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Resumo 

O estágio pedagógico constitui-se como um momento de formação em regime de 

supervisão pedagógica, habilitante da função de professor de Educação Física. Neste sentido, 

todo o processo foi orientado para o desenvolvimento das competências associadas à profissão 

docente. 

Assumindo ao longo do relatório que o sucesso educativo dos alunos, deve ser o foco 

das decisões e ações dos professores e das escolas, o presente documento expõe as 

atividades realizadas ao longo deste ano letivo, numa perspetiva reflexiva, crítica e projetiva. 

Como a atividade do professor não se cinge ao contexto da sala de aula, é feita a caraterização 

do processo de estágio nas diferentes áreas de intervenção de um professor de Educação 

Física. Assim, a contextualização da comunidade escolar é apresentada para enquadrar todas 

as atividades realizadas e decisões tomadas. Em cada um dos contextos participados são 

descritas as dificuldades encontradas e as estratégias utilizadas para as superar.  

O desenvolvimento profissional e pessoal, integrado nas características e decisões 

específicas da organização escolar, é analisado numa visão projetiva. Neste sentido, é feito um 

paralelismo entre as dificuldades encontradas e as ações pedagógicas futuras, procurando 

estabelecer estratégias tendo em vista o contínuo desenvolvimento profissional. 

Palavras-chave: Educação Física, estágio pedagógico; professor; estratégias, reflexão. 
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Abstract 

The teacher training is part of the graduation, through a supervised and guided teaching 

practice, qualifying Physical Education teachers. Thus, the whole procedure was guided aiming 

at the development of skills associated with the teaching career. 

Assuming, in this report, that the students’ educational success must be the focus of the 

decisions and actions made by teachers and schools, this document presents the activities 

carried out throughout this school year, in a reflective, critical and projective way. As the role of a 

teacher is not just within a classroom context, we make a characterization of the teacher training 

process, in the different fields a physical education teacher operates. In this way, the 

contextualization of the school community is presented in order to frame all the activities that 

were carried out, and what decisions were made. It is reported, in each of the participating 

contexts, the difficulties encountered and the strategies used to overcome them. 

The professional and personal development, integrated with the characteristics and 

school organization specific decisions, is analyzed from a projective point of view. In this way, it 

is made a parallelism between the difficulties encountered and the future pedagogical actions, 

trying to establish strategies aiming at the continuous professional development. 

Keywords: Physical Education, teacher training, teacher, strategies, reflection. 
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1 Introdução 

O processo de estágio corresponde ao último momento de formação académica antes 

de um professor ingressar na carreira profissional e ao mesmo tempo ao primeiro momento de 

confrontação, de um professor com o contexto real de ensino. Conforme sugere o Guia de 

Estágio Pedagógico (2014), constitui-se assim como o culminar de uma formação tendo em 

vista a habilitação profissional para o desempenho de todas as atividades inerentes à função de 

um professor de Educação Física do ensino básico e secundário. 

O presente documento surge no âmbito do estágio pedagógico realizado na Escola 

Básica Integrada Rainha Dona Leonor de Lencastre (EBIRDLL), no ano letivo de 2014/2015, 

integrado no segundo ano do Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário da Faculdade de Motricidade Humana, da Universidade de Lisboa. Assumindo-se 

como um relatório final do estágio pedagógico, procura seguir uma linha de análise encadeada 

de todas as atividades realizadas ao longo do ano de estágio, numa perspetiva reflexiva, crítica 

e projetiva onde são destacadas as dificuldades encontradas e o modo como foram superadas. 

Também será feito um paralelismo entre estas dificuldades e ações pedagógicas futuras, 

procurando estabelecer estratégias no sentido do contínuo desenvolvimento profissional. 

Assim, o relatório final de estágio pedagógico estará dividido em duas partes distintas, 

mas interligadas, onde a primeira servirá de suporte à análise das ações docentes descritas na 

segunda. Numa primeira parte dedicada à contextualização do estágio pedagógico, serão 

analisados criticamente os alunos, o núcleo de estágio, o grupo de Educação Física, a escola e 

o contexto nos quais foram desenvolvidas as atividades de estágio, procurando identificar as 

suas potencialidades e constrangimentos para a minha ação pedagógica, as estratégias que 

utilizei para os contornar e as que deveria ter utilizado ou poderei utilizar num futuro 

profissional. Neste também será abordada a minha intervenção e participação nas atividades 

internas e no desporto escolar, procurando analisar melhor a situação em que se encontra a 

Educação Física na escola. Na segunda parte serão analisadas criticamente todas as tarefas e 

atividades referentes à intervenção nas quatro áreas e subáreas de formação contempladas no 

guia de estágio. Esta parte será desenvolvida em torno de todas as funções pedagógicas que 

um profissional de Educação Física deve desempenhar tendo em vista a maximização das 

aprendizagens dos alunos. O relatório irá culminar numa conclusão geral onde pretendo 

evidenciar as principais tarefas realizadas ao longo do processo de estágio pedagógico, os seus 

efeitos a nível profissional e pessoal e uma projeção para o futuro profissional. 

Ao longo de todo o relatório de estágio pedagógico, procurarei desenvolver uma linha de 

pensamento, na qual as ideias serão encadeadas e as estratégias utilizadas ou propostas, 

poderão servir de auxílio na melhoria do processo ensino-aprendizagem no meu futuro 

profissional e no de outros professores de Educação Física. 
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2 Da turma ao agrupamento 

Conhecer o contexto em que se desenvolveram as atividades de estágio é 

essencial para se poderem compreender as decisões tomadas ao longo deste processo 

de estágio e do seu contributo para a formação a nível pessoal e profissional. 

2.1 Os alunos dentro da turma 

Cada decisão que o professor toma, só faz sentido se for adequada ao contexto 

em que se aplica. Assim, torna-se essencial referir as particularidades da turma, onde a 

minha ação pedagógica foi mais vincada, para que seja possível fazer uma reflexão 

baseada nas condições específicas em que o estágio pedagógico se desenvolveu. 

Seguindo esta lógica, e baseando essa afirmação no decreto-lei nº 240/2001 de 

30 de agosto, um professor do ensino básico e secundário é responsável por identificar e 

respeitar as diferenças culturais e pessoais dos seus alunos e restantes membros da 

comunidade educativa, conseguindo desta forma valorizar os saberes e culturas próprias 

e combatendo os processos de discriminação. Assim, tornou-se essencial fazer a 

caracterização da turma não só com base nas fichas individuais dos alunos, que 

identificam a situação familiar e escolar destes e os seus interesses pessoais, mas 

também a realização dos testes de sociometria, que visaram compreender as relações 

intergrupais na turma e ainda testes de perceção de imagem corporal com o objetivo de 

perceber a opinião dos alunos em relação a si próprios e à sua imagem. 

A turma do 8ºX, era constituída por vinte e sete alunos, catorze do sexo feminino 

e treze do sexo masculino, permanecendo a sua constituição inalterada ao longo de todo 

o ano letivo. A média de idades era de catorze anos, verificando-se que a maioria dos 

seus constituintes apesar de terem transitado do ano anterior, tinham idades já algo 

avançadas para o ano de escolaridade que frequentavam, como tal, estes alunos que já 

reprovaram algum ano tinham tendência para influenciar os restantes e talvez por isso 

existiram mais comportamentos de indisciplina e desinteresse nesta turma. Seis dos 

alunos, não tinham cumprido toda a escolaridade em Portugal, o que também pode ser 

um preditor da indisciplina que apresentaram, como possuem vivências e hábitos 

culturais diferentes, bem como maiores dificuldades de integração, estes alunos tinham 

tendência em registar mais comportamentos desviantes. 

A maioria dos alunos afirmaram gostar da escola, assegurando vinte e três deles 

que estudavam com frequência. No entanto, os seus resultados académicos, 

principalmente durante o primeiro período, não estavam em conformidade com estas 

respostas. Como forma de corrigir este problema, ficou definido em conselho de turma 

que estes alunos, para além do apoio fornecido pelos professores, também precisavam 
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de mais ajuda em casa, apesar de aproximadamente metade deles afirmar que possuía 

ajuda fora da escola. Esta ajuda que os alunos posteriormente receberam em casa, 

revelou resultados positivos nos restantes períodos letivos e foi possível porque 

relativamente ao agregado familiar, se verificou que a grande maioria dos alunos vivia 

com ambos os pais e dezoito dos encarregados de educação possuíam como 

habilitações literárias os ensino secundário ou o superior. 

A ocupação dos tempos livres dos alunos estava relacionada principalmente com 

música, televisão e internet, sendo uma característica dos jovens da sociedade atual. 

Apenas onze dos alunos disse praticar desporto como forma de lazer. Um número 

considerável de alunos, vinte, afirmou gostar de ler. 

A disciplina referida pelos alunos como preferida foi Educação Física, enquanto 

Matemática foi identificada como a de que menos gostavam. Relativamente às matérias 

de Educação Física, de uma forma geral, a mais apreciada foi o basquetebol, verificando-

se a grande tradição desta modalidade desportiva na escola, e o voleibol a menos 

apreciada. 

Quanto à perceção de imagem corporal, a maioria dos alunos revelou uma boa 

perceção de si próprio, destacando-se apenas dois alunos, identificados por possuírem 

uma autoestima baixa. Para os referidos alunos, foi proposto em conselho de turma que 

seria pertinente os professores terem uma atenção especial no contato com estes 

elementos, não os expondo perante a turma. 

Através dos resultados obtidos com a aplicação dos testes sociométricos, que 

permitiram identificar alunos populares e alunos rejeitados, foi possível destacar três 

alunos com dificuldades de integração na turma, sendo rejeitados pela maioria dos 

restantes. Verificou-se ainda que esta não era uma turma unida, existindo no seu seio 

vários grupos distintos, que não se relacionavam com os restantes alunos. Para além 

disso foram ainda identificadas várias relações de conflito, notórias no decorrer das aulas, 

provocando por vezes confrontos verbais entre os alunos. 

2.2 O núcleo de estágio dentro do grupo de Educação Física 

A minha evolução enquanto formando em ensino da Educação Física, deveu-se 

em grande parte ao contacto estabelecido com os meus colegas de estágio e as 

professoras orientadoras, de escola e de faculdade, que constituíram o núcleo de 

Estágio. 

Os professores orientadores têm a responsabilidade de mediar o contacto dos 

professores estagiários com a realidade profissional, permitindo colmatar as lacunas 

existentes na sua formação teórica (Onofre, 1996). Tal é conseguido através de um 
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processo de supervisão que implica uma relação entre os professores experientes e os 

estagiários, em que os primeiros recolhem e analisam informação sobre as dificuldades 

manifestadas pelos segundos aconselhando posteriormente medidas que as permitam 

superar (Onofre, 1996).  

Neste processo de supervisão as orientadoras primaram por adotar, uma atitude 

que levasse à estimulação da investigação, reflexão e problematização, por parte dos 

estagiários, de forma a encontrar soluções para as adversidades encontradas, adotando 

maioritariamente uma supervisão não diretiva (Onofre, 1996). Assim, ao longo do ano, 

primaram por ouvir primeiro os estagiários, questionar de forma a estimular a reflexão e 

apontar as ideias chave de uma linha de pensamento, fomentando a melhoria da 

intervenção pedagógica de todos os elementos do núcleo de estágio. 

Destaco a professora orientadora de escola, que desempenhou um papel muito 

importante ao acompanhar de forma sistemática e incisiva as aulas de todos os 

elementos do núcleo, identificando os aspetos em que necessitávamos de correção, 

propondo sugestões para resolver os problemas. Também a observação das aulas 

lecionadas por ela se constituíram um momento de aprendizagem, nas quais se 

identificaram estratégias pertinentes para a resolução das adversidades encontradas. 

De frisar também a presença da professora orientadora de faculdade que se 

revelou uma mais-valia na formação ao longo do estágio pedagógico. Assumindo uma 

atitude semelhante à orientadora de escola, tornou-se um elemento essencial nas 

aprendizagens e no desenvolvimento de todos os estagiários, enquanto professores. 

