diárias num diário de bordo e 

teríamos uma reunião semanal do NE com o PC. As reuniões serviam 

essencialmente para preparar atividades a desenvolver e trocar impressões 

relativamente às aulas lecionadas, colocar as nossas dúvidas e questões e 

tratar de assuntos relacionados com a direção de turma. Estes foram 

momentos onde a reflexão teve um papel primordial. Com a troca de opiniões, 

a sabedoria do PC e as nossas ideias, por vezes, um pouco arriscadas, 

conseguimos arranjar soluções e estratégias para resolver os entraves que nos 

foram aparecendo. O diário de bordo foi o documento utilizado para refletir 

sobre toda a nossa prática pedagógica. Aqui colocava as reflexões das aulas 

lecionadas por mim, das aulas lecionadas pelos meus colegas, dos trabalhos e 

atividades desenvolvidos, das reuniões do NE, do departamento de 

expressões, do grupo de EF e do conselho de turma. Tentava expor ao máximo 

as minhas dificuldades e chegar a conclusões de forma a progredir e evoluir na 

minha atuação. A reflexão leva-nos a um aprofundamento do nosso saber 

relativo ao conhecimento e às capacidades e influencia o nosso modo de agir 

(Alarcão, 1996), portanto, quanto mais e melhor refletirmos mais influenciamos 

a nossa ação futura. Para isso devemos ser capazes da abertura de espírito, 

responsabilidade e empenhamento, querendo isto dizer que, devemos admitir 

os nossos erros, estar atentos às consequências de determinadas ações e 

empenho para as modificar (Alarcão, 1996 cit. por Pereira, 2004). Schön (1987 

cit. por Oliveira & Serrazina, 2002) distingue a reflexão em três momentos, a 

reflexão na ação, a reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão na 

ação. Refletir na ação consiste na reflexão que realizamos no decorrer da 

prática. A reflexão sobre a ação acontece imediatamente a seguir, quando 

refletimos sobre o que aconteceu já noutro contexto. A última permite uma 

reflexão orientada para o futuro permitindo a compreensão de novos problemas 
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e ir ao encontro de soluções. Todas as minhas reflexões ao nível do diário de 

bordo remetiam para estes aspetos. 

 Um ponto essencial na minha evolução deteve-se com a observação. 

Esta é considerada como parte integrante no processo pedagógico e humano e 

torna-se um meio que auxilia o professor na sua atuação crítica relativamente 

aos comportamentos (Sarmento, 2004). A observação realizada às aulas e 

consequente reflexão da mesma fez com que aumentasse a minha capacidade 

crítica. No meu NE, ao longo de todo o ano, observámos as aulas uns dos 

outros. Inicialmente, por sugestão do PC e posteriormente percebemos que 

esta observação nos dava mais competências e permitia estar perante outras 

metodologias e estratégias que poderiam ser uma mais valia na atuação de 

cada um. O facto de observar aulas com as mesmas UD que lecionava ou iria 

futuramente lecionar permitiu perceber que determinadas estratégias eram 

mais eficazes que outras e pude aprender com alguns erros cometidos pelos 

meus colegas, assim como, eles aprenderam com os meus.  

“O meu colega, por vezes, andava pelo meio dos alunos ficando 

de costas para alguns. Este é um aspeto que considero que no início 

não damos muita atenção, mas que é essencial para termos as turmas 

controladas. Especialmente no meu caso, que tenho quase o dobro dos 

alunos terei de ter atenção redobrada para o meu posicionamento.” 

(Diário de Bordo, 29 de setembro de 2015) 

Na sequência do que está presente nas normas orientadoras do EP 

(Matos, 2014) cada professor estagiário tem de observar no mínimo dez aulas 

de cada colega estagiário. Estas observações incidiram num momento mais 

formal recorrendo a fichas sistemáticas de observação, nomeadamente, tempo 

de aula, observação do comportamento do professor, observação do 

comportamento do aluno, observação dos incidentes críticos e análise dos 

feedbacks. Com a observação através destas fichas conseguimos ver mais 

além e observar aspetos que numa observação informal nos passam 

despercebidas. Uma análise e reflexão das mesmas para além de contribuir na 

nossa evolução, permitia também dar feedbacks aos colegas do que podia ser 

modificado para melhor. Como constatam Lopes et al. (2015) é importante 
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realizar uma análise e interpretação das ações para uma melhor compreensão 

e consequências da mesma.  

 

4.1.3.6 – Modelos de Ensino 

 Ao longo de toda a nossa formação procuramos sempre saber mais, 

saber o mais correto ou adequado, saber o que fazer em determinadas 

circunstâncias, saber a melhor maneira de proporcionar um processo de 

ensino-aprendizagem eficaz. Estive diante de várias perspetivas, vivenciei 

algumas delas e percebi que existem muitos modelos, não havendo um melhor 

que o outro. De acordo com Mesquita & Graça (2011), não há um modelo exato 

para os variados envolvimentos do processo de ensino-aprendizagem. 

Também Rink (2001) partilha da mesma opinião referindo que nenhum modelo 

se adequa a todos os envolvimentos de aprendizagem. De forma a construir o 

melhor processo de ensino-aprendizagem devemos selecionar os modelos, 

tendo em conta o processo de instrução utilizado. O professor deve considerar 

as dificuldades, experiências, o aluno enquanto pessoa e as suas motivações 

antes de definir este processo (Mesquita & Graça, 2011).  

 A minha prática pedagógica foi caracterizada com ideias de vários 

modelos de ensino. Em determinadas alturas foquei-me mais em pontos de um 

modelo e noutras ocasiões centrei-me em pontos de outros modelos ajustando 

as decisões considerando todos os intervenientes no processo de ensino-

aprendizagem. Primeiramente, a minha atuação ficou marcada essencialmente 

por características do modelo de instrução direta (MID). Este modelo está 

centrado no professor e é ele que define quase toda a estrutura do ensino. 

Para que os alunos obtenham a máxima eficácia nas atividades, o professor 

controla a aula definindo a ação dos mesmos, as regras, as rotinas e a gestão 

dos exercícios (Mesquita & Graça, 2011). O MID apresenta uma aprendizagem 

orientada para a tarefa promovendo o conhecimento, domínio e aquisição de 

competências deixando de parte o raciocínio complexo e as interações sociais 

(Arends, 2008). Como referi anteriormente, uma das maiores dificuldades 

centrou-se no controlo da turma e na organização destes num espaço 

pequeno. Tendo em conta que não conhecia suficientemente os alunos e 
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estava a iniciar a prática pedagógica senti necessidade de controlar tudo o que 

acontecia na aula. Tive como principais preocupações proporcionar elevado 

tempo de empenhamento motor aos alunos conseguindo organizá-los da 

melhor forma para que isso acontecesse, dar-lhes as informações necessárias 

para a correta execução das habilidades motoras e mantê-los motivados sob o 

meu controlo. Paralelamente a este necessitei de utilizar um modelo que se 

centrasse mais no aluno e no jogo, visto que lecionava uma modalidade 

coletiva. Siedentop (2002) afirma que o ensino dos jogos tem de levar os 

alunos a melhorar a sua capacidade de jogar, de entender, de aproveitar o jogo 

e a relação com os restantes colegas. Sendo assim baseei-me em algumas 

características do Teaching Games for Understanding (TGUF). A ideia deste 

modelo “era deixar de ver o jogo como um momento de aplicação de técnicas, 

para passar a vê-lo como um espaço de resolução de problemas” (Graça & 

Mesquita, 2007, p. 402). Este remete para o ensino do jogo através de formas 

simplificadas, desenvolve a capacidade de jogo através da compreensão tática 

do mesmo e valoriza o envolvimento cognitivo e estratégico dos alunos no 

processo de ensino-aprendizagem (Graça & Mesquita, 2011; Mesquita, 2013). 

Recorri ao longo da UD às formas de jogo simplificadas utilizando a 

modificação por representação e modificação por exagero levando os alunos a 

compreender o jogo. Estas eram utilizadas de forma a concretizar os objetivos 

definidos, conduzindo os alunos a focarem-se no pretendido. 

 Com o aumento de confiança e com o intuito de motivar e dar 

responsabilidade aos alunos passei a utilizar algumas características do 

modelo de educação desportiva (MED). Este foi proposto com o propósito de 

dar às aprendizagens um contexto afetivo e social (Mesquita & Graça, 2011). 

Segundo os mesmos, o MED contém três eixos fundamentais, a competência 

desportiva, a literacia desportiva e o entusiasmo pelo desporto. Siedentop 

(1994) indicou seis características essenciais deste modelo sendo elas a época 

desportiva, a filiação, a competição formal, o registo estatístico, a festividade e 

os eventos culminantes. Nas UD de badminton e futebol distribuí os alunos por 

equipas heterogéneas de acordo com níveis de desempenho apresentados, 

género e comportamento. Cada equipa tinha um nome e um capitão que ficou 

responsável por coordenar a equipa sendo responsável, garantir a união e 
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entreajuda e realizar o registo dos resultados. A partir do momento que foram 

formadas, as equipas ficaram responsáveis pela ativação geral e com algumas 

responsabilidades na escolha de exercícios como, por exemplo, na UD de 

badminton, a determinada altura, em cada aula era uma equipa que definia 

uma sequência de batimentos para executar na aula seguinte de acordo com 

os conteúdos programados. Nas UD de badminton e futebol realizei 

competições entre as equipas atribuindo-lhes prémios no final de cada UD, 

quer à equipa vencedora, quer à derrotada (Anexo 2). Nas últimas aulas da UD 

de badminton realizei torneios dividindo os alunos em três níveis de 

desempenho. Dentro da turma tinha alunos em níveis muito diferentes e tive a 

necessidade de colocar objetivos diferentes para cada grupo. A organização 

dos torneios facilitou muito esta tarefa, pois permitia definir diferentes objetivos 

para cada nível.  

“Ao longo da aula fui-me apercebendo de que existem cada vez 

mais diferenças entre os alunos necessitando de definir objetivos 

diferentes para estes. Nas próximas aulas vou optar pela realização de 

torneios em níveis de desempenho.” 

(Diário de bordo, 3 de fevereiro de 2016) 

“Esta nova estrutura das aulas agradou os alunos e motivou-os 

ainda mais. O facto de competirem com colegas do mesmo nível 

motiva-os para evoluírem mais e serem mais eficazes de forma a 

conseguir o ponto.” 

(Diário de bordo, 5 de fevereiro de 2016) 

No torneio os alunos competiam entre si e cada um realizava dois jogos 

por aula, exercia funções de treinador, árbitro e cronometrista. Na primeira aula 

foi um pouco difícil a gestão deste tipo de organização porque os alunos não 

seguiam uma ordem correta na rotação. Depois de elaborar uma estratégia 

este sistema passou a funcionar eficazmente.  