Na constituição do núcleo de estágio, também faziam parte três alunos do 

mestrado em Ensino da Educação Física da Faculdade de Motricidade Humana. Como 

possuíam uma formação algo semelhante apesar de terem experiências em áreas de 

especialização diferentes, o trabalho em grupo tornou-se bastante agradável e 

compensador, conseguindo ter ao mesmo tempo, diferentes visões e experiências que 

enriqueceram este processo de formação. 

O ambiente de cooperação vivenciado foi algo natural, uma vez que todos os 

estagiários mantinham uma relação de amizade e de cooperação em trabalhos de grupo 

anteriormente. Assim, para além de conhecermos as nossas rotinas e formas de 

trabalhar, esta união permitiu ultrapassar cada problema com maior facilidade e 

segurança.  

Como a experiência de estágio pedagógico deve ser vista como uma aproximação 

o mais real possível ao desempenho da função docente, a partilha constante de 

conhecimentos, experiências e crenças vivenciada no seio do núcleo, constituiu-se numa 
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fonte inesgotável de informação para o que será o futuro enquanto profissional nesta 

área. Os constantes momentos de partilha e de discussão acerca de todos os aspetos do 

processo de estágio constituíram assim, oportunidade inigualáveis para a moldagem do 

pensamento e ação enquanto professor. 

Apesar do grupo de Educação Física e da escola terem desempenhado um papel 

único na formação dos estagiários constituintes do núcleo de estágio, também a sua 

presença se traduziu num benefício para os mesmos. A existência deste núcleo permitiu 

não só dinamizar diversas atividades na escola, utilizando como exemplo o dia da saúde, 

o torneio de futsal, o desfile de Halloween ou o projeto do banco alimentar, fornecendo 

experiências complementares aos alunos, mas também o desenvolvido de um projeto de 

investigação pedagógica que se revelou fundamental uma vez que se centrou num 

problema identificado, desde há muito, na escola. No progresso deste projeto, foi 

realizado um estudo, pelo núcleo de estágio, sobre esse mesmo problema, que 

posteriormente foi dinamizado e apresentado a toda a comunidade escolar. Esta 

apresentação revelou-se útil, não só pela partilha de conteúdos, mas também pela 

partilha de estratégias e soluções para a sua resolução ou diminuição. Por estes motivos, 

considero a existência de um núcleo de estágio dentro de uma escola, como uma mais-

valia para a resolução de alguns dos seus problemas.  

2.3 O grupo de Educação Física dentro da escola 

O grupo de Educação Física da EBIRDLL insere-se no Departamento de 

Expressões, juntamente com Educação Tecnológica, Educação Visual, Educação 

Musical e Educação Especial. É através deste que os professores de Educação Física 

manifestam as suas opiniões junto do Conselho Pedagógico. No entanto, a 

representação do grupo e da disciplina de Educação Física é pouco relevante no 

Departamento de Expressões, e consequentemente na escola, impedindo um maior 

desenvolvimento e melhoria da qualidade da disciplina. Para tentar resolver este 

problema, seria importante introduzir como preocupações estratégicas e instrumentais, 

no projeto educativo de Educação Física, a conquista de posições importantes nos 

órgãos de gestão administrativa e pedagógica, permitindo uma posição mais ativa e 

presencial nestes, sendo mais fácil cumprir os objetivos aos quais a Educação Física se 

propõe (Brás & Monteiro, 1998). 

Este grupo era composto por cinco professores pertencente aos quadros da 

escola (quatro do sexo feminino e um do sexo masculino) e um contratado (do sexo 

masculino), sendo que uma das professoras era a coordenadora do grupo de Educação 

Física, outra a coordenadora dos núcleos de desporto escolar e outros dois professores 
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são responsáveis pela atividade interna, nomeadamente os torneios inter-turmas e outras 

atividades, como o corta-mato escolar, o mega-sprint ou o mega-salto. Estes professores 

responsáveis pela dinamização das atividades internas podem assumir uma grande 

importância no que toca à afirmação institucional da Educação Física na escola, porque a 

existência de atividades pontuais estruturadas e organizadas ao longo do ano, tais como 

os torneios inter-turmas, são fundamentais para a afirmação da Educação Física na 

escola (Brás & Monteiro, 1998). No entanto, ao longo do ano, o número de atividades foi 

reduzido e a sua existência pouco notória, tendo parca influência para a conquista do 

espaço próprio da Educação Física na EBIRDLL. Neste âmbito, seria pertinente aumentar 

a diversidade, a frequência e a sua duração não se limitando apenas ao período 

correspondente à última semana de cada período e também estende-las a todos os ciclos 

de aprendizagem (Brás & Monteiro, 1998), o que seria facilitado pelo facto de a escola 

ser sede de agrupamento e também por possuir algumas turmas de primeiro ciclo nas 

suas instalações. 

Dos seis professores constituintes do grupo de Educação Física, três deles têm a 

função de lecionar as aulas a alunos do segundo ciclo, e os restantes ao terceiro. Todos 

os professores do grupo de Educação Física, com exceção da coordenadora do grupo, 

são responsáveis por um núcleo de desporto escolar. Também faziam parte deste grupo, 

três professores estagiários provenientes da Faculdade de Motricidade Humana.  

2.3.1 … e a sua dinâmica. 

No seio deste grupo de Educação Física vivia-se um clima agradável e de 

profissionalismo, mas apesar de todas as potencialidades para a melhoria de práticas 

pedagógicas e do desenvolvimento da Educação Física e do desporto escolar, não só ao 

nível da escola mas também do agrupamento, a falta de organização e de vontade em 

partilhar refletia-se num grupo pouco cooperante, verificando-se que o verdadeiro 

trabalho de grupo não existia.  

Benéfico para o grupo seria promover a formação recíproca através da 

dinamização de encontros de apresentação e análise de experiências pedagógicas 

significativas (Ministério da Educação, 2001) e a realização de reuniões e encontros de 

trabalho com maior regularidade, com o intuito de encontrar soluções para a melhoria do 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos e o desenvolvimento e afirmação da 

importância da Educação Física. Mas, para isso seria fundamental uma mudança de 

atitude da coordenadora do grupo, pois só com a sua intervenção e proatividade seria 

possível alterar e aumentar a dinâmica de trabalho de grupo. 
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O contacto diário direto com cada um destes professores, permitiu-me não só 

constatar estas lacunas apresentadas pelo grupo, mas de forma mais relevante para a 

minha formação, observar a forma de atuação de cada professor face aos cargos 

desempenhados, permitindo adquirir as bases para um desempenho futuro destas 

mesmas funções.  

2.3.2 … e a sua influência na lecionação da Educação Física 

Primeiramente, interessa reforçar que a escola dispõe das condições necessárias 

para a lecionação das aulas de Educação Física, possibilitando a componente prática ao 

longo de todo o ano letivo, independentemente das condições climatéricas. A escola 

possui um espaço exterior e dois cobertos, o ginásio e o pavilhão, sendo o último 

partilhado por duas turmas quando as condições climatéricas não permitem a lecionação 

no exterior. Os três espaços são polivalentes e de acordo com os quais o grupo realiza o 

roulement. Apesar de polivalentes, cada espaço não permitem a abordagem de todas as 

matérias, presentes no currículo da disciplina. Em termos de materiais e equipamentos, o 

investimento no presente ano letivo para a disciplina de Educação Física foi elevado, no 

entanto, todo este material adquirido foi distribuído pelos núcleos de desporto escolar. 

Assim, o material disponível para a disciplina, apesar de abundante, continuou a ser de 

fraca qualidade e rapidamente ficou em péssimas condições para ser utilizado nas aulas, 

ao contrário do que aconteceu com o utilizado pelo desporto escolar. Um aspeto 

revelador da falta de investimento na melhoria do ensino da Educação Física, diz respeito 

à ausência de um minitrampolim nas condições mínimas para a lecionação da matéria de 

ginástica de aparelhos, contrastando com a aquisição de uma mesa de ténis de mesa 

nova para utilização do respetivo núcleo de desporto escolar. A decisão do grupo, de 

investir maioritariamente no desporto escolar, também leva a uma desvalorização da 

disciplina em relação ao desporto escolar para além de ter um impacto negativo nas 

aprendizagens dos alunos, porque em algumas situações, devido ao estado degradado 

do material, torna-se difícil dar as melhores condições de prática aos alunos. O único 

motivo para esta decisão, é que o desporto escolar traz mais prestígio, junto dos 

restantes docentes da escola, para o professor que o leciona e obtém resultados de 

relevo. 

O roulement encontrava-se exposto em forma de mapa na sala de professores de 

Educação Física, onde estava definida a utilização das instalações, contemplando todas 

as turmas, horários e dias de ocupação. Cada semana letiva estava associada a um 

desses três espaços, independentemente do ano de escolaridade ou ciclo, o que 

possibilitava a cada turma passar duas vezes por semana em determinado espaço e 
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fazer uma rotação completa por todos em três semanas. Este tipo de rotação apesar de 

permitir, repetir os conteúdos na mesma semana, nos três tempos semanais destinados à 

Educação Física, não favorecia a consolidação dos conteúdos uma vez que os alunos só 

voltariam a passar por essa instalação três semanas depois, sendo a capacidade de 

retenção dos conteúdos por um período tão longo de tempo, reduzida. Mais prejudicados 

encontravam-se os alunos das turmas de sétimo ano, que apenas possuíam dois tempos 

semanais. 

Esta rotação pelos espaços ao longo do ano letivo, foi definida de forma 

estandardizada pelo grupo de Educação física, não tendo em consideração os objetivos 

dos programas nacionais de Educação Física (PNEF) para cada ano de ensino e as 

prioridades entre as matérias, as características das diferentes etapas ao longo do ano, 

ou a caracterização das possibilidades de cada espaço de aula (Ministério da Educação, 

2001). Ao não estarem em consonância com a diretrizes emanadas pelos PNEF, estas 

decisões comprometem grandemente o trabalho a ser desenvolvido no sentido de 

potenciar ao máximo as capacidades dos alunos, bem como a aplicação e cumprimento 

dos programas para cada ano de escolaridade. 

Analisando os horários definidos para o ano letivo 2014/2015, verificou-se que a 

carga letiva atribuída à Educação Física é de cento e cinquenta minutos, distribuídos por 

três blocos de cinquenta, com exceção do sétimo ano, para o qual o tempo semanal 

dedicado à disciplina foi diminuído para apenas cem minutos, distribuídos por dois 

blocos. Esta decisão foi tomada pelos órgãos de gestão da escola, em consonância com 

o decreto-lei nº 139/2012 de 5 de Julho, no qual está definido para as Expressões e 

Tecnologias uma carga horária mínima de trezentos minutos para o sétimo e oitavo ano e 

de duzentos e cinquenta para o nono, sem haver referência ao número de horas 

semanais mínimas destinadas à disciplina de Educação Física. Esta ausência de 

referência e a autonomia dada às escolas, torna preferencialmente a Educação Física 

uma disciplina alvo para que seja atribuída mais carga horária às outras disciplinas em 

seu detrimento. A pouca influência do grupo de Educação Física junto dos órgãos de 

gestão da escola, tornam esta disciplina ainda mais indefesa às investidas da direção da 

escola, que tende em desvaloriza-la, neste caso através da diminuição da carga letiva em 

cinquenta minutos semanais, para as turmas do sétimo ano. Além disso, partindo do 

princípio de que a decisão de retirar tempo letivo seria irreversível para um dos anos do 

terceiro ciclo, considero preferencial que esta decisão se refletisse no nono ano de 

escolaridade, porque é um ano dedicado à revisão das matérias, aperfeiçoamento e 

recuperação dos alunos (Ministério da Educação, 2001), enquanto no sétimo é 
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fundamental que todos os alunos consigam adquirir os conteúdos projetados para esse 

ano, correndo o risco de nunca conseguirem atingir o sucesso nesta disciplina, uma vez 

que é neste ano que ocorre uma transição de ciclo onde são inseridas matérias novas, 

por exemplo a ginástica acrobática, e níveis mais avançados para as matérias abordadas 

até então. 