“O facto de ter levado as folhas com todos os jogos e funções 

desempenhadas a cada jornada facilitou muito o funcionamento do 

torneio em cada nível.” 
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(Diário de bordo, 13 de fevereiro de 2016) 

Na UD de futebol tive também como referência o modelo de 

competência nos jogos de invasão que é influenciado pelas ideias dos dois 

modelos referidos anteriormente, o TGUF e o MED (Graça & Mesquita, 2011). 

Segundo os mesmos autores, este comporta três tipos de tarefas de 

aprendizagem que dão competência como jogador em jogos de invasão 

modificados, nomeadamente, as formas básicas de jogo, as formas parciais de 

jogo e as tarefas baseadas no jogo. As formas básicas de jogo, de acordo com 

Graça & Mesquita (2011, p. 142) “são versões modificadas do jogo formal, 

apropriadas ao nível de jogo dos alunos, e que permitem que eles exercitem as 

suas competências motoras, cognitivas e sociais”. As formas parciais de jogo 

consistem em situações mais simplificadas que permitem aos alunos 

concentrarem-se nos problemas e exigências de determinadas partes do jogo 

(Graça & Mesquita, 2011). Graça & Mesquita (2011, p. 143) afirmam que “as 

tarefas baseadas no jogo visam o desenvolvimento dos meios necessários 

para dar resposta às soluções dos problemas de jogo”. Também neste modelo 

são trabalhadas competências em funções de apoio e coordenação através do 

desempenho de capitão de equipa, árbitro, treinador, entre outros. 

As aulas decorriam à volta de situações de jogo quer em forma de 

cooperação, quer em oposição. A primeira era utilizada como uma estratégia 

para desenvolver a entreajuda com os colegas e com o intuito de uma maior 

preocupação com a execução correta dos gestos técnicos. Sempre que os 

alunos ouviam a palavra competição tinham tendência a focarem-se apenas 

com o resultado e deixavam de parte a correta execução das habilidades, ou 

seja, utilizavam qualquer meio que fosse eficaz para obter a pontuação. 

Perante este panorama fui impondo algumas regras no jogo durante a 

competição até os alunos perceberem que podem obter ainda melhores 

resultados quando utilizam corretamente os conteúdos técnicos e táticos.  

“Quando os alunos passaram para o jogo de oposição parece 

que esqueceram tudo o que tinham acabado de exercitar. O importante 

era fazer o ponto de qualquer maneira. Ao me aperceber da situação 

voltei a reunir a turma e impus algumas regras para o ponto ser válido 
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(…) assim consegui com que os alunos se preocupassem com o 

objetivo do exercício.” 

(Diário de Bordo, 13 de janeiro de 2016) 

Também na UD de futebol deparei-me com níveis de desempenho 

díspares. Graça & Mesquita (2011) referem que a formação de grupos 

heterogéneos onde os alunos permanecem juntos durante algum tempo é uma 

mais valia para a promoção da aprendizagem cooperativa. Apesar de privilegiar 

os jogos entre equipas heterogéneas, em algumas ocasiões achei oportuno 

realizar jogos com equipas homogéneas. Este foi um aspeto que agradou 

bastante os alunos, pois uns argumentavam que os colegas não sabiam jogar e 

outros que não lhes passavam a bola. Ao longo da minha atuação tive de gerir 

estes conflitos através da implementação de regras durante o jogo.  

“Nesta aula coloquei os alunos por nível de desempenho porque 

dentro da turma existe uma diferença bastante significativa e penso 

que nesta fase é importante exercitar mais uns princípios ofensivos e 

defensivos num dos níveis e outros no outro nível. O nível inferior 

necessita ainda de exercitar muito a contenção e a cobertura ofensiva 

e defensiva, enquanto que no nível superior podem avançar e exercitar 

a mobilidade e o equilíbrio. O facto de os colocar por níveis agradou 

principalmente aos alunos de nível superior que se mostraram 

chateados na última aula com a formação de grupos heterogéneos.” 

(Diário de Bordo, 13 de abril de 2016) 

Como já referi, ao longo das aulas privilegiei o jogo e a competição, 

especialmente na UD de futebol. Tal como Guilherme (2015, p. 111) acredita, 

“jogar pressupõe a existência de uma competição que deve ser ajustada, 

estrutural e funcionalmente, à idade e ao nível de desempenho dos jogadores e 

alunos que temos”. Tentei sempre adequar ao máximo as formas de jogo aos 

meus alunos e ao que queria retirar deles. Com esta estrutura os alunos 

empenhavam-se mais e sentiam maior motivação para alcançar melhores 

resultados. Guilherme (2015) refere que a aprendizagem ocorre, em grande 

parte, dos interesses intrínsecos e que quanto mais o aluno se envolver 
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positivamente e emocionalmente, maiores são as possibilidades de 

aprendizagem. 

 

4.1.4 – Avaliação 

A avaliação é um instrumento que permite verificar o nível dos alunos e 

como cada um alcançou e evoluiu segundo os objetivos previamente definidos 

(Rosado et al., 2002). Nesta realizasse um levantamento do que o aluno é 

capaz de realizar a fim de o colocar num nível de desempenho adequado. 

Mesquita (2014) refere que a avaliação tem como funções analisar as 

aprendizagens, informar alunos e professores dos objetivos alcançados, 

acompanhar todo o processo de ensino-aprendizagem com o objetivo de 

conduzir todos os alunos ao sucesso. 

Na escola, a avaliação expressa-se numa classificação no final de cada 

período atribuída ao aluno. No meu caso as classificações foram atribuídas 

numa escala de 0 a 20 sendo calculada através do desempenho nas atividades 

físicas/conhecimentos correspondentes a 65%, aptidão física correspondente a 

10% e atitudes e valores correspondente a 25%. A fim de obter estas 

classificações, em cada período foi realizada a avaliação sumativa (AS) da UD 

obtendo a avaliação das atividades físicas/conhecimentos, a avaliação da 

aptidão física obteve-se a partir da classificação de cada aluno na bateria de 

testes do Fitnessgram e do Fitschool e por fim, atitudes e valores foram 

avaliadas tendo em conta uma grelha elaborada pelo grupo de EF composta 

por parâmetros relacionados com a assiduidade e pontualidade, respeito pelo 

professor, colegas e espaço de aula, espírito autocrítico e participação em 

atividades extracurriculares.  

Em cada UD o processo de avaliação distribui-se por três momentos de 

avaliação, uma no início, a avaliação diagnóstica (AD), uma ao longo, a 

avaliação contínua (AC) e uma no final, a AS.  

No início de todas as UD, os alunos foram sujeitos a uma avaliação 

diagnóstica (AD) para determinar os conhecimentos relativamente aos 

conteúdos pertencentes a esta. A AD consiste no levantamento das 
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capacidades do aluno para, posteriormente, definir objetivos a fim do seu 

desenvolvimento. Desta conseguimos observar em que nível de aprendizagem 

se encontra o aluno de acordo com as capacidades que apresenta (Gonçalves 

et al., 2010).  

Para a realização da AD foi utilizada a grelha com critérios de cada 

conteúdo que o grupo de EF tem elaborada, sendo seguida por todos os 

professores, para a AS. O NE realizou algumas alterações a esta grelha de 

forma a ir de encontro aos objetivos que queríamos atingir. Foi utilizada a 

mesma grelha para que os critérios fossem os mesmos, quer da AD, quer da 

AS a fim de realizar uma comparação do nível que os alunos estavam 

inicialmente e o nível em que terminaram. Este ponto na primeira UD foi um 

pouco complicado, visto que, o NE decidiu dividir os conteúdos observados 

pelos três, no sentido de ser facilitada a tarefa. Sendo a primeira vez que 

observávamos os alunos e não tínhamos ainda confiança nem experiência 

suficiente a redução de conteúdos a avaliar ajudou-nos. Optamos também por 

esta medida no sentido de realizar a AD num menor período de tempo. Caso a 

avaliação de todos os conteúdos fosse realizada apenas por uma pessoa o 

processo ia ser mais demorado retirando aulas à exercitação. Apesar de 

observar menos conteúdos surgiram algumas dificuldades na atribuição correta 

dos critérios, pois perdia-me no meio de tanta informação tornando-se 

complicado observar todos os aspetos pretendidos. Outra dificuldade debateu-

se com o pouco conhecimento dos alunos tornando o processo de avaliação 

mais moroso. Para ultrapassar esta dificuldade organizámos os alunos 

numericamente e identificámos algumas características (cor dos 

calções/camisola, óculos). Nas AD seguintes o processo simplificou-se, 

focando-me mais nos aspetos realmente essenciais e por já conhecer os 

alunos tornou-se também mais rápido. 

 Sempre que realizámos uma correção ou emitimos feedbacks passámos 

antes por um processo avaliativo da ação executada.  Ao longo de toda a UD 

realizei uma AC seguindo de perto a eficácia do processo de ensino-

aprendizagem. Esta foi fundamental para perceber como reagiam os alunos à 

forma de como decorria a eficácia das estratégias utilizadas e permitiu 

acompanhar todo o seu processo evolutivo, desde o primeiro momento ao 
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último. No final de todas as aulas, durante o processo de reflexão realizava 

pequenos apontamentos relativos ao desempenho dos alunos na aula e 

focava-me nos pontos que já tinham sido alcançados e nas suas maiores 

dificuldades. Este ato permitia definir mais facilmente o tempo de exercitação 

dos conteúdos, pois conseguia percecionar se os alunos já o tinham ou não 

adquirido realizando uma alteração da UD caso fosse necessário. A AC fez 

com que a minha tarefa na AS simplificasse, pois tinha a perceção do que os 

alunos realizavam. 

A AS é o momento fulcral da avaliação de uma UD. Aqui é realizada a 

comparação com a AD e consequente determinação da evolução de cada 

aluno e do desempenho do professor na orientação do processo de ensino-

aprendizagem (Rink, 2014).  Em todas as UD, a AS foi realizada através do 

jogo, no caso de voleibol e futebol em formas de jogo modificadas e no 

badminton em jogo formal. Tal como aconteceu com a AD, tive bastantes 

dificuldades na observação dos conteúdos em todos os alunos. Nesta, ao 

contrário do que aconteceu na primeira AD, não houve uma distribuição dos 

conteúdos pelo NE. Cada professor estagiário avaliou individualmente a sua 

turma. Apesar de, nesta altura, conseguir identificar facilmente o que realmente 

queria retirar da execução dos alunos, no momento da avaliação não foi assim 

tão fácil. A responsabilidade de avaliar para ser atribuída uma nota causou em 

mim emoções de incerteza. Queria ser o mais justa possível neste momento 

tão importante e sentia a responsabilidade de não deixar passar nada ao lado e 

de retirar o melhor dos alunos. Estas emoções aos poucos e poucos foram 

sendo ultrapassadas fazendo com que a avaliação fosse um momento mais 

tranquilo e preciso. Nem sempre os números que se encontravam no papel 

correspondiam às minhas expectativas. Quando isto acontecia interrogava-me 

se poderia ter feito melhor e se observei realmente o que o aluno executava a 

fim de refletir sobre a minha atuação e delinear estratégias para proporcionar 

aos alunos sempre mais e melhor. 