Relativamente à distribuição da carga letiva semanal, é possível aferir no Projeto 

Educativo 2013/2016, do Agrupamento de Escolas D. João II, que as aulas das 

disciplinas de línguas estrangeiras e de Educação Física não devem ser lecionadas em 

dias seguidos. Considerando apenas a disciplina de Educação Física, verifica-se que as 

aulas não são lecionadas em dias imediatos, no entanto, com exceção do sétimo ano, 

num dos dias duas aulas são agrupadas num bloco de cem minutos. Como no Projeto 

Educativo, também é referido que a elaboração dos horários obedece primordialmente a 

critérios de ordem pedagógica, não me parece que a opção mais vantajosa seja a 

introdução destes blocos no horário dos alunos, mas sim a implementação de três 

sessões separadas de Educação Física por semana (Brás & Monteiro, 1998; Ministério 

da Educação, 2001), trazendo esta distribuição vantagens relacionadas com os princípios 

do treino e o desenvolvimento da aptidão física, na perspetiva da saúde (Ministério da 

Educação, 2001). No entanto, se tal acontecesse, seria pertinente que o grupo de 

Educação Física colaborasse com os órgãos de gestão na definição de critérios que 

visassem encontrar os melhores cenários de organização dos horários (Ministério da 

Educação, 2001), uma vez que ao longo do ano letivo, verificou-se que o tempo útil de 

aula era superior durante os blocos de cem minutos que nas aulas de cinquenta, porque 

os alunos tendiam a despender bastante tempo ao deslocarem-se das aulas anteriores 

para as de Educação Física. 

Através do convívio diário com cada professor, foi possível verificar a existência 

de posições e opiniões contraditórias quanto à forma de lecionação da Educação Física, 

como tal, alguns dos elementos deste grupo não orientavam as suas práticas segundo as 

diretrizes definidas pelos programas. Apesar da existência dos variados documentos 

produzidos pelo grupo, tais como o projeto curricular de Educação Física, o plano 

plurianual, o protocolo de avaliação inicial e os critérios de avaliação de Educação Física 

e de nestes estarem definidas orientações em conformidade com as preconizadas nos 

PNEF, esses professores nãos os seguiam, lecionando a disciplina de acordo com a 

conceção e modelo que consideravam mais adequado ou mesmo, aparentemente, sem 

critério definido, levando a que os níveis das turmas fossem dispares e a avaliação pouco 

consensual. Assim, urge uma uniformização das práticas pedagógicas do grupo, que só 
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será possível se todos os seus elementos trabalharem coletivamente e não como um 

conjunto de indivíduos, permitindo assim a construção das dinâmicas, ações e 

estratégias para que todos os professores orientem as suas sinergias, ações e decisões 

para os mesmos objetivos (Brás & Monteiro, 1998). Este trabalho coletivo é essencial, 

surgindo como um fator determinante para o sucesso dos alunos (Costa, Onofre, Martins, 

Marques & Martins, 2013), pois enriquece a maneira de pensar, agir e resolver problemas 

do professor, aumentando as possibilidades de sucesso em relação à tarefa pedagógica 

(Damiani, 2008). Se este trabalho de grupo existir, os professores menos experientes têm 

um grande suporte profissional por parte dos colegas mais antigos, e com referências 

documentais e práticas partilhadas que facilitariam toda a integração nos processos e nas 

rotinas do grupo de Educação Física (Costa et al., 2013), suprindo, algumas das suas 

necessidades de formação. Apesar disto, quando questionados, os professores mais 

experientes estiveram dispostos a ajudar todos os elementos do núcleo de estágio e a 

encontrar estratégias baseadas na sua experiência, que também se revelaram 

importantes para a resolução de alguns problemas pontuais com que me deparei, bem 

como para a minha formação. 

No entanto, por os documentos referidos acima, estarem redigidos de acordo com 

as orientações dos PNEF, para o núcleo de estágio revelaram-se essenciais na 

orientação de todo o processo de ensino-aprendizagem, suportando as decisões no que 

diz respeito à avaliação, planeamento e condução do ensino ao longo do ano letivo. 

Apesar disto, com o objetivo de melhorar a lecionação da Educação Física na escola, o 

núcleo de estágio decidiu fazer uma análise dos documentos e posteriormente 

apresentou algumas propostas de mudança, com maior incidência no protocolo de 

avaliação inicial. Como este documento se encontra em conformidade com as diretrizes 

dos PNEF, permitindo a avaliação das três áreas de extensão da Educação Física, o 

objetivo das alterações efetuadas foi torna-lo mais funcional e aplicável e que permitisse 

uma avaliação mais precisa das reais capacidades dos alunos. Assim, as principais 

alterações basearam-se na criação de critérios e indicadores mais curtos e de fácil 

compreensão e observação. Também foram realizadas algumas alterações nas grelhas 

de registo, tornando-as mais simples e de fácil utilização. Apesar de todas as alterações 

terem sido alvo de discussão e terem sido aceites pelos elementos do grupo de 

Educação Física, este documento apenas foi aplicado durante a avaliação inicial pelo 

núcleo de estágio. 

Apesar de se constituir como um exemplo, a não aplicação do protocolo de 

avaliação inicial, também se tornou ilustrativo da desunião e conflito de ideias existentes 
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no grupo de Educação Física. Pois sendo óbvio que duas pessoas a olhar para um 

mesmo cenário, observam aspetos diferentes, devemos arranjar ferramentas para que a 

forma como observamos se assemelhe o máximo possível. Isto para que haja uma 

uniformização de olhares e um aperfeiçoamento da recolha de informação, sabendo que 

para isso não importa apenas a experiência, mas também um instrumento corretamente 

refinado e apropriado ao seu utilizador. E este documento é uma dessas ferramentas. Só 

a partir do momento em que a recolha de informação durante a avaliação inicial for o 

mais semelhante possível, se pode tornar o ensino da Educação Física nesta escola 

também ele semelhante, “remando” todos os professores no sentido, de atingir o objetivo 

comum que é o aperfeiçoamento do ensino e da aprendizagem dos alunos. Como este 

período não é realizado de forma idêntica por todos os professores, também este aspeto 

conduz a que o trabalho desenvolvido por eles não seja semelhante. 

Apesar da não aplicação deste protocolo me parecer representativa das 

diferenças existentes na condução da mesma disciplina nesta escola, uma vez que tal 

como referido nos PNEF, é através da avaliação inicial que o professor vai organizar todo 

o trabalho a realizar até ao final do ano (Ministério da Educação, 2001), verifiquei um 

elevado investimento de formação e profissional dos professores mais experientes do 

grupo. Sabendo que os jovens e as escolas de hoje são diferentes dos de amanhã e 

consequentemente, os futuros problemas do ensino da Educação Física serão diferentes 

dos atuais (Crum, 2000), torna-se essencial a existência de um processo contínuo e 

sistemático de aprendizagem no sentido da inovação e aperfeiçoamento de atitudes, 

saberes e saberes-fazer e da reflexão sobre os valores que caraterizam o desempenho 

da função docente (Onofre, 1996), permitindo sempre que as decisões pedagógicas 

sejam adaptadas às circunstancias em que se desenvolvem. Mas para que esta 

formação seja mais rica e eficaz, terá de estar articulada com a escola, os seus projetos e 

consequentemente com as atividades diárias realizadas pelos professores (Marcelo, 

2009; Nóvoa, 1992).  

Neste ano letivo, verifiquei que três dos professores que constituíram o grupo de 

Educação Física, realizaram ações de formação de uma matéria específica, com o 

objetivo de melhorar a sua intervenção particular e consequentemente contribuir para 

uma maior evolução dos seus alunos nesta, e outros dois realizaram uma formação 

contínua no âmbito da gestão da sala de aula, com o objetivo de melhorar o clima vivido 

nos espaços de aula e as situações de aprendizagem dos alunos. 

Assim, observa-se que os professores do grupo que investiram no seu 

desenvolvimento profissional, realizaram-no de forma individualizada. No entanto, as 
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práticas de formação que têm por referência uma dimensão coletiva contribuem para a 

autonomia profissional e para a consolidação da profissão (Nóvoa, 1992). Neste sentido, 

seria pertinente a existência no seio da escola e do grupo de Educação Física de 

formação reciproca, na qual, as potencialidades de determinados professores, podiam 

ser utilizadas para colmatar e maximizar a intervenção dos restantes nas áreas em que 

apresentam uma maior debilidade. Para tornar estas formações mais ricas, poderia e 

deveria ser potenciado o contacto e troca de experiências entre professores de diversas 

áreas disciplinares, permitindo o contacto dos professores com realidades e estratégias 

de intervenção diferentes. Mas para que tal aconteça, tem de se promover a criação e 

implementação de um plano de formação, verdadeiramente ajustado às necessidades e 

prioridades identificadas pelos professores (Ministério da Educação, 2001). 

Acredito que para haver uma melhoria do ensino da Educação Física nesta 

escola, seria necessário um aumento e melhoria significativa na qualidade do trabalho em 

grupo realizado junto do grupo de Educação Física. No entanto, para que isso seja 

possível, é preciso uma mudança ao nível da organização da escola e do seu 

funcionamento, em última instância é necessário um maior investimento educativo por 

parte da escola no seu coletivo (Nóvoa, 1992). 

2.3.3 … e o desporto escolar 

O desporto escolar na EBIRDLL é composto por cinco núcleos, basquetebol, ténis 

de mesa, badminton, futsal e voleibol. No entanto, no ténis de mesa, existem dois 

escalões abertos a alunos de ambos os sexos, bem como no voleibol. Tal como referido 

anteriormente, todos os professores do grupo de Educação Física, com exceção da 

coordenadora do grupo, são responsáveis por um núcleo de desporto escolar.  

Considero que o desporto escolar, ao potenciar benefícios ao nível do 

comportamento, sucesso escolar e atitude perante a escola (Massoni, 2011) favorece a 

promoção de um ambiente escolar mais saudável, harmonioso e consequentemente 

potenciador das aprendizagens dos alunos em todas as áreas de formação. A 

participação dos alunos nas atividades extracurriculares, torna-se especialmente 

importante nas zonas problemáticas ao torna-los mais capazes de resistirem a 

comportamentos não seguros, tais como o uso de drogas e de álcool, envolvimento em 

gangues e atividades criminosas (Massoni, 2011).  

O desporto escolar ao ser encarado como benéfico a nível físico, contribui para o 

desenvolvimento holístico dos alunos, tornando-os cidadãos adaptados à comunidade, 

conscientes de valores como a solidariedade e a identificação com o grupo (Veigas, 

Catalão, Ferreira & Boto, 2009), servindo assim, como complemento para a obtenção da 
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missão da Educação Física e restantes disciplinas, pelo que deveria ser visto pelos 

órgãos de gestão da escola e comunidade escolar em geral, como uma prioridade de 

investimento. No entanto esta importância dada ao desporto escolar, só é visível junto do 

grupo de Educação Física. Talvez não por estas razões, mas a maioria dos professores 

deste grupo, dão uma grande importância ao desporto escolar, por vezes até em 

detrimento das aulas da própria disciplina. Um aspeto revelador, do que foi referido 

anteriormente, diz respeito ao investimento elevado em materiais e equipamentos 

desportivo realizado neste ano letivo. No entanto, todo este material adquirido foi 

distribuído pelos núcleos de desporto escolar, enquanto o disponível para a disciplina de 

Educação Física, continuou a ser de fraca qualidade e rapidamente ficou em péssimas 

condições. Apesar da importância que tem e que deve ser dada ao desporto escolar, esta 

decisão tomada não me parece correta, devendo existir um equilíbrio harmonioso entre o 

material disponível para a condução das aulas e o disponível para os treinos, fornecendo 

as condições básicas necessárias para o ensino de ambos, sem que existam 

constrangimentos. 