 Nas avaliações realizadas tive em consideração os padrões de 

referência, sendo eles relativos à norma e ao critério. A avaliação normativa 

acontece quando o desempenho dos alunos em momentos distintos é 

comparado entre si através da existência de um conjunto de regras comuns 
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colocando-os numa posição relativamente ao grupo (Pacheco, 1994, cit. por 

Gonçalves et al., 2010). O mesmo autor refere ainda que a avaliação criterial 

se rege pela avaliação do desempenho dos alunos relativamente a critérios 

definidos tendo em conta os objetivos a alcançar. Nesta já não ocorre 

comparação entre alunos, mas sim comparação entre os resultados de cada 

aluno. Na minha intervenção tive em consideração a avaliação criterial, pois, na 

minha opinião, deve ser dada atenção à evolução do próprio aluno e não o 

classificar relativamente aos outros. É muito comum depararmo-nos com 

alunos com mais aptidão física que outros tendo mais facilidades em atingir 

níveis de desempenho elevados. Se houver uma comparação entre dois alunos 

quando não apresentam a mesma aptidão e capacidade física os resultados 

finais irão divergir, acabando por prejudicar o menos apto. Daí ser importante 

comparar o aluno na fase inicial e na fase final de forma a perceber a evolução 

atingida. 

Apesar de atribuir mais importância à avaliação criterial, utilizava 

também a avaliação normativa com a perspetiva de não causar injustiças na 

atribuição de notas. Penso que, as duas se complementam e devemos 

conseguir encontrar um meio termo entre estas.   



55 

4.2 – Área 2 – Participação na Escola e Relações com a 

Comunidade 

 A formação de professores vai muito além dos conhecimentos 

específicos de cada disciplina. Para nos completarmos sempre mais é 

essencial uma participação ativa no seio da escola e da comunidade.  

De forma a satisfazer mais um dos objetivos do EP, no início do ano, 

foram-nos colocados alguns desafios pelo PC relativamente à participação das 

reuniões do conselho de turma, do departamento de expressões e do grupo de 

EF e atividades a desenvolver ao longo do ano letivo com a comunidade 

educativa e integrados no plano anual de atividades. Sendo de destacar o 

treino funcional para professores, aulas com alunos com NEE e os sábados 

fantásticos. Para além destas participámos também nas diversas atividades 

desenvolvidas pelo AEV como o corta-mato escolar e durante a semana aberta 

a dança com o pré-escolar, os jogos tradicionais com o 1ºciclo e as atividades 

em substituição da caminhada. Também na semana aberta, o NE organizou 

um concurso de fotografia intitulado de “Valongo e as Utopias: Uma Visão 

através da Estética”.  

 

4.2.1 – Direção de turma 

 O DT é uma das figuras escolares mais importantes na ligação escola-

família (Zenhas, 2006). Este é a ponte entre todos os professores da turma, 

alunos e os seus encarregados de educação. Para além desta ligação, o DT 

“acumula ainda numerosas funções burocráticas, necessitando de desenvolver, 

através de técnicas específicas, capacidades para o exercício de todas as 

tarefas de coordenação que executa” (Boavista & Sousa, 2013, p. 80). 

Desempenha um papel essencial na resolução de problemas que possam 

surgir dentro de cada turma. Ao longo do EP, o NE acompanhou a direção de 

turma de um 10º ano. Estivemos integrados em algumas funções do DT 

percebendo ainda melhor a sua importância em todo o processo educativo e 

familiar do aluno. Começámos por realizar uma caracterização da turma, 

analisando as fichas de caracterização do aluno preenchidas por cada um, com 



56 

o objetivo de obter o máximo de informações relativamente à turma de maneira 

a serem apresentadas ao conselho de turma e na primeira reunião realizada 

com os encarregados de educação. Passada a caraterização da turma 

ajudamos na elaboração do Projeto Curricular de Turma. Este é um documento 

com informações relativamente à turma, ao desempenho ao longo de todo o 

ano e às atividades realizadas. O DT, através da ferramenta de apoio 

TProfessor, tinha acesso a todas as informações relacionadas com o aluno, 

quer a informações dos anos letivos anteriores, quer a informações do presente 

ano. A este nível auxiliámos o DT na justificação das faltas e no 

acompanhamento destas, ou seja, sempre que um aluno atingia metade das 

faltas permitidas os encarregados de educação eram avisados pelo DT. 

Para além deste acompanhamento mais ao nível de burocracias, tive 

também algumas conversas com o DT da minha TR que ajudou 

essencialmente a perceber a importância deste na comunicação com a família. 

Por infelicidade, uma das alunas da minha turma sofreu, no final do 1ºperíodo, 

um acidente numa atuação de dança provocando um traumatismo crânio-

encefálico. A partir deste momento, o DT teve uma função bastante importante 

no acompanhamento do estado da aluna quer no tempo em que esteve em 

casa, quer quando voltou à escola. Este passou a ser o elo de ligação entre a 

família da aluna e os restantes professores. A mãe da aluna mostrou-se 

sempre bastante preocupada e interessada no desempenho da mesma depois 

do acidente e serviu-se do diretor de turma para se manter informada. Para 

além disto, sempre que havia algum progresso ou retrocesso no estado da 

aluna o DT era desde logo informado para que pudesse transmitir as 

informações aos restantes professores. 

 

4.2.2 – Treino Funcional Professores 

No sentido de promover oportunidades para os professores saírem da 

sua zona de conforto e modificarem um pouco os seus dias na escola 

decidimos continuar com o trabalho iniciado no ano transato pelos nossos 

colegas estagiários. Assim sendo, desde o início do ano, começámos por 

dinamizar uma aula por semana, à terça-feira, de treino funcional para 
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professores. O horário desta foi marcado na hora em que o pavilhão está livre 

de forma a não prejudicar o funcionamento das aulas de EF. Como bastantes 

professores que participaram no ano anterior não tinham horário compatível 

com o dia escolhido e para dar oportunidade a um maior número de 

professores decidimos marcar mais um dia. Após o levantamento da 

disponibilidade dos professores interessados chegamos à conclusão que a 

quinta-feira era um dia compatível para vários professores. Apesar de a 

assiduidade dos professores ter sido baixa, esta foi uma experiência que nos 

enriqueceu bastante. Os professores apresentam outros níveis de 

desempenho, outras dificuldades relativamente às turmas e estão numa faixa 

etária diferente. Isto fez com que os exercícios fossem adaptados à idade, aos 

fracos índices de aptidão física e alguns problemas físicos e de saúde que 

apresentavam. Com frequência, havia a necessidade de adaptar/modificar o 

exercício para cada professor consoante a dificuldade ou necessidade de cada 

um. Isto exigiu mais conhecimento e capacidade de adaptação constante das 

tarefas.  

Penso que iniciativas como esta fazem falta nas escolas. A maioria dos 

professores tem pouca sensibilidade relativamente ao exercício físico, 

passando horas e horas sentados à volta de papéis e computadores 

esquecendo-se que é fundamental para o seu bem-estar a prática de exercício 

físico. No início do ano tentamos recrutar mais professores para a nossa 

atividade, mas esta tarefa foi muito complicada porque surgiam sempre as 

desculpas de “não tenho tempo”, “tenho de preparar as aulas”, “tenho de 

almoçar”, “ah isso já não é para a minha idade”. Perante respostas deste 

género tentávamos convencê-los a experimentar pelo menos uma vez com a 

esperança que depois de experimentarem pudessem continuar. No entanto, 

poucos se mostraram disponíveis para o treino funcional.  

Para além de pequenas conversas com alguns professores para 

combater a pouca assiduidade, ao longo do ano, fomos modificando um pouco 

a organização do treino funcional passando a realizar ativação geral e retorno à 

calma com música. Quando estava bom tempo realizávamos o treino funcional 

no exterior, tentávamos colocar exercícios diversificados e diferentes todas as 

semanas e por vezes deixávamos o material de lado e realizavam exercícios 
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com acompanhamento musical. Esta diversidade de situações fez com que os 

professores que já frequentavam o treino funcional falassem e incentivassem 

outros professores para participarem.  

Apesar de todos os contratempos e do grande esforço que cada um fez, 

como por exemplo, reduzir a hora de almoço, esperar duas horas para o início 

do treino funcional, as aulas foram passadas com boa disposição e espírito de 

sacrifício e foi uma aprendizagem positiva para todos os intervenientes. 

 

4.2.3 – Alunos com Necessidades Educativas Especiais 

No 1º Período iniciámos um trabalho com alguns dos alunos com NEE 

que frequentam a ESV com o objetivo de suprimir dificuldades apresentadas e 

desenvolver capacidades motoras com a prática da EF. Inicialmente tivemos 

quatro alunos, com diferentes doenças e com diversas necessidades. O nosso 

trabalho passou então por uma intervenção individualizada de forma a colmatar 

as necessidades e, numa primeira fase, desenvolver a interação e entreajuda 

do grupo recorrendo a diversas habilidades motoras, permitindo uma maior 

união, espírito de grupo, fair play, autonomia e sentido de responsabilidade 

para com o outro. Rapidamente nos apercebemos que o mais importante para 

estes alunos era melhorar os movimentos que as atividades da vida diária lhes 

exigiam. Para isto, relacionamos exercícios realizados em EF com habilidades 

e movimentos necessários nas atividades da vida diária. Devido ao abandono 

escolar de um dos alunos este grupo ficou reduzido a três elementos. 

Esta experiência não foi nova para mim, pois já tive contacto com 

alunos com NEE, porém, estes deram-me um novo ponto de vista, por todas as 

partilhas que vivemos ao longo do ano. É muito gratificante ver a evolução 

destes alunos, mostrando-nos uma forma diferente de encarar as diversas 

situações e adversidades que nos aparecem pela frente, são seres humanos 

especiais que têm a capacidade de nos transmitir emoções distintas das que 

estamos acostumados. Para além destes aspetos, todos os momentos 

passados com eles são inconstantes e podemos obter reações inesperadas tal 

como a referida a seguir: 
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“Hoje a aluna A surpreendeu-nos no final da sessão ao chorar. 