Apesar de visarem preencher o horário dos respetivos professores, na definição 

da hora e dia dos treinos dos núcleos de desporto escolar, os professores tiveram em 

consideração a disponibilidade dos alunos, permitindo que na maioria dos núcleos a 

afluência fosse elevada. A condução dos treinos acabou assim por ser dificultada em 

vários dias da semana, mediante o número de atletas ser superior ao recomendado para 

as instalações disponíveis. Devido ao cuidado e preocupação demonstrados por vários 

professores para que os horários do respetivo núcleo não coincidissem com tempos de 

aula dos participantes, foi necessário alterar por diversas vezes o dia e hora dos treinos 

de vários núcleos, principalmente no de voleibol e de ténis de mesa, o qual tive a 

oportunidade de integrar. Este cuidado dos professores do grupo de Educação Física, 

permitiu diminuir a preponderância de um dos principais motivos para a não participação 

no desporto escolar, os horários inadequados disponíveis para as instalações desportivas 

(Veigas et al., 2009). 

Para decidir qual o núcleo de desporto escolar a lecionar, primeiramente foram 

analisadas as possibilidades tendo em consideração o meu horário das aulas de 

Educação Física e de Cidadania e Mundo Atual. Posteriormente, utilizei como critério de 

escolha a modalidade que me possibilitaria mais benefícios nesta etapa de formação. 

Considerando estes critérios, o ténis de mesa pareceu-me ser a modalidade que 

permitiria ter uma maior aprendizagem, não só pela professora que a lecionava, mas por 

ser uma modalidade com a qual não estava muito familiarizado, apesar de já ter tido 
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algum contacto de forma informal, e por ser constituído por atletas do segundo e terceiro 

ciclos, na sua maioria mais jovens que os da turma em que lecionei Educação Física. 

Assim, através da escolha deste núcleo, pretendia chegar ao final do ano letivo a dominar 

muito mais este desporto, aprendendo através do contacto e observação do trabalho 

realizado pela professora responsável do núcleo, do trabalho dos alunos e de estudo 

autónomo. 

Iniciando a coadjuvação do núcleo de desporto escolar de ténis de mesa, a minha 

primeira tarefa passou por ser, fazer a divulgação do mesmo junto da comunidade 

escolar, para a qual utilizei meios diversificados. Entre eles destaco a elaboração de um 

cartaz, mas principalmente o contacto direto com os alunos durante os intervalos. Este 

contacto permitiu-me construir uma relação de confiança que levou os alunos a 

experimentar os treinos de ténis de mesa e a pertencer a este núcleo, mas também numa 

fase mais avançada do ano letivo, a manterem-se empenhados e motivados durante os 

treinos e competições, reinando nestas um clima de camaradagem e entreajuda entre 

todos os atletas. A adesão e participação neste núcleo foi elevada ao longo de todo o 

ano, pelo que o número de alunos presentes no treino começou a comprometer o seu 

melhor funcionamento devido aos poucos recursos disponíveis na escola para esta 

modalidade. Para colmatar este problema, juntamente com a professora responsável do 

núcleo de ténis de mesa, optei por expandir os treinos também para a mesa de ténis de 

mesa exterior que se encontrava próxima do ginásio onde normalmente eram lecionados 

os treinos. Tendo em consideração o referido, bem como o facto de este ser o núcleo de 

desporto escolar da escola que obteve melhores resultados desportivos nos dois últimos 

anos, não compreendo porque continua a ser o núcleo com as condições de treino mais 

precárias. Considero assim, que a direção da escola bem como a coordenadora do 

desporto escolar, deveriam direcionar mais recursos para o núcleo pois as três mesas de 

ténis de mesa, o reduzido número de bolas, e ainda o espaço reduzido existente no 

ginásio, foram um entrave à melhor realização das sessões de treino. 

Durante o primeiro período, apesar de no início do ano letivo apenas ajudar a 

professora nas situações de ensino, com o avançar dos treinos, comecei a propor 

exercícios e posteriormente a tomar decisões relativamente ao planeamento e avaliação 

juntamente com a professora responsável. A partir do segundo período, passei a realizar 

de forma autónoma em algumas etapas do ano, o planeamento e a condução dos treinos, 

bem como a avaliação do processo de treino, mas sempre sob a supervisão da 

professora. Como as inscrições dos alunos na plataforma do desporto escolar, o 

preenchimento e envio das fichas de jogo e as avaliações a enviar aos diretores de turma 
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dos alunos participantes eram normalmente efetuadas pela professora responsável pelo 

núcleo enquanto eu conduzia os treinos, a nível burocrático, apesar de ter ajudado 

diversas vezes, foi a professora responsável pelo núcleo que teve maior responsabilidade 

nestes processos. Apesar disto, e por a ter auxiliado com alguma frequência, considero 

que adquiri as competências referentes à parte burocrática do desporto escolar, obtendo 

um conhecimento geral sobre todos os processos adjacentes à responsabilização por 

uma equipa do desporto escolar. 

Na condução do ensino do ténis de mesa, apesar de considerar positivo e 

gratificante ter o maior número de atletas durante as sessões de treino verifiquei que foi 

difícil fazer um trabalho específico com todos, visando a melhoria das suas 

competências, enquanto não existia um grupo definido de alunos a ir aos treinos. Esta 

situação verificou-se ao longo do primeiro período quando de treino para treino 

apareciam alunos novos para experimentar esta modalidade, enquanto alguns desistiam. 

Desta forma, apesar de sempre terem sido aceites todos os alunos, independentemente 

da sua idade e experiência, para participarem nos treinos, o trabalho a realizar com os 

alunos que poderiam integrar os momentos competitivos da equipa foram 

especificamente direcionados para os objetivos definidos no planeamento para este 

núcleo, enquanto para os restantes desenvolvi atividades mais lúdicas, sempre com o 

objetivo de os motivar a integrarem definitivamente o núcleo de ténis de mesa. 

O incremento de autonomia no processo de avaliação, planeamento e condução 

do treino verificou-se proporcional, ao aumento do meu conhecimento prático da 

modalidade de ténis de mesa, pois, com o aumento da minha autonomia, fui sentindo a 

necessidade de aumentar a minha formação e conhecimento acerca desta modalidade, 

recorrendo principalmente ao trabalho autónomo para o adquirir. Este trabalho foi 

realizado não só pela partilha de informações e troca de ideias com o professor 

responsável pelo núcleo, mas também com estudo autónomo, recorrendo à consulta de 

diferentes documentos de planeamento orientadores a nível meso e macro, que 

auxiliaram no planeamento e projeção dos objetivos para os atletas. Também procurei 

promover o contacto com o treinador de uma equipa de ténis de mesa próximo da escola, 

que se revelou uma fonte de conhecimento prático da modalidade importante para a 

condução do processo de treino e orientação dos atletas em competição. 

O acompanhamento e participação nos vários momentos competitivos concelhios 

e regionais, nos quais a equipa de iniciados masculinos se tornou campeã regional, 

serviu como meio de controlo às aprendizagens dos alunos e consecução dos objetivos 

definidos, permitindo avaliar as suas necessidades e assim, ajustar os objetivos a atingir 
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pelos alunos e consequentemente o processo de treino. Ao longo do ano letivo, fui 

alertado pela professora responsável pelo núcleo para a importância que estes 

momentos competitivos tinham, não só para a avaliação da consecução dos objetivos 

definidos para cada aluno, mas também para manutenção e incremento da motivação 

dos atletas para continuarem no núcleo de desporto escolar e comparecer aos treinos.  

2.4 A escola dentro do agrupamento  

A EBIRDLL entrou em funcionamento no ano letivo de 1995/96, possuindo na 

altura a designação de Escola Básica 2,3 Agualva-Cacém. Passando a assumir a 

designação de Escola Básica 2,3 Rainha D. Leonor de Lencastre no ano letivo de 

1997/98. Só a partir de 1999/2000, com a integração de turmas do primeiro ciclo, adquiriu 

a designação com a qual é conhecida hoje em dia. Sediada em São Marcos, concelho de 

Sintra, possui turmas do primeiro ciclo, com exceção do primeiro e segundo anos de 

escolaridade, ao terceiro ciclo do ensino básico.  

Para que se torne possível garantir e reforçar o projeto educativo e a qualidade 

pedagógica das escolas e estabelecimentos de educação pré-escolar, bem como a 

promoção de um percurso sequencial e articulado aos alunos, favorecendo uma transição 

adequada entre os diferentes níveis e ciclos de ensino (decreto-lei nº 137/2012 de 2 de 

Julho) esta escola é sede do Agrupamento de Escolas D. João II. Este agrupamento 

também é constituído pelas escolas Escola Básica1/JI de S. Marcos nº1 e nº2, bem como 

a Escola Básica1/JI do Casal do Cotão. 

Embora o estágio pedagógico se tenha desenvolvido na sede do Agrupamento de 

escolas D. João II, as atividades desenvolvidas não me permitiram constatar as 

dinâmicas existentes entre as diferentes escolas ou homogeneização das práticas 

escolares para vários níveis e ciclos de ensino do agrupamento. Assim, considero 

pertinente, inserir nos futuros estágios pedagógicos, atividades que envolvam observação 

e análise das relações existentes entre escolas de diferentes ciclos, da importância do 

agrupamento e do papel que os órgãos de direção, administração e gestão 

desempenham, bem como a dinamização de atividades de promoção de dinâmicas de 

referência, para a interação entre os intervenientes pedagógicos de um mesmo 

agrupamento. Todo este processo teria como objetivo, preparar os futuros estagiários e 

professores para o desempenho das suas funções de forma mais ativa e correta, 

enquanto agentes de ensino e melhoria pedagógica de um agrupamento.  

A escola possui um espaço físico bastante amplo, permitindo aos alunos 

realizarem diversas atividades lúdico-desportivas. No entanto, a diversidade de atividades 

acaba por ser reduzida pela pouca qualidade e quantidade do material disponível que 
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podem requisitar e pelo facto dos alunos não poderem trazer qualquer material desportivo 

para o interior da escola. Com isto, grande parte deles acaba por despender a maioria 

dos seus tempos não letivos a jogar no telemóvel ou consola. Este aspeto demonstra, tal 

como referido anteriormente, a pouca importância dada pelos órgãos de direção à 

Educação Física. Como o atrofiamento do espaço conduz ao atrofiamento do corpo e da 

inteligência, estas decisões refletem-se no fraco desempenho de alguns alunos nesta 

disciplina demonstrando que as atividades corporais da criança estão diretamente ligadas 

às qualidades do espaço e materiais que utiliza (Neto, 1979). Tendo em vista a melhoria 

dos tempos não letivos e o aumento da prática de atividade física, considero que deveria 

ser permitido os alunos trazerem o material desportivo próprio, podendo utilizá-lo 

durantes os intervalos em espaço próprio.  

Destinados à lecionação das aulas existem cinco blocos de salas de aula, quatro 

ligados através de corredores cobertos e outro junto ao pavilhão gimnodesportivo, onde 

são lecionadas as aulas de Educação Musical. Para além das salas de aula destinadas 

ao segundo e terceiro ciclo, numa parte isolada de um dos blocos são lecionadas as do 

primeiro ciclo. Para a disciplina de Educação Física e para as atividades de 

enriquecimento curricular existem três espaços disponíveis, um exterior, um pavilhão 

gimnodesportivo e um ginásio. 