Inicialmente ficamos preocupados com o que estaria a acontecer, mas 

depois de lhe perguntar o que se passava, percebemos que as 

lágrimas eram de alegria por ter conseguido correr e porque se sentia 

feliz com o que tinha realizado.” 

(Diário de Bordo, 16 de dezembro de 2015) 

  

4.2.4 – Corta-mato Escolar 

 O corta-mato escolar é uma atividade que se realiza todos os anos na 

ESV. Este realiza-se no interior da escola e tem a participação dos alunos de 

todas as turmas, que optem por se inscrever, ficando dispensados das aulas. 

No início do ano letivo foi definido o dia de realização, 12 de janeiro, e foram 

definidos os professores de EF responsáveis pela organização do corta-mato 

coadjuvados pelos restantes professores de EF, pelo NE e pelos alunos do 

primeiro e segundo anos do curso vocacional de desporto. A nossa 

participação passou pela inscrição dos nossos alunos e na organização no 

próprio dia do corta-mato onde realizámos várias tarefas como colocação de 

estacas e fitas a limitar o percurso, entrega dos dorsais aos alunos das nossas 

turmas, entrega de prémios, controlo da ordem de chegada na meta, entrega 

de senhas de lanche e fotógrafos. 

 Foi uma experiência um pouco diferente relativamente aos meus anos 

enquanto aluna. Nas escolas que frequentei, o corta-mato, realizava-se nos 

espaços exteriores à escola no sentido de os alunos os conhecerem e 

realizarem a prova em espaços verdes. Na minha opinião, este é um aspeto 

positivo e que proporciona outro tipo de experiências aos alunos. Tem também 

algumas desvantagens, nomeadamente, a segurança e a organização dos 

percursos. Dentro da escola os alunos têm um nível de segurança maior, uma 

vez que, por exemplo, não existe o risco de se perderem ou pessoas fora da 

escola interferirem na prova. Também a organização é mais fácil pois os 

espaços acabam por ser mais reduzidos existindo uma maior visibilidade das 

várias partes do percurso e não implica a necessidade das forças policiais. 

Outro aspeto importante, foi a ausência de uma ambulância na escola. No 
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entanto, como o quartel dos bombeiros é muito perto da escola, estes estavam 

sob aviso caso fosse necessário. 

 Há ainda a referir que me causou alguma admiração a adesão ao corta-

mato por parte dos alunos. Contrariamente ao que eu estava habituada, o 

número de alunos do 3º ciclo que participou foi reduzido. Isto pode ser 

explicado pelo facto de na ESV haver poucas turmas do 3ºciclo. Já no ensino 

secundário foi precisamente o oposto. Participaram muitos alunos em todos os 

escalões. Relativamente aos participantes, constatei que o número referente ao 

sexo feminino aumentou ficando quase em igualdade com os participantes do 

sexo masculino. Outro ponto que diferiu do meu tempo de aluna foi a dispensa 

dos alunos das aulas. Na ESV apenas os alunos que participam no corta-mato 

são dispensados, enquanto que no meu tempo de aluna todos os alunos 

ficavam dispensados das aulas. Na minha opinião, seria uma vantagem se a 

escola dispensasse todos os alunos das aulas, com a condição de estarem 

presentes na prova como participantes ou espetadores. Isto poderia levar a 

uma maior participação por parte de alguns alunos e o envolvimento em redor 

da prova seria mais interessante havendo uma motivação extra de todos os 

participantes. Outra vantagem seria alguns professores deixarem nesse dia de 

ter turmas reduzidas devido ao número de participantes no corta-mato. 

Tive também a oportunidade de acompanhar os alunos ao corta-mato 

distrital realizado no dia 22 de janeiro na Póvoa do Varzim. Foi uma experiência 

nova e com diferentes dimensões relativamente às provas em que já tinha 

participado. Aqui cada professor de EF ficou responsável por um escalão 

sendo auxiliados pelos alunos do curso vocacional de desporto. Também 

acompanhei um escalão e tivemos como funções entregar e recolher os 

dorsais, acompanhar os participantes à zona de partida e esperá-los na meta, 

distribuir a alimentação e realizar a avaliação da prova. 

Este corta-mato exige um grande número de recursos humanos e 

recursos materiais, pois participam alunos de muitas escolas. O espaço para 

este tipo de eventos tem de ser suficientemente grande para receber todos os 

participantes. 
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A organização da prova teve aspetos positivos e outros negativos. Os 

acessos até ao local da prova não eram os melhores o que fez com que a 

prova começasse com um atraso de duas horas, contudo o espaço destinado à 

realização da prova tinha boa visibilidade para toda a pista. Este aspeto para o 

público foi benéfico porque proporcionava o acompanhamento dos atletas 

durante toda a prova sem mudar de lugar.  

Os alunos da ESV tiveram prestações muito boas tendo alcançado o 

primeiro lugar por equipas no escalão de juniores, o segundo lugar por equipas 

no escalão de juvenis e o prémio Fairplay. O último foi alcançado graças às 

atitudes de cooperação que os alunos demonstraram, nomeadamente, a 

desistência da prova de um dos alunos da ESV para ajudar um colega de outra 

escola que estava com dificuldades respiratórias. Este foi um bom exemplo 

para todos os participantes. 

“A participação da ESV ficou marcada por uma atitude sensata e 

de louvar por parte de um aluno do escalão de juniores. Este desistiu 

da prova para ajudar um colega que estava com dificuldades 

respiratórias.” 

(Diário de Bordo, 22 de janeiro de 2016) 

A presença neste evento foi bastante positiva e benéfica para a minha 

formação, proporcionando sentimentos diferentes, sentimentos de 

responsabilidade e respeito não só perante os nossos alunos, mas perante 

todos os envolventes. 

 

4.2.5 – Atividades da Semana Aberta 

Na ESV todos os anos se realiza a semana aberta no final do segundo 

período. Esta consiste numa semana onde são realizadas várias atividades 

relacionadas com todas as disciplinas e em todas as escolas do agrupamento. 

Algumas das atividades que mais chamam a atenção dos alunos são as 

atividades desportivas, feira da saúde, olimpíadas de matemática, workshops, 

entre outras. O NE foi convidado a participar e dinamizar algumas das 

atividades, como o workshop de dança, jogos tradicionais com o 1ºciclo e 
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atividades em substituição da caminhada, tendo uma participação ativa na 

semana aberta. Aproveitámos também esta semana para realizar o nosso 

projeto do concurso de fotografia – “Valongo e as Utopias: Uma Visão através 

da Estética”. 

 

4.2.5.1 – Concurso de fotografia – Valongo e as Utopias: Uma Visão 

através da Estética 

 A ideia desta atividade surgiu depois de nos ser proposto um trabalho na 

unidade curricular de tópicos I, relativamente à estética no desporto. Como o 

nosso agrupamento organiza uma semana aberta com várias atividades onde 

algumas se relacionam com o desporto decidimos realizar o concurso de 

fotografia: “Valongo e as Utopias – uma Visão através da Estética”. Este nome 

surgiu porque o AEV tinha como tema anual aglutinador para as atividades 

“Valongo e as Utopias” e vimos uma forma de ligar o desporto, a estética e o 

tema do agrupamento.  

 A elaboração deste concurso teve como objetivos sensibilizar os alunos, 

mobilizando os seus sentidos para a capacidade de observação do meio que o 

rodeia e incentivá-los a desenvolver e a valorizar as competências criativas, 

através das situações vividas/observadas no contexto desportivo e desenvolver 

e promover nos alunos uma visão, para além da técnica e do objetivo do jogo 

nas diferentes modalidades, que lhes proporcione gosto e prazer.   

O concurso realizou-se entre os dias 15 e 18 de março, período no qual 

podiam ser tiradas as fotos às atividades realizadas e enviadas até dia 21 para 

concurso. O concurso estava organizado em 3 escalões, nomeadamente, dois 

escalões para alunos de ambos os sexos, dos 12 aos 15 e a partir dos 16, e 

um escalão para professores e funcionários.  

Inicialmente tivemos algumas dificuldades em delinear o que seria 

necessário para a realização desta atividade como a estruturação do concurso, 

o regulamento, o júri e os aspetos que deveriam ser tomados em consideração. 

Mas, com a ajuda do PC e de outros professores responsáveis pela semana 

aberta conseguimos organizar tudo o que era essencial. Apesar de haver 
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informação relativa ao concurso espalhada por toda a escola (Anexo 3) e 

termos pedido a colaboração dos outros professores de EF para divulgarem 

nas suas turmas, a adesão não foi a esperada. Com esta experiência 

apercebemo-nos que provavelmente obteríamos uma maior participação se 

tivéssemos outras estratégias para a sensibilização dos alunos, professores e 

funcionários. Uma delas poderia passar por sermos nós próprios a divulgar 

pelas turmas e sensibilizá-los para o nosso principal objetivo. Outras 

alternativas poderiam ter passado por responsabilizar os delegados e 

subdelegados de cada turma a incentivarem os colegas a participarem e criar 

um prémio para a turma que concorresse com mais fotografias.  

 A organização do concurso deu-nos experiência e melhor conhecimento 

no que se refere ao que é necessário para elaborar e desenvolver uma 

atividade na escola. Apesar da participação não ser a desejada obtivemos bons 

trabalhos (Anexo 4) e concluímos que a realização desta atividade foi positiva. 

Procedemos ainda à atribuição de prémios aos trabalhos em 1º, 2º e 3º lugares 

(Anexo 5). Mostrou-nos que nem sempre é fácil organizar um concurso e que é 

necessário ter várias estratégias e recursos humanos a quem possamos 

recorrer. Adquirimos também competências necessárias para a organização de 

uma atividade, não só na escola como fora dela, pois existem pontos comuns 

no que diz respeito à organização de atividades/concursos. 

 

4.2.5.2 – Dança com o pré-escolar 

 Durante a semana aberta o NE foi convidado para participar numa 

atividade desenvolvida para os alunos do pré-escolar. Estes estiveram 

envolvidos no workshop de padaria/pastelaria desenvolvido por formadores de 

padaria/pastelaria auxiliados por alunos do curso profissional de turismo; no 

workshop de suporte básico de vida dinamizado pelos Bombeiros Voluntários 

de Valongo; no workshop de biblioteca ministrado por professores e no 

workshop de dança dinamizado por nós, NE. A ideia foi colocar um workshop 

diferenciado dos já existentes de forma a explorar a corporalidade e os 

movimentos através de gestos usados no dia a dia, formando coreografias. 
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Começamos por escolher um conjunto de músicas apropriadas às suas idades 

e ao espaço destinado a esta atividade. 

 A idade destes alunos permitiu-nos uma experiência diferente 

relativamente aos nossos alunos. Durante as nossas aulas ensinámos 

maioritariamente a forma de execução dos gestos técnicos e neste tipo de 

atividades a atenção volta-se para pequenas necessidades ainda pouco 

desenvolvidas, como por exemplo, a lateralidade, o equilíbrio, a coordenação 

óculo manual e óculo pedal e a direcionalidade.  