Como referido anteriormente, neste ano letivo verificaram-se alterações na 

duração de cada bloco de aulas, verificando-se um aumento de quarenta e cinco para 

cinquenta minutos. Para além das alterações do tempo curricular de algumas disciplinas 

e das suas consequências para a Educação Física já abordadas anteriormente, também 

me parece que nas restantes disciplinas o tempo útil de aula por semana acaba por ser 

diminuído. Considerando que a maioria dos alunos não conseguirá estar concentrado nas 

tarefas de aula durante mais de vinte ou trinta minutos, parece-me ser mais rentável a 

implementação de um intervalo entre cada bloco de cinquenta minutos, extinguindo os 

cem minutos seguidos de aulas. Esta medida visa o aumentado do tempo de 

aprendizagem dos alunos, através do incremento da sua concentração nas tarefas de 

aula e a diminuição dos comportamentos fora da tarefa e de indisciplina. 

2.4.1 … e o meio envolvente 

O meio envolvente onde a EBIRDLL se insere é constituído pelo bairro de São 

Marcos e Casal Cotão, caracterizados pela grande diversidade étnica e baixo nível de 

escolaridade. Assim, bem como todas as escolas do seu agrupamento, encontra-se 

inserida na Freguesia de São Marcos, uma das mais populosas do país (Instituto 

Nacional de Estatística, 2011). De forma mais preponderante para o sucesso académico 
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dos alunos, também se verifica que sessenta vírgula cinco por cento da população não 

possui mais que o nono ano de escolaridade, apesar de o índice de analfabetismo ser 

pequeno, sendo apenas de dois vírgula cinquenta e três por cento (Instituto Nacional de 

Estatística, 2011).  

Quem frequenta as instalações da escola também verifica que a comunidade 

escolar apresenta algumas fragilidades económicas (Projeto Educativo, 2013/2016) e que 

os encarregados de educação têm expetativas reduzidas face às aprendizagens 

escolares dos seus educandos. Consequentemente, o insucesso escolar e a falta de 

acompanhamento de pais e encarregados de educação na vida escolar dos alunos 

(Projeto Educativo, 2013/2016) são os principais problemas e desafios que os 

professores enfrentam na EBIRDLL.  

Apesar de todos estes constrangimentos, a escola encontra-se classificada na 

posição dois milésimos noningentésimo quinquagésimo para o primeiro ciclo, e no 

octingentésimo trigésimo sétimo e octingentésimo septuagésimo nono lugar, 

respetivamente no segundo e terceiro, entre todas as escolas do país (Público, 2014) 

Parece-me assim, que o trabalho desempenhado pelos professores nesta escola é de 

qualidade, pois apesar de todas as dificuldades encontradas no meio escolar e 

inumerados anteriormente, a EBIRDLL acaba por estar bastante próxima da média 

quando comparada com todas as escolas do país (Público, 2014). Para além da 

influência dos professores, os projetos e atividades complementares desenvolvidos na 

escola também têm uma intervenção positiva para o rendimento académico dos alunos 

(Massoni, 2011). 

2.4.2 … e os projetos e atividades complementares 

A existência de atividades extracurriculares, sejam elas atividades desportivas, 

clubes, debates, teatro, publicações na escola ou outros eventos sociais, fomentam 

muitos efeitos positivos ao nível do comportamento, melhoria de notas, conclusão do 

ensino e aspetos sociais dos alunos (Massoni, 2011). Neste sentido, são definidos e 

descritos no projeto educativo do agrupamento dezassete projetos e clubes 

independentes, destinados à participação dos alunos. De entre todos os projetos, posso 

destacar o projeto “Tutoria” cujos principais objetivos são resolver dificuldades de 

aprendizagem dos alunos, facilitar a sua integração na escola e nos grupos-turma e 

atenuar eventuais situações de conflito, o projeto “Sala de estudo” que pretende fornecer 

aos alunos orientação e apoio na realização de trabalhos escolares, dar apoio 

personalizado, esclarecendo dúvidas sobre os assuntos abordados nas aulas e estimular 

a entreajuda entre alunos e o “Gabinete de Apoio ao Aluno”, cujo principal objetivo passa 
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por diminuir a indisciplina na escola, através da reflexão das atitudes que deram origem 

às ocorrências disciplinares (Projeto Educativo, 2013/2016). Apesar de estes projetos 

terem mostrado resultados positivos nos anos anteriores, este ano, devido à existência 

de escassos recursos espaciais (falta de salas de aula), a direção da escola optou por 

extinguir o projeto “Sala de Estudo”. Esta decisão por parte da direção torna-se, na minha 

perspetiva um passo atrás na qualidade do ensino a que esta escola estava habituada, 

pois, tal como alguns professores referem, estes projetos tornaram-se ao longo dos anos, 

o suporte para o sucesso dos alunos, principalmente para aqueles que possuíam mais 

dificuldades e menos apoio em casa, servindo como uma orientação e motivação 

adicional para os alunos se esforçarem e integrarem na escola. 

Estes projetos contam com o apoio, contributo e participação da maioria dos 

professores da escola e consequentemente também do núcleo de estágio. Assim, ao 

longo do ano letivo estivemos envolvidos nestas atividades, desenvolvendo e 

participando em dinâmicas para a consecução dos objetivos definidos em alguns 

projetos, tal como o Projeto Solidariedade – Banco Alimentar “Educar para a Cidadania”. 

Implementado há vários anos nas aulas de Cidadania e Mundo Atual, tem vindo a adquirir 

uma importância cada vez maior na escola. Este projeto tem como principais objetivos a 

transmissão de valores através de uma estreita relação com o Banco Alimentar Contra a 

Fome. A participação dos elementos do núcleo de estágio neste projeto, centrou-se 

especialmente na dinamização de atividades que permitissem angariar alimentos 

destinados ao Banco Alimentar. Para tal, organizámos e dinamizámos festas, concursos 

e torneios de várias modalidades que permitiram obter uma considerável quantidade de 

alimentos para esta instituição. A participação nestes projetos permitiu preparar para o 

planeamento, organização e dinamização de projetos no meu futuro profissional, para 

além de ser extremamente gratificante contribuir para o sucesso dos alunos enquanto se 

ajuda uma causa tão nobre como o Banco Alimentar. 

Também os professores do grupo de Educação Física são responsáveis por 

dinamizar uma parte importante referente à atividade interna da escola que 

compreendem os vários ciclos de ensino, no âmbito da atividade física e desportiva. 

Estas atividades têm como objetivos proporcionar atividades de formação e orientação 

desportiva, com vista à aquisição de competências físicas, técnicas e táticas, no sentido 

de uma evolução desportiva e da formação integral do aluno (Projeto Educativo, 

2013/2016), podendo destacar-se os torneios inter-turmas de futebol, basquetebol e 

voleibol, o corta-mato escolar e o mega-sprint e mega-salto. A participação do núcleo de 

estágio, nestas atividades permitiu compreender como são organizadas, dinamizadas e 
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implementadas na escola, possibilitando conhecer as competências que o professor deve 

dominar para que as atividades se desenrolem sem contratempos e imprevistos. O 

domínio destas dinâmicas de organização é essencial para o professor de Educação 

Física, pois a existência de atividades pontuais, estruturadas e dinamizadas ao longo do 

ano é fundamental para a afirmação da disciplina (Brás & Monteiro, 1998). No entanto, 

considero que durante a implementação destas atividades, poderia existir uma maior 

mobilização e participação da comunidade escolar. Tal poderia ser conseguido através 

do alargamento dos dias de realização destes torneios e de uma maior publicitação das 

suas datas de realização, com a afixação de cartazes pela escola e do envio de correio 

eletrónico para professores e encarregados de educação, pois verificou-se, em alguns 

períodos do ano letivo, que certos professores ficaram surpresos com a realização destas 

atividades e consequente ausência na aula de alunos. Uma maior participação da 

comunidade também poderia ser conseguida através da alteração das matérias 

escolhidas de ano para ano. Nesta atividade, poderia existir uma ligação interdisciplinar, 

enriquecendo a atividade em questão e fortificando a importância da existência da 

Educação Física no currículo, perante a comunidade escolar.  

Não se encontrando definido no projeto educativo, mas como forma de promoção 

do contacto com todos os elementos da comunidade escolar, professores, alunos e 

funcionários, o núcleo de estágio promoveu e dinamizou o projeto “Dia da Saúde”. Este 

permitiu fomentar as relações entre todos os elementos da comunidade escolar e 

pessoas externas, dar a conhecer a importância de adotar hábitos de vida saudáveis e os 

seus benefícios, bem como a promoção de uma escola inclusiva, acessível e aberta à 

participação de toda a comunidade envolvente. Para que os objetivos propostos fossem 

cumpridos, foram realizados contactos com entidades externas, sendo requerida a sua 

ajuda na dinamização de várias atividades. O nosso pedido foi acedido pelo Oeiras Golf e 

pelo Sporting Clube de Portugal, que possibilitaram aos alunos experiências nas 

modalidades de golfe e andebol, respetivamente, e pelo Centro de Saúde do Cacém e 

pela Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal que dinamizaram palestras, 

ensinando conceitos sobre a saúde e manutenção de um estilo de vida saudável. 

O “Dia da Saúde” garantiu a participação ativa de praticamente todos os alunos 

em atividades às quais normalmente não têm acesso, assegurando a partilha de 

conhecimentos acerca dos estilos de vida saudáveis. Assim constituiu-se como uma 

atividade conseguida de forma muito satisfatória, devido ao facto de os professores terem 

auxiliado no acompanhamento das turmas o que garantiu a presença dos alunos na 

atividade. Como o presente projeto foi capaz de mobilizar um elevado número de 
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pessoas pertencentes e externas à comunidade escolar, considero que o mesmo 

contribuiu para o fortalecimento das relações internas e externas da escola. Este projeto 

assumiu uma importância inesperada pois criou-se uma hipótese de parceria da escola 

com as entidades externas intervenientes, em especial o Oeiras Golf que demonstrou 

interesse na ajuda em termos de recursos materiais e humanos para a abertura de um 

núcleo de desporto escolar de golfe. 

Para a implementação desta atividade, o contacto feito necessariamente com a 

escola potenciou o desenvolvimento de competências pessoais e sociais, especialmente 

a comunicação com professores, funcionários e alunos e pessoas externas à escola, 

levando a que houvesse a necessidade de transportar, para um contexto real, 

conhecimentos adquiridos ao longo da formação inicial, especialmente adquiridos através 

da criação de um projeto para a unidade curricular de Animação Sócio-Educativa do 

primeiro ano de mestrado.  

2.4.3 … e os agentes de ensino 

Como o diretor é o órgão de administração e gestão do agrupamento nas áreas 

pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial (decreto-lei nº 137/2012 de 2 

de Julho), os projetos, só são implementados se a direção da escola os considerarem 

importantes e que tragam mais-valias para a comunidade escolar.  

A direção da EBIRDLL tinha na sua constituição e como elemento principal a 

diretora, uma figura de relevo na escola, que exercia as suas funções com grande 

autoridade. O facto deste elemento do sistema escolar centrar todo o poder decisório não 

se torna muito funcional, porque a aprovação e realização de uma qualquer atividade, 

implica o consentimento por parte da diretora e se esta não se encontrar a exercer 

funções na escola, a atividade não se realiza. Por existirem situações que necessitam de 

aprovação imediata, considero que seria pertinente a delegação de funções para a 

subdiretora ou as adjuntas, colmatando este problema. 

Também se verificou pouca atividade grupal e trabalho coletivo entre a classe de 

professores. No entanto esta tendência parece não ser um problema específico da 

EBIRDLL, pois desde sempre, os professores têm trabalhado preferencialmente de forma 

individualizada e esse pendor parece não ter mudado (Damiani, 2008). Verificando-se 

que alguns professores se resignam realizando apenas as atividades de lecionação que 

lhes compete, não promovendo o desenvolvimento de atividades complementares. 

Assim, é necessário uma gestão escolar mais permeável e colaborativa, que tenha em 

perspetiva a opinião dos liderados, promovendo um clima de colegialidade e cooperação 

entre os agentes de ensino da escola de forma a procurarem alcançar objetivos comuns 
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(Clemente & Mendes, 2013). No entanto também a proatividade dos professores deverá 

aumentar pois as escolas não podem mudar sem o empenho dos professores; e estes 

não podem mudar sem uma transformação das instituições em que trabalham (Nóvoa, 

1992). 
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3 Professor na sua totalidade 

Apesar da função mais visível de um professor de Educação Física passar por 

planear, conduzir e avaliar as situações de ensino-aprendizagem, este também tem 

funções no enquadramento da escola como organização e comunidade. Assume 

igualmente funções importantes no estabelecimento de relações com a comunidade local 

onde a escola se insere, sendo responsável por estabelecer ligações com clubes 

desportivos, ginásios ou outras instituições ligadas ao desporto próximas da escola 

(Crum, 2000). 

Tendo em consideração que a Educação Física se apresenta como uma realidade 

complexa em contínua mudança é indispensável, que os professores disponham não só 

de um repertório de técnicas de ensino e do conhecimento de valores e objetivos 

educativos e competências para saber quando as aplicar, mas também que sejam 

profissionais reflexivos com capacidade de resolver e colocar problemas (Crum, 2000). 

Assim, a qualidade com que o professor cumprirá as suas funções dependerá em grande 

medida da capacidade de reflexão acerca dos problemas com que se depara não só a 

nível micro, aquado da lecionação das aulas, mas também a nível meso e macro, na 

relação com a organização escolar e comunidade envolvente. 

Como a intervenção do professor não se cinge ao nível micro, o trabalho 

desenvolvido e apresentado no seguimento do relatório refere-se ao meu processo de 

formação, enquanto professor estagiário nas quatro áreas de formação contempladas no 

guia de estágio. No entanto, considerando a abordagem da área “relação com a 

comunidade”, descrita anteriormente no relatório de estágio, irei relatar com maior 

incidência numa perspetiva reflexiva, crítica e projetiva, a minha intervenção nas 

restantes três áreas de intervenção de acordo com o Guia de Estágio Pedagógico (2014). 

3.1 Contacto Inicial… mas não “às cegas” 

Cada aluno é diferente dos restantes, apresentando atitudes e visões divergentes 

em relação à escola e ao processo de ensino-aprendizagem. Assim, é essencial que o 

professor perceba que dentro de uma turma existem trinta indivíduos que responderão 

diferentemente às situações de ensino, devendo obter a máxima informação possível de 

cada aluno, previamente à sua prática pedagógica, permitindo organizar e orientar o 

ensino desde o primeiro contacto com os alunos.  

Apesar do primeiro contacto ter ocorrido na primeira reunião de encarregados de 

educação e alunos no primeiro dia de aulas, antes desta data já possuía informações 

acerca das características gerais da turma. Por se tratar de uma turma de continuidade, 

as informações fornecidas pela professora orientadora de escola e diretora de turma do 
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8ºX através do diálogo com ela e das fichas individuais dos alunos, verificaram-se 

bastante fidedignas, tornando-se essenciais para orientar o início do ano letivo, nas aulas 

de Educação Física. A análise dos documentos do professor estagiário que lecionou 

Educação Física no ano letivo 2013-2014, também se constituíram fontes de informação 

importantes para a formação dos grupos de trabalho e organização nas primeiras aulas, 

pois neles foi possível verificar os níveis atribuídos aos alunos no ano transato em cada 

área e matéria. Verificando o auxílio que esta informação me deu durante o período de 

avaliação inicial, considero que a partilha de informação e documentos deveria ser 

generalizada no seio do grupo de Educação Física, tornando mais fácil e preciso os 

diagnósticos obtidos nesta fase do ano. Considero assim, que no final de cada ano letivo, 

os professores poderiam registar e fornecer aos restantes elementos do grupo de 

Educação Física, as classificações finais dos seus alunos e os níveis obtidos em cada 

área e matéria desta disciplina.  

Neste sentido, o diretor de turma é um agente determinante no processo 

pedagógico, assumindo o levantamento das singularidades da turma e consequente 

criação de uma base de conhecimento sobre os elementos que constituem o grupo, como 

uma das suas competências. Este levantamento e análise do contexto geral da turma e 

da individualidade dos alunos ao nível do seu contexto socio-familiar e económico e da 

sua história escolar anterior, permite situar os docentes na realidade com que vão 

trabalhar e promover nos conselhos de turma, o debate sobre as estratégias a 

implementar para superar dificuldades identificadas (Roldão, 1995). Para contribuir para 

este processo, numa fase inicial do ano letivo a primeira tarefa no acompanhamento e 

coadjuvação da direção de turma passou por realizar o estudo de turma, onde estavam 

presentes as informações sobre todos os alunos. Este permitiu fazer uma caracterização 

global da turma e individualmente de cada aluno, disponibilizando informações como a 

disciplinas preferidas, desportos praticados, atividades na ocupação dos tempos livres, 

composição do agregado familiar, habilitações literárias dos encarregados de educação, 

situação clínica, perceção dos alunos face à sua personalidade e comportamento na 

escola ou a opinião sobre a escola. Também foram inseridos nesta análise os resultados 

de perceção de imagem corporal, onde se observou a perceção dos alunos acerca de si 

mesmos, e os resultados dos testes sociométricos, que permitiram identificar os grupos 

existentes na turma e os alunos críticos.  

Sabendo que a coordenação de debate, acerca da informação recolhida sobre os 

alunos é uma das competências do diretor de turma (Roldão, 1995), após eu ter 

apresentado estas informações na primeira reunião de conselho de turma, elas foram 
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alvo de debate, com o intuito de definir estratégias de reconstrução e diferenciação 

curricular. Gerou-se um momento de maior dinâmica na reunião, em que ficaram 

definidas as estratégias comuns a adotar pelos professores das diferentes áreas 

disciplinares. Não só na primeira reunião, mas ao longo do ano letivo verifiquei que no 

conselho de turma do 8ºX, existiram sempre momentos de análise de informação e 

discussão de estratégias comuns a todos os professores, com o intuito de melhorar o 

rendimento académico dos alunos e diminuir as situações de indisciplina que se iam 

verificando. Nestes momentos compreendi a importância da função do diretor de turma 

na escola, pois ao coordenar, em colaboração com os docentes da turma, a adequação 

de atividades, conteúdos, estratégias e métodos de trabalho à especificidade do grupo e 

de cada aluno (Decreto Regulamentar n.º 10/99 de 21 de julho; Roldão, 1995), torna-se 

preponderante para o sucesso escolar de muitos alunos, pois permite rentabilizar 

estratégias e articular procedimentos e métodos de trabalho em áreas disciplinares 

diferentes (Roldão, 1995). Por considerar as reuniões de conselho de turma um fator vital 

na dinâmica da escola, penso que estas deveriam ter maior frequência e duração. 

Apenas uma hora em cada período letivo é bastante reduzido para a definição de 

estratégias e a sua forma de implementação na aula, acabando estas por ser definidas 

maioritariamente, através do contacto informal da diretora de turma com os outros 

professores na sala de professores. 

O diretor de turma ao ter de assumir um papel claro de liderança e coordenação 

no lançamento deste tipo de análises e no debate e promoção das estratégias e 

procedimentos que consensualmente venham a encontrar-se para uma ação equilibrada 

e eficaz junto da turma (Roldão, 1995), deverá ser selecionado de acordo com critérios 

bem definidos que permitam garantir o eficaz funcionamento do conselho de turma. 

Assim, deve-se dentro do possível, selecionar um líder aceite entre todos os professores 

e carismático, possibilitando a projeção do cargo para além da sua função burocrática, 

gerando objetivos comuns aos professores e promovendo a determinação unânime de 

processos pedagógicos que visem a aprendizagem, beneficiando a implementação de 

processos de ensino que promovam no sucesso da intervenção pedagógica (Clemente & 

Mendes, 2013). Apesar de não ter acompanhado ou participado noutros conselhos de 

turma, e consequentemente não ter observado a dinâmica dos mesmos, verifiquei a 

existência de diretores de turma sem perfil de liderança ou motivação para o 

desempenho das funções que lhes competia, selecionados apenas para preenchimento 

do seu horário. Assim, considero pertinente a definição no próximo projeto educativo de 
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critérios de seleção que permitam identificar os professores mais adequados para o 

desempenho desta função.  

Uma das funções do diretor de turma na EBIRDLL, diz respeito à lecionação das 

aulas de Cidadania e Mundo Atual (Projeto Educativo, 2013/2016), as quais tive a 

oportunidade de acompanhar e coadjuvar. Ademais de permitirem desenvolver 

competências direcionadas para os conteúdos da disciplina, principalmente através do 

desenvolvimento de projetos variados, constituíram-se como mais um momento de 

contacto com os alunos, onde se pretendeu fomentar a comunicação e formas de 

trabalho cooperativo entre professores e alunos. O projeto Banco Alimentar “Educar para 

a Cidadania”, cujos objetivos se prendiam com o desenvolvimento do saber-estar e viver 

em sociedade e a solidariedade, foi talvez o mais relevante e proveitoso. Neste os 

alunos, sob a minha coordenação e da diretora de turma, organizaram e dinamizaram 

atividades que permitissem recolher alimentos para o Banco Alimentar, enquanto esta 

instituição disponibilizou uma psicóloga responsável por transmitir os referidos valores 

aos alunos. Considero que a lecionação desta disciplina através do envolvimento dos 

alunos em projetos é essencial para que a aquisição da informação seja a pretendida, 

pois ao sentirem que fazem parte e são agentes essenciais no processo de ensino, os 

alunos mantêm-se mais motivados e empenhados nas aulas e trabalham para a 

disciplina nos intervalos, horas de almoço e em casa. A existência de parcerias com 

entidades externas também é uma mais-valia para a escola, permitindo que os projetos 

sejam concretizados e disponibilizando recursos impossíveis de mobilizar no 

agrupamento. Assim, seria pertinente a dinamização de mais projetos, noutras áreas 

curriculares, bem como o estabelecimento de mais parcerias externas com a escola. Nas 

aulas de Cidadania e Mundo Atual iniciei o ano letivo apenas com a função de observar 

as aulas, no entanto, sempre que possível fui tentando interagir com os alunos. Estes 

momentos também se revelaram importantes para aprofundar o meu conhecimento dos 

alunos numa fase inicial do ano. Com o avançar do ano letivo, comecei a ser mais 

participativo na aula, interagindo diversas vezes e conduzindo algumas situações de 

ensino, até que no terceiro período fiquei responsável por conduzir uma aula na íntegra, 

cujo tema foi “a sexualidade e os métodos contracetivos”. Por ter características distintas 

de uma aula de Educação Física e ter abordado um tema sensível para os alunos, 

tornou-se um momento bastante enriquecedor para a minha formação, durante o qual me 

apercebi da importância dos conhecimentos aprendidos na disciplina de Ensino e 

Promoção da Saúde na Escola, lecionada no segundo semestre do segundo ano do 
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mestrado, e da sensibilidade que é necessário ter para tratar estes temas com alunos 

desta faixa etária. 

Relativamente às questões burocráticas com que todos os diretores de turma têm 

de lidar, apesar do muito tempo referente à direção de turma, ter sido dedicados à 

marcação e justificação de faltas e arquivo das participações dos alunos, também fizeram 

parte das minhas tarefas a atualização do plano trabalho da turma. Não obstante ter sido 

discutido em conselho de turma, este documento, acabou por não ser implementado pela 

maioria dos professores, o que compromete a sua função de guiar o trabalho a ser 

desenvolvido por eles. Este aspeto deverá ser corrigido para o futuro ano letivo, pois 

como os docentes funcionam separadamente, verifica-se uma disparidade de processos 

e de normas de trabalho que constituem fator de perturbação, que podem levar ao 

insucesso dos alunos (Roldão, 1995). 

Também a atualização dos processos individuais dos alunos e do respetivo 

dossier de turma numa fase inicial do ano letivo, tornou-se outra função no 

acompanhamento da direção de turma, e que me permitiu ter um melhor conhecimento 

dos alunos. Com este trabalho reuni os dados destes e dos respetivos encarregados de 

educação, dedicando especial atenção aos seus contactos, essenciais ao longo do ano 

para comunicar e resolver problemas de comportamento e de aproveitamento académico. 