Apesar de, em experiências anteriores, já ter contactado com estas 

idades, este foi um momento agradável e divertido. A forma como falámos para 

as crianças teve de ser reajustada comparativamente a alunos mais velhos. 

Nos vários grupos que passaram, tivemos crianças muito extrovertidas, outras 

mais caladas e envergonhadas que nos ajudaram a saber lidar com toda a 

diversidade de personalidades.  

 

4.2.5.3 – Jogos Tradicionais com o 1ºCiclo 

 Todos os anos, o NE realiza, durante a semana aberta, atividades físicas 

para os alunos do 1ºciclo do agrupamento. Este ano a Associação das 

Coletividades do Concelho de Valongo, com a colaboração da Câmara 

Municipal de Valongo, têm vindo a divulgar o seu Projeto “Jogos Tradicionais 

Portugueses 100% Futuro” pelas diversas escolas de vários concelhos. Desta 

forma, propôs ao AEV para apresentar o seu projeto também neste 

agrupamento, aproveitando o facto de haver um dia destinado às atividades 

físicas para o 1ºciclo inserindo então a divulgação do projeto nesta atividade. 

Assim, a atividade de jogos tradicionais, com todos os alunos do 1ºciclo 

que pertencem ao AEV, realizou-se no dia 17 de março. Estiveram envolvidos 

professores titulares das turmas e funcionários que acompanharam os cerca de 

250 alunos ao Indoor Soccer Municipal de Valongo. A organização desta 

atividade teve como responsáveis o NE, alguns professores de EF da EBS e a 

Associação das Coletividades do Concelho de Valongo com o objetivo de 

promover a cultura desportiva dos jogos populares, que contribuem para o 
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desenvolvimento motor, cognitivo e social da criança, através do Projeto “Jogos 

Tradicionais Portugueses 100% Futuro”. A Associação das Coletividades do 

Concelho de Valongo atingiu o primeiro lugar a nível nacional, pela sua 

participação no projeto da Federação Portuguesa dos Jogos Tradicionais 

visando a promoção, divulgação e dinamização de ações de demonstração de 

jogos populares, tendo como objetivo organizar e receber em Portugal, no ano 

de 2020, um encontro Europeu. 

  A nossa função passou por ajudar na organização dos alunos, 

acompanhar alguns grupos no dia da atividade, explicar alguns dos jogos e 

garantir a animação após o lanche e no final dos jogos tradicionais.  

Assim que os alunos das várias escolas foram chegando, foi definida 

uma zona para deixarem as mochilas e foram encaminhados para o centro do 

campo onde permaneceram sentados até que chegassem todos. Com esta 

espera percebemos que não ia ser fácil controlar todos os alunos, pois não 

conseguiram permanecer muito tempo parados e em silêncio. Quando se trata 

de alunos mais novos temos de ter em atenção o facto de que estes se cansam 

rapidamente se não gostam ou não lhes agrada o que fazem. É necessário agir 

rapidamente e modificar ou motivar para que passem a gostar. Nesta tentativa, 

tentámos acelerar a entrada de todos os alunos e fomos interagindo fazendo-

lhes algumas perguntas.  

Depois de estarem todos instalados o representante da associação 

explicou a todos os presentes os objetivos do projeto e agradeceu a nossa 

colaboração e do AEV. Após esta pequena introdução os alunos foram 

distribuídos pelos vários jogos. A meio da atividade, os alunos pararam para 

lanchar e no fim do lanche o NE animou-os com algumas danças. Depois 

retomaram as atividades e terminámos novamente com uma dança onde todos 

se divertiram e dançaram muito.  Estes foram momentos de grande entusiasmo 

e diversão e que envolveu todos os participantes numa só atividade. 

Esta experiência teve muitos aspetos positivos como já referi 

anteriormente, mas também aspetos negativos. Durante os jogos faltou alguma 

organização na rotação dos alunos. Deveria ter sido definido um tempo em 

cada jogo e um sentido de rotação para que todos os alunos conseguissem 
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participar em todos os jogos, o que acabou por não acontecer. Na perspetiva 

da associação os alunos andavam em pequenos grupos, mas tinham liberdade 

para realizarem os jogos que quisessem. No entanto, este aspeto não correu 

da melhor forma porque, por várias vezes, dois grupos queriam a mesma 

atividade daí a necessidade de ter sido definido um tempo e um sentido de 

rotação.  

No final todos os alunos, professores e auxiliares gostaram bastante da 

manhã que passaram e foi mais uma ótima experiência para a nossa formação. 

 

4.2.5.4 – Atividades em substituição da caminhada 

 Todos os anos no AEV, na semana aberta, realiza-se uma caminhada 

que junta a ESV e a EBS. Este ano devido às condições climatéricas não foi 

possível realizar a caminhada como o habitual e como tal foram realizadas 

outras atividades no pavilhão desportivo.  

A manhã do dia 18 de março iniciou-se com uma aula de dança 

orientada por três professoras de EF. Os alunos, essencialmente do sexo 

feminino, aderiram com grande entusiasmo. Após a aula de dança foi 

organizado um percurso com diversos exercícios de cooperação. Os exercícios 

foram propostos e escolhidos pelos professores de EF responsáveis pela 

caminhada e passavam por encher balões com determinado diâmetro que 

tinham de ser transportados ao longo do pavilhão pela equipa sem os agarrar 

ou deixar cair ao chão. De seguida, as equipas escolhiam um aluno para 

realizar uma distância por cima de quatro colegas em posição de 4 apoios sem 

cair ao chão. Após este exercício, tínhamos a prova do tapete mágico que 

consistia em levar a fitball, do meio campo até à baliza, em cima de dois 

colchões sem a deixar cair ao chão. Posteriormente, a equipa realizava um 

percurso com obstáculos em carrinho de mão. Para terminar, existia uma 

competição de tração com corda entre todas as equipas. Os alunos presentes 

para participar tinham de se inscrever tendo cada equipa um professor 

responsável. O NE participou também com a equipa “Os Patrícios” constituída 

por um grupo de alunos pertencentes à minha turma (Anexo 6). Esta 

participação foi muito divertida onde chegamos à final e obtivemos um empate 
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com outra equipa saindo as duas vencedoras. Esta participação teve alguns 

episódios caricatos tal como, rebentar a corda no último exercício por duas 

vezes. No final, todos festejaram e se divertiram imenso. 

Acabou por ser uma atividade bastante interessante onde esteve sempre 

presente a boa disposição e a diversão por parte de todos os alunos, docentes 

e não docentes. A manhã ficou assinalada pelo entusiasmo contagiante de 

uma turma de 6ºano da EBS, a nossa turma partilhada, que ao longo de todas 

as atividades marcaram a diferença animando todos os alunos presentes e 

realizando concursos de Hip Hop, Breakdance e acrobacias nos intervalos das 

atividades elaboradas pelos professores. Ficou demonstrado naquele dia que 

com a colaboração de todos se podem realizar momentos espetaculares e que 

enriquecem todos os presentes desde participantes, organizadores e 

espetadores.  

 

4.2.6 – Palestra “Educação Sexual sem Tabus nem Preconceitos III” 

 Na sequência das horas que cada turma tem dedicadas à Educação 

Sexual, os NE de EF que passam pela ESV, têm organizado uma palestra de 

forma a informar e debater sobre aspetos relativos à Educação Sexual. Este 

ano organizámos a terceira palestra “Educação Sexual sem Tabus nem 

Preconceitos” que teve como temas principais a educação sexual e a violência 

no namoro. Esta foi dinamizada por dois médicos da Unidade de Saúde 

Familiar Pró-Saúde - Vila Verde e teve como público alvo alunos de turmas do 

ensino secundário. 

 O objetivo desta palestra foi informar os alunos relativamente a questões 

relacionadas com a educação sexual e a violência no namoro e esclarecer-lhes 

todas as dúvidas que eventualmente tinham relativamente a estes temas. Para 

a organização da palestra foi necessário estabelecer contacto com os médicos 

de forma a encontrarmos uma data favorável a ambas as partes e decidirmos 

os temas principais abordados.  

 A palestra realizou-se então no dia 15 de abril e teve a participação de 

sete turmas divididas por dois blocos de 90 minutos. Nos preparativos para 
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esta, uma das nossas funções foi fornecer folhas aos alunos para que 

colocassem por escrito duas ou mais perguntas/dúvidas que gostassem de ver 

respondidas no dia da palestra. Este é um aspeto já realizado nos anos 

anteriores e foi vantajoso porque as perguntas/dúvidas serviram como que um 

guia para os conferencistas e algumas delas foram mesmo colocadas nas 

apresentações. Outra vantagem foi os alunos não terem receio de colocar as 

perguntas em frente aos colegas, visto que eram escritas e de forma anónima. 

Fez parte também das nossas funções, informar a direção da realização da 

palestra, divulgar e perceber quais seriam as turmas interessadas em participar 

(Anexo 7), conceber os certificados de participação para os alunos, professores 

e médicos e preparação do auditório e lanche no dia da palestra. 

 A prestação dos alunos foi significativamente diferente nos dois blocos. 

No primeiro, os alunos mostraram-se um pouco tímidos e inibidos e depois da 

visualização de um vídeo relativamente ao preservativo sexual feminino, os 

alunos, de uma das turmas, dispersaram um pouco chegando a ter 

comportamentos e comentários menos adequados. Já no segundo bloco, os 

alunos apresentaram-se mais desinibidos e nada tímidos participando de forma 

ativa em todos os temas ali debatidos. O comportamento também mudou e 

para melhor.  

A organização da palestra proporcionou mais uma experiência benéfica 

para a nossa formação e foi uma iniciativa que obteve sucesso a par dos anos 

anteriores. Fomos felicitados por alguns alunos e professores que referiram 

que este tipo de ações é sempre importante, para que sejam tiradas dúvidas 

que muitas vezes não são faladas por vergonha ou com as pessoas certas, 

trazendo depois consequências negativas.  

 

4.2.7 – Sábados Fantásticos: “Ginástica na Biblioteca” 

 Os Sábados Fantásticos são mais um evento onde o NE participa todos 

os anos e é organizado pela Biblioteca Municipal de Valongo (BMV). Este é 

realizado especialmente para crianças, aos sábados nas instalações da BMV e 

na Biblioteca da Vila Beatriz (BVB), com o objetivo de divulgar as bibliotecas e 

os seus espaços infantis e incentivar as crianças a frequentar a biblioteca 
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desde pequenas. Para tal, nos Sábados Fantásticos, realizam-se variadas 

ações como atividades de leitura, atividades desportivas, atividades de artes 

manuais, apresentações de contos infantis entre outras. 