Os contactos com os encarregados de educação surgiram sistematicamente por telefone 

ou e-mail, na generalidade para remediar e tentar resolver problemas comportamentais. 

Dependendo da gravidade da situação pretendiam sensibiliza-los para a situação do seu 

educando ou para convoca-los à escola sempre que a gravidade do caso o exigia. A 

diretora de turma, tentando assegurar a articulação entre os docentes da turma, os 

alunos e os encarregados de educação (Decreto Regulamentar n.º 10/99 de 21 de julho; 

Roldão, 1995), convocou com alguma frequência contactos presenciais com os 

encarregados de educação, com o intuito de informar e debater estratégias, algumas já 

definidas em conselho de turma, para resolver o insucesso escolar dos alunos. Apesar de 

ao longo de todo o ano letivo, a diretora de turma se ter mostrado incansável na tentativa 

de estabelecer contacto com os encarregados de educação e de em conjunto resolver os 

problemas apresentados pelos respetivos educandos, muitas das vezes os educadores 

se mostravam desinteressados pelos problemas dos seus filhos. O acompanhamento e 

autonomia possibilitada pela diretora de turma no contacto com os encarregados de 

educação, por via e-mail, telefone ou presencial, permitiu-me adquirir muitas 

competências quanto à forma de comunicar e sensibilizar os encarregados de educação 
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para os problemas dos seus educando, competências que não seriam possíveis adquirir 

sem a liberdade que me forneceu.  

As reuniões com os encarregados de educação, que ocorrem ao longo do ano 

letivo, foram outro momento de contacto destes com a diretora de turma. A primeira 

realizou-se no início do ano, tendo como função a receção aos alunos e encarregados de 

educação na escola e apresentação geral do ano letivo. As restantes tiveram lugar no 

início do segundo e terceiro período e no final do ano letivo e tiveram como intuito a 

entrega e análise das classificações dos alunos e transmissão de informação pertinente 

para o período ou ano letivo seguinte. O reduzido número de educadores presentes e o 

desinteresse, de alguns dos que compareceram, observado nas reuniões foi explicativo 

de alguma desmotivação pela escola e insucesso escolar dos alunos. Este contacto com 

os encarregados de educação é fundamental pois permite compreender a origem de 

algumas características e comportamentos dos alunos, permitindo definir estratégias para 

os modificar. Em todas as reuniões foi possível observar a excelente relação entre a 

diretora de turma e os encarregados de educação, verificando-se que estes respeitavam 

e tinham em consideração a opinião da professora enquanto diretora de turma. Esta 

relação de respeito e admiração dos encarregados de educação assumiu-se como 

fundamental na implementação de medidas corretivas do comportamento e do insucesso 

escolar de alguns alunos. Enquanto diretor de turma, esta relação de proximidade com os 

encarregados de educação será uma preocupação pois só assim, os educadores 

aplicarão estratégias definidas em conselho de turma para a suprir os problemas 

apresentados pelos seus educandos.  

Tendo em conta tudo isto, parece-me evidente que a seleção do diretor de turma 

não pode recair sobre um professor inexperiente, nem sem competências relacionais. 

Estes deve ser um elemento respeitado e respeitador, com competências pessoais 

evidentes que possibilitem estabelecer a relação entre a escola e os pais, bem como unir 

os professores da turma em volta de objetivos gerais (Clemente & Mendes, 2013). Caso 

venha a desempenhar funções de diretor de turma, terei como principais preocupações, o 

estabelecimento de relações de proximidade com professores, pais e alunos, tendo em 

vista a existência de uma cooperação positiva entre todos os intervenientes do processo 

ensino-aprendizagem, tornando o sucesso dos alunos mais fácil de alcançar.  

3.2 Em busca da razão do insucesso 

O pouco envolvimento dos encarregados de educação, constatado através da 

ausência da sua maioria nas reuniões de pais, influencia negativamente o sucesso dos 

alunos. Como este problema é igualmente uma preocupação definida no Projeto 
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Educativo da escola, como uma prioridade a resolver por ser um problema vivenciado por 

grande parte dos diretores de turma da escola, o núcleo de estágio teve a necessidade 

de estudar a influência que o tipo de envolvimento dos encarregados de educação tem no 

aproveitamento dos alunos.  

Definido o objeto de investigação, para que nos fosse possível desenvolver e 

orientar a investigação tentámos perceber se e como o fraco envolvimento dos 

encarregados de educação na educação dos alunos influenciava o sucesso académico 

dos mesmos. O primeiro aspeto a dominar foi a definição de envolvimento parental, para 

a partir daí compreendermos melhor o que investigar. De seguida fomos perceber, 

através da análise bibliográfica se o envolvimento parental tinha influência no 

aproveitamento académico. Ficou inequívoco que, tem um impacto positivo em alunos 

que frequentam o segundo e terceiro ciclos de ensino (Hill & Tyson, 2009; Wilder, 2014), 

independentemente da etnia (Wilder, 2014; Wang & Sheikh-khalil, 2014), sendo esta 

relação mais forte para populações urbanas (Jeynes, 2005), como é o caso da população 

que constitui a EBIRDLL. Também ficámos a saber que o envolvimento pode ser 

abordado em relação a vários aspetos e que alguns deles têm maior influência no 

sucesso dos alunos que outros (Jeynes, 2005). A partir desse momento, a nossa 

preocupação passou por perceber a influência de cada tipo de envolvimento parental no 

aproveitamento dos alunos, definindo assim a questão de partida. 

Como o núcleo de estágio do ano transato, também tinha analisado o 

envolvimento dos encarregados de educação, tentámos colmatar as lacunas 

apresentadas na sua investigação. Assim, alargámos a amostra de estudo, obtendo uma 

representação de todas as turmas do segundo e terceiro ciclos.  

Como método de recolha de dados, utilizámos um questionário com uma escala 

de perceção, para procurar perceber se o tipo de envolvimento dos encarregados de 

educação teria influência no aproveitamento dos alunos da escola. Embora soubéssemos 

à partida que os resultados estariam desajustados da realidade, por estarmos a analisar 

as perceções e não o envolvimento parental real, procurámos uma relação significativa 

entre estas e o aproveitamento dos alunos. Após o tratamento de dados, utilizando o 

programa IBM SPSS 20.0 (Statistical Package for the Social Sciences), verificámos que 

não foi encontrada qualquer relação significativa, direcionando a investigação noutro 

sentido. Assim, confrontámos o sucesso académico dos alunos com os contactos dos 

encarregados de educação com a escola, as participações e faltas injustificadas dos 

alunos, por considerarmos estes indicadores representativos do envolvimento parental, e 

verificámos alguns resultados significativos. 
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Apesar de não ser significativa, possivelmente devido ao constrangimento de 

estarmos a avaliar perceções, o envolvimento parental global e os diferentes tipos de 

envolvimento têm uma influência positiva sobre o aproveitamento escolar dos alunos. 

Enquanto o número de faltas injustificadas e o aproveitamento geral, observado pela 

média de todas as disciplinas, e específico nas disciplinas de matemática e português 

apresentam uma relação significativa, onde os alunos com maior número de faltas 

tendem a apresentar pior aproveitamento escolar. Também foi possível verificar que os 

encarregados de educação dos alunos com classificação negativa na disciplina de 

matemática são os que contactam mais vezes com a escola, devido ao fraco 

aproveitamento dos seus educandos. 

Para uma futura investigação acerca do envolvimento parental, considero 

importante alterar a forma de recolha de dados, potenciando verdadeiramente a medição 

do envolvimento parental em detrimento das perceções dos encarregados de educação. 

Por ser um contexto complexo onde se pretende estudar variáveis complexas parece-me 

adequado fazer um estudo de caso pois este permite analisar o objeto no seu contexto 

real, utilizando múltiplas fontes de evidência, qualitativas e quantitativas (Meirinhos & 

Osório, 2010). Para a recolha de informação, seria mais adequado a seleção de uma 

amostra reduzida de encarregados de educação e análise das suas ações, utilizando 

como instrumentos um diário de observação da sua intervenção junto dos educandos ou 

uma entrevista.   

Os processos de investigação-ação desenvolvidos nas escolas, só fazem sentido 

se os resultados da investigação resultarem em alterações no seio escolar, tendo em 

vista a melhoria do processo ensino-aprendizagem. Assim, a partir dos resultados obtidos 

com a realização do estudo, formulámos um conjunto de estratégias de intervenção, que 

permitissem colmatar ou atenuar o problema verificado. Nestas estratégias incluímos o 

aumento da frequência de contactos dos diretores de turma com os encarregados de 

educação, comunicando com eles não só para resolver problemas e transmitir 

informações negativas, mas numa perspetiva positiva, informando-os acerca dos bons 

desempenhos e comportamentos dos educandos na escola. Tornando esta medida mais 

concreta, definimos como meta o contacto com três encarregados de educação por 

semana, permitindo ao diretor de turma contactar a plenitude dos alunos em cada 

período de aulas. Outra das estratégias incluídas passava pela utilização dos variados 

meios de comunicação disponíveis como o site da escola, e-mail, envio de 

correspondência para casa e caderneta do aluno para divulgar juntos dos encarregados 
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de educação as atividades a realizar pelo agrupamento, no sentido de aumentar a sua 

participação e envolvimento na escola e vida académica dos alunos. 

Para transmitir os resultados e estratégias à comunidade escolar, permitindo a 

sua aplicabilidade, organizámos uma sessão de apresentação do estudo. Após a 

apresentação dos resultados e estratégias obtidos pela investigação, foram discutidas as 

razões associadas ao envolvimento parental e às diferenças entre as perceções de 

envolvimento dos encarregados de educação e dos alunos, verificando-se uma 

participação muito ativa de todos os presentes. Devido a uma atitude mais interventiva e 

por vezes assertiva e autoritária da diretora da escola em relação aos resultados do 

estudo e opinião de outros intervenientes, em alguns momentos, perdemos o controlo do 

debate. Com isto, tomei a consciência da importância da função do moderador na 

dinamização de uma apresentação, considerando para uma futura exposição que por 

vezes existirá a necessidade de exercer a sua autoridade, permitindo que os presentes 

expressem a sua opinião sem constrangimentos e contribuindo para o enriquecimento do 

debate. 

Durante a apresentação a comunidade escolar esteve bem representada, estando 

presentes representantes da associação de pais e dos órgãos de gestão da escola, 

professores, alunos e pessoas externas à escola. No entanto, grande parte dos diretores 

de turma, bem como a sua coordenadora, não compareceram por incompatibilidade 

horária, uma vez que os diretores de turma tiveram uma ação de formação no decorrer 

da sessão de apresentação. Apesar do horário da ação de formação ter sido determinado 

após a definição do da apresentação considero que a hora da apresentação deveria ter 

sido redefinida uma vez que os diretores de turma assumem um papel preponderante na 

implementação das estratégias delineadas, essenciais para o desenvolvimento do 

envolvimento dos encarregados de educação nesta escola. Para tentar remediar a 

ausência dos diretores de turma na apresentação da investigação, tentámos realizar uma 

síntese do estudo e posterior apresentação na reunião do conselho de diretores de 

turma. No entanto, por constrangimentos temporais dos diretores de turma, não foi 

possível apresentá-la. Numa futura investigação a determinação do horário da 

apresentação deverá ser objeto de bastante deliberação tornando-se essencial na 

transmissão da informação aos agentes que têm responsabilidade e meios para provocar 

a mudança no seio escolar e só assim sendo possível promover a melhoria do processo 

educativo.  