A ação “Ginástica na Biblioteca” foi dinamizada pelo NE nos dias 14 e 21 

de abril, na BMV e na BVB, respetivamente. Para além dos objetivos referidos 

acima, esta ação teve o intuito de despertar nas crianças o interesse e gosto 

pela atividade física. Para responder aos objetivos e, como as crianças podiam 

variar muito na idade, decidimos realizar jogos lúdicos e de destreza motora 

que requerem o domínio de diversas capacidades motoras e proporcionavam 

diversão a todos os participantes.  

Começamos por escolher vários jogos que se enquadrassem nos 

objetivos definidos e que correspondessem às idades e número de 

participantes esperados. Na BMV, enquanto aguardávamos por mais crianças, 

colocamo-las a pintar desenhos e fizemos a nossa apresentação, começando 

desde logo a interagir com as mesmas de forma a ficarem mais à vontade e 

sem receios. Fizemos também pequenas perguntas como, o nome e a idade. 

Depois de esperarmos uns minutos decidimos começar as atividades e, com o 

objetivo de criar interação entre as próprias crianças e professores, utilizámos 

um exercício com balões e música. Nos exercícios seguintes optámos por 

jogos de estafetas e cooperação dividindo as crianças em duas equipas onde 

competiam uma contra a outra. Este tipo de jogos fez com que estas se 

divertissem muito e ao mesmo tempo realizassem movimentos novos e 

diferentes do habitual no dia a dia. Durante o primeiro exercício chegaram mais 

crianças e algumas delas bastante pequenas, com 2 e 3 anos, onde tivemos a 

necessidade de as separar dos maiores e ajustar os exercícios. Aqui os 

exercícios incidiram mais em habilidades simples que para algumas das 

crianças ainda são uma dificuldade como, saltar a pés juntos, só com um pé, 

rastejar, acertar num alvo, entre outras.  

Na BVB foi um bocadinho diferente. As crianças já se conheciam quase 

todas e eram praticamente da mesma idade, 8/9 anos, havendo apenas uma 

criança de 4 anos. Os exercícios/jogos realizados foram parecidos e as 

crianças mostraram-se muito mais competitivas relativamente às que 
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participaram na BMV. Este nível competitivo pôs-nos perante algumas 

situações desconfortáveis como um dos miúdos ficar amuado porque perdeu. 

Perante esta atitude tentámos fazê-lo perceber que o mais importante é 

participar e que em todas as competições tem de haver sempre os vencedores 

e os vencidos, que umas vezes se ganha e outras se perde como aconteceu 

com ele. Depois de alguma relutância juntou-se novamente realizando o resto 

dos exercícios/jogos. 

Em ambas as bibliotecas terminamos com uma batalha de balões onde 

as equipas tentavam colocar o máximo de balões possível no campo 

adversário. Este jogo foi onde se divertiram mais e podemos dizer que 

acabamos da melhor maneira. Foi uma experiência agradável, atingindo os 

objetivos onde todas as partes ficaram satisfeitas com a atividade. 

 

4.2.8 – Dia Mundial da Criança 

 Para celebrar o Dia Mundial da Criança, o NE foi convidado para 

dinamizar uma atividade desportiva na Escola Básica da Balsa e na Escola 

Básica do Paço. A ideia foi proporcionar às crianças destas escolas um dia 

diferente e ao mesmo tempo incentivá-las para a prática de exercício físico e 

incutir-lhes o gosto pelo desporto.  

 Nesta atividade tivemos a informação de que participariam cerca de 60 

alunos em cada escola pertencentes ao pré-escolar e 1ºciclo e teríamos os 

espaços exteriores das escolas para desenvolver a atividade. Depois destas 

informações decidimos organizar três estações com atividades rítmicas, lúdicas 

e de destreza motora. Na hora de escolher os exercícios/jogos tivemos em 

consideração as idades das crianças e o que lhes poderia causar mais 

divertimento. 

 Nas duas escolas os alunos corresponderam positivamente às 

expectativas e conseguimos proporcionar-lhes bons momentos, no dia a eles 

dedicado. Foi muito gratificante ver o entusiasmo das crianças e a vontade com 

que participaram nos exercícios/jogos. Numa das escolas, devido à falta de 

tempo, os alunos não conseguiram passar por todos os jogos ficando, 
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momentaneamente, um pouco desapontados. Mas este sentimento foi 

ultrapassado quando perceberam que tínhamos um balão para cada um.  

 Mais uma vez, tivemos uma atividade que nos enriqueceu e contribuiu 

para a nossa formação quer a nível profissional, quer a nível pessoal. Ver todo 

o entusiasmo deixa-nos também muito felizes e leva-nos a concluir que, por 

vezes, podemos tornar o dia especial com atitudes/ações bastante simples. 
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4.3 – Área 3 – Desenvolvimento Profissional 

4.3.1 – Papel dos jogos tradicionais na melhoria das capacidades 

motoras de uma aluna com necessidades educativas especiais 

 

Resumo 

O presente estudo de investigação-ação tem como objetivo desenvolver 

a aptidão física e promover as relações interpessoais através dos jogos 

tradicionais numa aluna com necessidades educativas especiais. A aluna, 

encontra-se no 11º ano de escolaridade, com 16 anos e apresenta um atraso 

cognitivo moderado, associado a uma aberração cromossomática 

(translocação entre o cromossoma 1 e 5). A fim de perceber as necessidades e 

dificuldades da aluna foram realizadas avaliações recorrendo a alguns 

materiais e instrumentos de avaliação, tais como o FitnessGram, Escala de 

equilíbrio de Berg e uma bateria de avaliação de movimento adaptada à aluna, 

com base na MABC-2. Depois de aplicadas várias estratégias obtiveram-se 

resultados satisfatórios com o desenvolvimento da aptidão física utilizando os 

jogos tradicionais.  

 

PALAVRAS-CHAVE: NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS; JOGOS 

TRADICIONAIS; MOTIVAÇÃO; FITNESSGRAM; ESCALA DE EQUILÍBRIO DE 

BERG; MABC-2. 

 

4.3.1.1 – Introdução 

Educação define-se como um processo que visa o desenvolvimento 

harmonioso do ser humano nos seus aspetos intelectual, moral e físico e a sua 

integração na sociedade. Já a disciplina de EF, compreende todos os 

conhecimentos relacionados com a prática de um exercício físico em 

específico, com todos os seus regulamentos e valores, visando o 

desenvolvimento das capacidades motoras e intelectuais do indivíduo. 
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O professor de EF torna-se essencial na vida académica de cada aluno, 

pois é nas suas aulas que a interação e trabalho em equipa ocorre de forma 

mais próxima e espontânea. Contudo, por vezes algumas crianças/ 

adolescentes apresentam dificuldades em integrar-se na turma devido às suas 

capacidades motoras e / ou cognitivas. Para estes alunos, existem planos de 

intervenção implementados nas escolas, tendo como objetivo eliminar a 

exclusão social consequente da diversidade social, racial, de género e de 

capacidades de cada aluno (Vitelo & Mithaug, 1998, cit. por Rodrigues et al., 

2007). Assim, quando o professor de EF se depara com um estudante que 

evidencia algum défice, tem como dever adaptar os seus métodos de ensino às 

capacidades do aluno, e como objetivo melhorar as capacidades do mesmo e 

integrá-lo, gradualmente, nas aulas. 

Este pensamento foi a base para o processo de investigação-ação que 

se segue, pois, no meu último ano do 2º Ciclo em Ensino de Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário, foi-me dada oportunidade de trabalhar com 

uma aluna que apresentava atraso cognitivo e motor moderado. 

Desenvolveu-se, então, junto desta, o projeto de investigação-ação, 

adaptando um plano individual de trabalho para melhorar as suas 

competências e, assim, posteriormente integrá-la numa turma. 

 

4.3.1.2 – Enquadramento teórico  

O Ser Humano, dito normal, possui 46 cromossomas organizados em 23 

pares (22 pares de cromossomas homólogos e um par de cromossomas 

sexuais). Por vezes, devido a fatores endógenos ou exógenos, ocorrem, 

aquando a sua formação, alguns erros de natureza genética que se 

denominam como anomalias cromossómicas (Silva & Dessen, 2002). 

Estima-se que, em Portugal entre os anos 2011 e 2013, ocorreram 25,8 

casos de anomalias cromossómicas congénitas em cada 10000 nascimentos 

(Braz et al., 2015). 

Estes erros genéticos manifestam-se com anormalidades físicas e/ou 

funcionais bem como cognitivas, embora, em algumas situações, não exista 

qualquer alteração fenotípica, sendo os indivíduos “completamente” normais 

(Silva & Dessen, 2002). 
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Figura 1 - Translocação recíproca 

Figura 2- Translocação robertsoniana 

Estas anomalias cromossómicas dividem-se em dois grandes subtipos, 

as numéricas e as estruturais. Nas numéricas, ocorre um aumento ou 

diminuição no número de autossomas (cromossomas homólogos) ou de 

heterossomas (cromossomas sexuais), já as segundas podem atingir apenas 

um gene, sendo definidas como mutações pontuais, ou alterações 

cromossómicas mais extensas, sendo estas últimas chamadas de aberrações 

cromossómicas (Mazurek & Wyka, 2015). 

Existem diferentes mecanismos relativamente ao aparecimento de uma 

alteração estrutural, descritas como deleção, inversão, translocação, 

duplicação, isocromossomas, cromossomas dicêntricos e cromossomas em 

anel (Mazurek & Wyka, 2015). 

O seguinte estudo de caso foca-se na alteração estrutural definida como 

translocação, sendo que esta consiste numa troca de segmentos entre 

cromossomas não homólogos, podendo ser recíproca ou robertsoniana. 

A translocação recíproca ou não robertsoniana ocorre quando dois 

fragmentos de cromossomas diferentes se partem e trocam de posição um com 

o outro, como se visualiza na figura 1 (Pereira et al., 2009). 

 

 

 

 

 

Já uma translocação robertsoniana ocorre quando apenas um 

cromossoma se liga a outro cromossoma (figura 2).  
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As translocações dividem-se também em equilibradas e não 

equilibradas. As primeiras ocorrem quando não ocorre perda nem ganho de 

material genético, já as não equilibradas caracterizam-se pela existência de 

uma parte, a mais ou a menos, de um cromossoma (Pereira et al., 2009). 

As translocações equilibradas reconhecem-se por não apresentarem 

alterações fenotípicas na pessoa que é portadora, mas a descendência de um 

portador é muito propensa a apresentar uma translocação não equilibrada.  

(Pereira et al., 2009). 

As translocações não equilibradas provocam, geralmente, dificuldades 

de aprendizagem, atraso do desenvolvimento e outros problemas de saúde. A 

gravidade da deficiência do portador, depende da parte exata da lesão nos 

cromossomas envolvidos (Silva & Dessen, 2002). 

Este estudo relata a história de uma adolescente de 16 anos, que 

frequentava o 11º ano, com uma aberração cromossomática devido a uma 

translocação entre o cromossoma 1 e 5, apresentando uma lesão moderada a 

nível cognitivo e motor. 

 

4.3.1.3 – História Clínica, Familiar e Escolar 

A aluna vive com os pais, o irmão do meio e três tios, apresentando 

dificuldades socioeconómicas. A mãe é portadora da alteração, não 

apresentando qualquer manifestação cognitiva ou motora, já o seu irmão 

também sofre de aberração cromossomática. 

Desde cedo que a aluna sofre de atraso cognitivo moderado, 

apresentando alterações de desenvolvimento. Estas são mais notórias na 

motricidade fina e na linguagem expressiva, contudo, apesar das dificuldades, 

encontra-se sempre motivada e interessada nas tarefas.  

Possui acompanhamento de Terapia da Fala desde os seus 5 anos de 

idade apresentando melhorias. Porém, os registos médicos relatam que as 

dificuldades da linguagem e da fala que a aluna apresenta, interferem no seu 

desenvolvimento psicossocial de forma cognitiva, nomeadamente no 
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cumprimento do plano dos objetivos estabelecidos pela Instituição de ensino 

que frequenta. 

Verifica-se que a família mais próxima é colaboradora mostrando-se 

interessada no desenvolvimento e aprendizagem da aluna e o Encarregado de 

Educação tem como expectativa que esta aprenda um pouco de cada atividade 

disponibilizada pela Instituição de ensino, melhorando a sua autonomia para 

posteriormente ter uma ocupação. 

Desde que iniciou a escolaridade, beneficia de apoio pedagógico 

personalizado, adequações no processo de avaliação e currículo específico 

individual. Este último tem objetivos nas áreas que visam a aquisição de 

competências funcionais, que facilitem a transição para a vida ativa protegida. 

 

4.3.1.4 – Observação informal 

No primeiro contacto com a aluna verificou-se que esta era muito tímida, 

não realizando contato visual com o meio envolvente, fixando o olhar no solo, o 

que resultou num aumento da cifose torácica. Apresentava assim dificuldades 

em realizar conversações. 

Além de ser restrita na comunicação, por vezes não compreendia a 

mensagem oral e/ou escrita, sendo por isso necessário utilizar um discurso 

adaptado. 

Notava-se uma competência nas atividades contextuais que estavam 

intimamente ligadas às suas rotinas, ou que já tinham sido realizadas 

anteriormente. Contudo, tudo o que se apresentava de novo era necessário ser 

explicado de várias formas, com recurso a sinónimos e exemplos, verificando-

se dificuldades de compreensão bastante acentuadas. Depois de dadas as 

ajudas e apoios necessários por parte de uma figura adulta, realizava as 

tarefas com sucesso verificando-se que consolida aprendizagens, embora de 

forma lenta. 

Apresentava dificuldades em pronunciar certas palavras, tendo por isso, 

uma verbalização lenta, com pausas e hesitações, sendo difícil expor ideias ou 

pensamentos e refletir sobre temas propostos.  
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Verificava-se pouco criativa, com uma capacidade de concentração 

muito reduzida, cansando-se facilmente das tarefas que executava. 

Apresentando ainda dificuldades em realizar duas tarefas em simultâneo. 

Porém, preparava e organizava o seu espaço para iniciar uma tarefa, sendo 

participativa e empenhada, mostrando-se sempre motivada e com interesse na 

realização destas. 

 

4.3.1.5 – Objetivos   

Geral - Perante as necessidades e dificuldades apresentadas pela 

aluna, teve-se como objetivo geral desenvolver a aptidão física e promover as 

relações interpessoais através dos jogos tradicionais.  

 Específicos – melhorar o equilíbrio; aumentar a força; melhorar a 

coordenação; aumentar a resistência; aumentar a flexibilidade; melhorar a 

orientação espaço temporal; melhorar as relações interpessoais. 

 

4.3.1.6 – Instrumentos de Avaliação 

Para avaliar a aptidão física da aluna foi necessário recorrer a algum 

material e instrumentos de avaliação, tais como o FitnessGram, Escala de 

equilíbrio de Berg e uma bateria de avaliação de movimento adaptada à aluna, 

com base na MABC-2. 

O FitnessGram consiste num programa de educação da aptidão física 

para a saúde e destina-se às crianças e jovens do ensino básico e secundário. 

Este é organizado segundo conceitos da aptidão física que levam ao 

desenvolvimento do aluno através da participação em atividades agradáveis e 

divertidas. Apresentando como finalidades autonomizar progressivamente o 

aluno no processo de avaliação e interpretação da aptidão física, aumentar a 

atividade física habitual e a participação desportiva durante a escolaridade e 

formar consumidores de atividade física para toda a vida, com vista à redução 

da taxa de sedentarismo ("Avaliação e educação da aptidão física e atividade 

física da criança", 2002). 
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Este programa de educação foi desenvolvido para auxiliar o professor de 

EF na avaliação dos alunos ao nível da aptidão e atividade física sendo 

composto por uma bateria de testes que avalia a aptidão aeróbia, a 

composição corporal, a força, a resistência e a flexibilidade. A avaliação do 

desempenho divide-se em três graus, nomeadamente, “Necessita Melhorar”, 

“Zona Saudável” e “Acima da Zona Saudável”.  

A aptidão aeróbia pode ser avaliada através do teste Vaivém. O teste 

Vaivém consiste numa corrida progressiva em vários níveis orientados por uma 

música. O aluno percorre a máxima distância possível numa direção e na 

oposta numa distância de 20 metros, com velocidade crescente em períodos 

consecutivos de um minuto. Perante as dificuldades de compreensão 

apresentadas pela aluna, o teste foi adaptado para a máxima distância possível 

numa direção e na oposta numa distância de 20 metros com velocidade 

constante.  

A força, resistência e flexibilidade são avaliadas através dos testes de 

abdominais, extensões de braços e senta e alcança. O teste de abdominais é 

avaliado através do número máximo de repetições de abdominais que o aluno 

consegue realizar. O aluno coloca-se em decúbito dorsal, membros inferiores 

(MI) com joelhos fletidos e pés apoiados no chão e com os membros 

superiores (MS) ao longo do corpo tocando com a ponta dos dedos numa 

referência no chão, sendo que ao som “cima” o aluno desliza os dedos até à 

extremidade mais distante da referência.  

O teste das extensões de braços tem como objetivo completar o maior 

número possível de extensões de braços. O aluno coloca-se em posição de 

prancha e aos sons “cima” e “baixo” realiza extensão e flexão do cotovelo 

atingindo um ângulo de 90º.  

O teste do senta e alcança consiste no alcance máximo que o aluno 

consegue com as mãos ao MI que se encontra em extensão. O aluno coloca 

alternadamente um MI em extensão contra a caixa e o outro MI com joelho 

fletido e pé apoiado no chão. Sobrepõe as mãos e leva o tronco à frente quatro 

vezes mantendo a posição na quarta tentativa sendo registado o número em 

centímetros. 
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A escala de equilíbrio de Berg, é utilizada para avaliar o equilíbrio 

funcional, não necessitando de equipamento especializado. Foi criada em 1992 

por Katherine Berg, sendo composta por 14 itens que envolvem tarefas 

funcionais específicas em diferentes bases de apoio. Avalia tanto o equilíbrio 

estático como o dinâmico em exercícios como alcançar, rodar, transferir-se, 

permanecer de pé e levantar-se.  

Cada tarefa apresenta cinco opções de resposta e o desempenho da 

aluna é classificado de 0 a 4 podendo obter uma pontuação total de 56 pontos 

(Oliveira et al., 2006).  

Assim, a pontuação atribuída é baseada na aptidão da aluna para 

executar as tarefas, avaliando a sua independência e o tempo que demora a 

executar o exercício (Santos, 2007). Sendo que pontuação entre 0 a 20 indica 

mau equilíbrio, e entre 40 a 56 pontos indica bom equilíbrio (Oliveira et al., 

2006). Esta escala foi validada para a população portuguesa e apresenta uma 

excelente fiabilidade inter-observador (Santos et al., 2005).  

A MABC-2 tem como objetivo avaliar o desempenho das capacidades 

motoras e identificar possíveis problemas de coordenação (Brown & Lalor, 

2009). Assim, o objetivo da bateria desenvolvida para a aluna, foi identificar e 

avaliar as dificuldades da aluna ao nível da coordenação motora. 

A bateria de testes adaptada era constituída por 6 exercícios, sendo 

estes descritos como: saltar à corda, percurso com arcos, caminhar com base 

de suporte estreita, plataforma instável, circuito triangular e bola ao alvo.  

No exercício de saltar à corda era pedido à aluna que autonomamente 

saltasse com os pés alternados, durante 45 segundos. 

O segundo exercício, percurso com arcos, consistia em colocar 7 arcos 

no chão e a aluna tinha que passar no percurso de várias formas, tais como: 

pés juntos, pés alternados e saltar de um arco para o outro, durante 1 minuto. 

O exercício caminhar com base de suporte estreita consistiu em a aluna 

caminhar sobre uma linha. Contudo, devido à facilidade da mesma em executar 

esse exercício, progrediu-se em caminhar num banco sueco invertido durante 

45 segundos. 
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Na plataforma instável, ou mais propriamente numa tábua de freeman 

redonda, pretendia-se que a aluna se equilibrasse na mesma, sem apoios 

externos e sem oscilações, durante o máximo de tempo possível.  

O circuito triangular, consistia numa cadeira e dois cones, onde a aluna 

tinha que sentar - levantar da cadeira e correr em direção a um cone em 

corrida frontal, e para o outro cone em corrida lateral. Por fim, regressar à 

cadeira em corrida de costas. Este circuito tinha como objetivo, verificar a 

resistência da aluna com o número máximo de vezes que o realizava.  

Por último exercício desta bateria de testes, a bola ao alvo, consistia no 

posicionamento da aluna a 2,5 metros da parede, em frente a imagens 

direcionadas a desportos. Assim, era pedido que lançasse a bola com uma 

mão, alternando a lateralidade, para a imagem pedida. Para apanhar a bola, 

esta tinha que o realizar antes da bola tocar no chão, alternando a receção com 

ambas as mãos e com apenas uma. Eram registados os números de erros 

cometidos, durante um minuto. 

 

4.3.1.7 – Protocolo de intervenção 

O presente estudo centra-se na atuação da EF em alunos que 

necessitam de planos curriculares adaptados às suas competências motoras e 

cognitivas. A aluna, encontra-se no 11º ano de escolaridade, com 16 anos e 

apresenta um atraso cognitivo moderado, associado a uma aberração 

cromossomática (translocação entre o cromossoma 1 e 5). 

A ESV disponibiliza um horário extracurricular destinado aos professores 

estagiários de EF para acompanhamento mais específico dos alunos que 

apresentam NEE. O processo de investigação-ação desta aluna foi 

desenvolvido durante o ano letivo 2015/2016, após o planeamento de uma hora 

semanal para o acompanhamento individualizado. Sendo que a mãe da aluna, 

foi devidamente informada, autorizando o início das mesmas. 

Assim, foi decidido que todas as sextas-feiras, das 12h às 13 horas, a 

aluna seria acompanhada pelo NE. 
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Relativamente às sessões, iniciou-se pelas avaliações focando-se na 

coordenação, resistência, equilíbrio, flexibilidade e força da aluna. Após análise 

das avaliações, realizou-se um plano de treino inicial com os mesmos 

exercícios das avaliações, que se progrediram para a integração da aluna em 

aulas de dança envolvendo outros colegas com NEE.  

No entanto, este trabalho não surtiu efeito pois a aluna encontrava-se 

desmotivada, cansando-se facilmente das tarefas e referindo não gostar da 

atividade. Assim, foi utilizado como estratégia os jogos tradicionais, tais como: 

corrida de sacos e macaca, onde, devido à diversidade de jogos existente, foi 

facilitada a progressão da aluna através da sua motivação. 

 

Plano de intervenção 

Inicialmente, para conhecer melhor os gostos da aluna relativamente ao 

desporto, realizaram-se questões como: que desportos realiza, que 

modalidades conhece e quais as modalidades preferidas. A avaliação inicial foi 

realizada de maneira a perceber quais as dificuldades da aluna, e após a 

análise das avaliações e das questões, decidiu-se o plano de intervenção 

adequado consoante os objetivos a que este estudo se propunha. 

O primeiro plano de intervenção, seguiu os exercícios das avaliações, 

realizando-se por 3 semanas após a avaliação. Contudo, devido à monotonia 

dos mesmos, a aluna começou a demonstrar desinteresse e falta de 

progressão, sendo cada vez mais difícil captar a sua atenção.  

Assim, para tentar cativar novamente a sua atenção e interesse decidiu-

se, junto dos outros colegas do NE, introduzir como estratégia aulas de dança 

de forma a integrá-la também com outros colegas. 

Depois da aluna demonstrar aborrecimento com as atividades que 

estavam a ser realizadas e os resultados obtidos não corresponderem aos 

objetivos, foi selecionada uma abordagem diferente.  

Então, a partir desta etapa, o trabalho desenvolvido com a aluna passou 

pela a realização de um conjunto de jogos tradicionais adaptados de maneira a 
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melhorar as suas capacidades motoras, principalmente, força, equilíbrio, 

coordenação e resistência. 

A segunda intervenção seguiu então os jogos tradicionais como 

inspiração para o plano de treino, pois, visto que a aluna desconhecia esse tipo 

de atividades e revelou alguma curiosidade, achou-se pertinente a sua 

introdução. 

 

4.3.1.8 – Resultados 

Mobilidade e autonomia 

A aluna apresentava alguma autonomia na realização de tarefas da vida 

diária, sendo capaz de tratar da sua higiene pessoal sozinha. Realizava 

sozinha a deslocação escola-casa e casa-escola de transportes públicos, 

conseguindo identificar as diversas divisões da escola e deslocando-se para as 

mesmas autonomamente.  

 

FitnessGram 

Quadro 1 - Resultados Fitnessgram 

Testes 
Avaliação inicial 

(16-10-2015) 

Avaliação intermédia 

(8-01-2016) 

Avaliação final 

(13-5-2016) 

Vaivém, até fadiga 8 11 20 

Extensões de braços, 

até fadiga 
4 5 8 

Abdominais, até fadiga 20 19 25 

Senta e alcança, em 

cm 
D – 9 ; E – 7 D – 9; E – 7 D – 10; E – 8 

 

Verifica-se que a aluna apresentou uma melhoria em todos os 

exercícios. De salientar que a diferença mais notória se verifica no teste do 

vaivém, progredindo em 12 voltas. 
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Já no exercício senta e alcança, a aluna não obteve melhorias 

significativas. 

 

Bateria de testes adaptada 

 

Quadro 2 - Resultados Bateria de testes adaptada 

Testes  

Avaliação inicial 

(23-10-2015) 

Avaliação intermédia 

(15-1-2016) 

Avaliação final 

(20-5-2016) 

Saltar à corda em 45’’ 11 14 19 

Percurso com arcos em 

1’ 
6 

6 8 

Plataforma instável, o 

máximo de tempo  
20’’ 31’’ 50’’ 

Caminhar com base de 

suporte estreita, 45’’ 
2 

2 5 

Circuito triangular, até a 

fadiga 
5 

6 10 

Bola ao alvo, número 

de erros durante 1’ 
7 

6 4 

 

Relativamente à bateria de testes adaptada, a aluna obteve melhorias 

em todos os testes. Contudo, é de salientar a melhoria do exercício da 

plataforma instável, aumentando 20 segundos, ou seja, melhorando o seu 

equilíbrio estático. 
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Escala de Equilíbrio de Berg 

Quadro 3 - Resultados Escala de Equilíbrio de Berg 

Descrição dos itens 
Avaliação inicial 

(16-10-2015) 

Avaliação intermédia 

(8-01-2016) 

Avaliação final 

(13-5-2016) 

Da posição de sentado 

para a posição de pé 
4 4 4 

Ficar em pé sem apoio 4 4 4 

Sentado sem apoio 4 4 4 

Da posição de pé para a 

posição de sentado 
3 4 4 

Transferências 3 3 4 

Ficar em pé com os olhos 

fechados 
3 3 3 

Ficar em pé com os pés 

juntos 
2 3 3 

Inclinar para a frente com o 

braço esticado 
1 2 3 

Apanhar um objeto do chão 4 4 4 

Virar-se para olhar para 

trás 
2 2 3 

Dar uma volta de 360 graus 2 3 3 

Colocar os pés 

alternadamente num 

degrau 

3 3 4 

Ficar em pé com um pé à 

frente do outro 
2 2 3 

Ficar em pé sobre uma 

perna 
1 1 3 

Total 38 42 49 
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Relativamente à análise da escala de equilíbrio de Berg, verifica-se que 

a aluna na 1ª avaliação apresentava equilíbrio moderado. No entanto, na 2ª 

avaliação verificou-se que a aluna apresentou melhorias, apresentando já 

nessa etapa bom equilíbrio. 

 

4.3.1.9 – Análise e Conclusões 

Após análise dos resultados das três avaliações e depois da sua 

comparação, verificou-se que a aluna apresentou uma melhoria ao longo das 

sessões, sendo o resultado mais evidente a melhoria do equilíbrio.  

No entanto, ao comparar as suas evoluções, verificámos que as 

melhorias da primeira para a segunda avaliação não foram tão evidentes como 

da segunda para a terceira, achando-se que estes resultados se sucederam 

devido ao tempo entre as avaliações ser diferente (menor entre a primeira e a 

segunda). Outro motivo para estes resultados, pode dever-se à não progressão 

inicial do plano de treino, consequência do desinteresse da aluna na monotonia 

dos exercícios e nas aulas de dança. 

Após a implementação do plano de treino com os jogos tradicionais, 

verificou-se que a aluna se encontrava mais motivada, participativa e focada 

nas atividades, destacando-se a sua relação com os outros e com o meio 

envolvente em toda a tarefa. O facto de serem colocados exercícios variados e 

do interesse da aluna gerou sentimentos que até esse momento não tinham 

ocorrido.  

Assim, analisando os diferentes planos de intervenção e os seus 

resultados, pode-se constatar que independentemente dos exercícios serem os 

mais adequados para as necessidades do aluno, se este se encontrar 

desmotivado e desinteressado, é bastante difícil que melhore a sua 

performance. Além de que, alunos com atraso cognitivo, requerem o dobro da 

nossa atenção para os exercícios incutidos, visto que uma simples atividade 

como ‘’o jogo do enrola’’, torna-se um exercício ideal para ganho de 

motricidade fina. 
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Retém-se então, que cada professor de EF não pode trabalhar só para a 

Turma, mas sim para cada Aluno, contribuindo para uma escola cada vez mais 

multicultural. 
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5 – Conclusão  

 Chegou ao fim! É já com alguma nostalgia que escrevo estas palavras. 

Todo este ano revelou-se extremamente especial sendo um dos anos onde 

mais aprendi e evoluí, quer a nível profissional, quer pessoal. O contacto que 

obtive com todas as pessoas que se cruzaram comigo nesta caminhada fez-me 

crescer, olhar através de uma perspetiva diferente, querer evoluir sempre mais 

e mais. Este ano foi marcado por uma imensidão de partilhas. Ser professor 

não se resume apenas à palavra ensinar, ser professor engloba uma partilha 

de conhecimentos, de valores, de experiências, de reflexões. Na verdade, este 

caminho foi traçado em constantes reflexões durante a prática e depois da 

mesma com o apoio do núcleo de estágio, do professor cooperante, do 

professor orientador e dos restantes professores do grupo de Educação Física. 

Nos momentos mais complicados foi a estes que recorri para ultrapassar 

obstáculos e erguer a cabeça seguindo sempre em frente. Nunca me deixaram 

caminhar só, mas também nunca me deram diretamente as respostas para que 

traçasse o meu próprio caminho, alcançando etapa a etapa. 

Os alunos foram o centro de toda a minha atuação e como constata 

Lopes et al. (2015, p. 304) “…uma boa parte da nossa aprendizagem e 

desenvolvimento derivou, principalmente, das situações e problemas que os 

alunos nos foram criando”. Sem dúvida que consegui crescer com todas as 

peripécias, toda a sabedoria, toda a perspicácia, toda a união demonstrada por 

estes alunos. Nem sempre foi fácil lidar com todos eles, mas a cada passo se 

tornava menos complicado e ia entendendo o que cada um desejava e 

ambicionava. Guardarei para sempre estas recordações maravilhosas quer 

relativamente aos maiores sucessos, quer às adversidades.  

Esta aventura protagonizou-se numa montanha russa de emoções, indo 

com facilidade de um extremo do sentimento ao limite do seu oposto como da 

diversão à frustração, do receio à segurança, da tristeza à felicidade. Vou 

guardar cada segundo na minha memória e recordar com alegria todas as 

aprendizagens que este ano me deu.  

Espero que se iniciem novos ciclos de aprendizagem nunca se 

esgotando até ao fim dos meus dias!   
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