Na realização desta investigação-ação é impreterível destacar a colaboração dos 

professores que disponibilizaram algum tempo letivo das suas aulas para a entrega e 
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preenchimento dos questionários, bem como da direção da escola que permitiu a 

aplicação dos questionários e a utilização da sala de grandes grupos, mostrando 

interesse neste tipo de investigação. Desta forma, esta escola mostrou ser organizada de 

modo a criar condições de reflexividade individuais e coletivas, promovendo a produção 

de conhecimento sobre a educação, incentivando assim este tipo de investigação e 

preocupando-se em conhecer melhor o meio envolvente para melhorar o ensino que 

pratica no seu interior. 

Este projeto permitiu aplicar e desenvolver conhecimentos adquiridos na disciplina 

de Investigação Educacional, bem como adquirir competências que num futuro 

profissional permitam investigar e seguidamente agir sobre um determinado problema. 

Assim, tive a oportunidade de consolidar todos os processos inerentes à consecução de 

um trabalho de investigação e apresentação de estratégias de resolução sobre o 

problema identificado. Conhecimentos estes que se tornam essenciais na profissão 

docente, pois só através da atitude e atividade de pesquisa, dos professores que sabem 

e querem investigar, é possível o seu desenvolvimento profissional, permitindo a melhoria 

da qualidade do ensino e da aprendizagem (Alarcão, 2001).  

3.3 Caraterizar para planear 

Referindo novamente a importância de conhecer as características da turma para 

moldar e adaptar o processo pedagógico com vista à obtenção do aproveitamento ótimo 

dos alunos, verifica-se que apenas as informações fornecidas pela professora orientadora 

de escola e diretora de turma do 8ºX, fichas individuais dos alunos e análise dos 

documentos do professor estagiário que lecionou Educação Física no ano letivo 2013-

2014, por mais fidedignas que sejam não são suficientes para suportar todas as decisões 

curriculares de uma turma ao longo do ano letivo. Assim, de forma lógica, a avaliação 

inicial surgiu como a primeira etapa, sendo útil não só para diagnosticar as dificuldades e 

limitações dos alunos face às aprendizagens previstas e prognosticar o seu 

desenvolvimento (Carvalho, 1994), mas também para rever em todas as áreas da 

extensão da Educação Física as aprendizagens anteriores e consolidar outras, relembrar 

e criar rotinas de aula, construir um clima de aula favorável à aprendizagem e melhorar a 

condição física dos alunos (Ministério da Educação, 2001).  

Apesar do planeamento anual adaptado aos alunos da turma só poder ser 

definido após o desenvolvimento desta etapa, foi necessário planear a avaliação inicial. 

Para o planeamento da etapa contribuíram não só as informações dos alunos recolhidas 

previamente, anteriormente mencionadas, mas também a existência e análise do 

protocolo de avaliação inicial, para o qual foram aprovadas na primeira reunião de 
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departamento de Educação Física as alterações propostas pelo núcleo de estágio, e a 

polivalência dos espaços destinados à lecionação da Educação Física. A análise do 

protocolo de avaliação inicial foi talvez o aspeto mais preponderante na elaboração do 

planeamento desta etapa, parecendo-me obrigatória a análise detalhada deste 

documento por todos os professores num período precedente ao início do ano letivo. 

Assim, considero que na primeira reunião de departamento deve ser dada grande 

importância à análise do protocolo de avaliação inicial, “obrigando” todos os professores 

a familiarizarem-se com este documento.  

Na definição do plano de avaliação inicial, seis semanas foi a duração definida, 

para a recolha de dados sobre a forma como os alunos aprendem em todas as áreas e 

matérias, e tive como princípio orientador a abordagem de cada matéria pelo menos em 

duas aulas diferentes, tendo sempre em consideração nos planos de cada aula, os 

espaços onde iriam ser lecionadas e as suas potencialidade para introduzir as situações 

critério definidas no protocolo de avaliação inicial. Na definição da frequência com que 

cada matéria seria abordada, também dei especial importância áquelas em que, de 

acordo com os documentos disponibilizados do ano letivo anterior, os alunos teriam mais 

dificuldades em demonstrar os seus conhecimentos ou eu teria mais dificuldade em 

identificar os seus níveis de aprendizagem. Como exemplo, destaco o planeamento da 

abordagem da matéria de dança durante cinco aulas, justificada pela repulsa dos alunos, 

identificada nos documentos do professor estagiário que lecionou esta turma no ano 

letivo anterior, ao contacto físico com os colegas do sexo oposto. Para além da área das 

atividades físicas, também foram planeados os momentos de avaliação das áreas da 

aptidão física e dos conhecimentos. A aplicação dos testes necessários para a avaliação 

da aptidão física, foi planeada para ocorrer em dois momentos distintos, com exceção 

dos testes do índice de massa corporal e dos avaliadores da flexibilidade, por considerar 

que seis semanas representam um período de tempo reduzido para que a atividade física 

realizada na aula de Educação Física, produza melhorias significativas nestas 

capacidades. A avaliação dos conhecimentos foi planeada para a última semana da 

avaliação inicial, através do teste de diagnóstico definido no protocolo de avaliação inicial. 

Optei por abordar pelo menos três matérias diferentes em cada aula, organizada 

sempre por estações, possibilitando que os alunos passassem por situações de ensino 

de matérias diferentes. Esta organização, mostrou-se importante para a obtenção de 

informações de todos os alunos durante o curto período de seis semanas da avaliação 

inicial, durante as quais os alunos têm de ser avaliados em todas as matérias das três 

áreas da educação Física. Penso que a organização das aulas por estações também é 
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importante ao permitir que os alunos de forma simples e organizada realizem várias 

matérias, durante curtos períodos de tempo, possibilitando o estabelecimento de 

prioridades de observação, de acordo com os alunos e matérias para os quais possuía 

menos dados. Apesar de ter realizado o planeamento desta etapa, os planos de aula 

foram definidos conforme as aulas iam sendo lecionadas. Este aspeto permitiu-me 

superar o facto de não ter experiência na lecionação e o conhecimento da turma ser 

reduzido, possibilitando a definição de estratégias conducentes aos objetivos da 

avaliação inicial de aula para aula, conforme o conhecimento da minhas dificuldades e 

dos alunos ia aumentando. Considero que se aquando do planeamento da avaliação 

inicial tivesse criado os planos das diferentes sessões, as aulas ter-se-iam cumprido de 

forma desadequada e desajustada aos alunos, impossibilitando a eficaz avaliação inicial 

dos mesmos. A definição da estrutura de aula padrão, semelhante em todas as aulas ao 

longo deste período de avaliação e a definição de rotinas de trabalho, possibilitou que os 

alunos percebessem rapidamente que comportamentos deveriam adotar em função do 

momento da aula.  

A definição dos grupos de trabalho, apesar do pouco conhecimento dos alunos, 

alguns recém-entrados na turma e na escola, não foi deixada ao acaso. Optei por formar 

três grupos por aula nas realizadas no pavilhão e no exterior e cinco grupos no ginásio, 

com um número semelhante de alunos por grupo e distribuídos pelo mesmo número de 

estações. A decisão pedagógica de formar um número elevado de grupos no ginásio, 

dificultou a minha instrução, tornando-a longa, e também a retenção por parte dos alunos 

daquilo que deveriam realizar em cada estação. No entanto tornou-se essencial para 

mante-los motivados na prática da ginástica, pois permitiu que na sua abordagem, 

estivessem um tempo reduzido em cada estação e assim não houvesse tempo de 

espera, evitando os comportamentos fora da tarefa. Como forma de evitar algumas 

instruções desnecessárias e consequente redução do tempo de instrução, e 

desempenhos de tarefas diferentes do pretendido nas respetivas estações, deveria ter 

criado fichas critério, onde explicaria os objetivos, critérios de êxito e formas de 

organização para cada estação.  

A avaliação inicial constituiu um período onde foi possível conhecer os alunos e 

sua relação com os outros e com as tarefas de aprendizagem de forma incisiva. 

Considerando sempre como principal objetivos desta etapa a recolha de informações 

sobre os alunos, também tentei criar rotinas de organização e normas de funcionamento 

com vista à realização de um trabalho de qualidade ao longo do ano letivo. Para tal, as 

aulas lecionadas durante a avaliação inicial tiveram uma estrutura semelhante à maioria 
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das restantes etapas do ano. Também nesta etapa, optei por rever em todas as aulas, 

aquando da instrução inicial e do balanço final, as regras de funcionamento, 

perspetivando uma redução do tempo de instrução em aulas futuras, se estas regras 

fossem adquiridas pelos alunos. A implementação nesta etapa da estrutura de aula 

modelo organizada por estações, utilizada grandemente ao longo de todo o ano, foi uma 

mais-valia pois permitiu que o ganho de rotinas de trabalho fosse assegurado, 

potenciando o aumento do tempo de prática, um dos aspetos fundamentais no ensino da 

Educação Física face ao pouco tempo curricular destinado à disciplina.  

Durante a etapa de avaliação inicial existiram momentos onde as decisões e 

práticas pedagógicas deveriam ter sido diferentes para melhorar a qualidade do ensino e 

facilitar a observação e recolha de dados dos alunos. Assim, as dificuldades 

apresentadas no diagnóstico do nível dos alunos em dança poderiam ter sido 

minimizadas se durante a primeira e segunda semana desta etapa, tivesse substituído a 

implementação da situação critério de dança definida no protocolo de avaliação inicial, 

por exercícios de expressão corporal, que permitissem a familiarização com o contacto 

físico entre sexos opostos. Numa futura lecionação da etapa de avaliação inicial, 

considero que a implementação destes exercícios antecedendo a situação formal de 

dança, possibilitarão aos alunos o estabelecimento de relações com os restantes e a 

familiarização ao contacto e proximidade física entre sexos opostos, evitando situações 

de constrangimento e recusa que impossibilitem a recolha de dados e o diagnóstico do 

nível dos alunos em dança.  

Não obstante a informação proveniente dos documentos do professor estagiário 

do ano anterior terem facilitado a recolha de informação para a realização dos 

diagnósticos, por vezes a obtenção desta informação não se verificou fácil. Um dos 

aspetos dificultadores prendeu-se com o elevado número de alunos e a minha 

incapacidade de os identificar. Algo que teria contribuído para amenizar esta dificuldade 

seria o estudo prévio dos nomes dos alunos, ilustrados com as respetivas fotografias 

atuais, no entanto, constatei a inexistência da fotografia ou a sua desatualização nos 

ficheiros individuais dos alunos, afirmando-se como uma barreira à associação entre os 

nomes e imagem do aluno. A utilização por parte dos alunos, de coletes com os 

respetivos números também seria uma estratégia facilitadora da sua identificação e 

respetiva recolha de dados. Penso ainda que a introdução de um período de aulas na 

primeira semana letiva onde se lecionariam as matérias preferenciais da turma ou do 

professor, sem preocupações de conteúdo ou recolha exaustiva e individual de dados, se 

revelaria facilitadora para o conhecimento dos alunos e análise geral do nível da turma. 
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Também a inexperiência de observação mostrou-se dificultadora da avaliação inicial. 

Para tentar colmatar este constrangimento interiorizei, através de trabalho autónomo, os 

objetivos inerentes aos níveis de cada matéria. Acredito que o conhecimento do 

professor, dos objetivos específicos do nível e da matéria que está a lecionar, deverão 

constituir um critério indispensável não apenas durante a avaliação inicial, mas durante 

todo o ano letivo, permitindo adequar a sua intervenção pedagógica às linhas 

orientadoras definidas nos programas nacionais, caso contrário corre o risco, em casos 

extremos, de conduzir o aluno ao desenvolvimento de competências não preconizadas 

nos PNEF. A inclusão no planeamento de aula de estratégias de posicionamento e 

circulação do professor, tendo em consideração as prioridades de observação de alunos 

e matérias, garantindo um controlo sobre a maioria da turma, também se verificou uma 

estratégia facilitadora da recolha de dados de todos os alunos em todas as matérias. 

Associado à inexperiência de observação, surge a inexperiência de lecionação, que levou 

numa fase inicial à necessidade de focar a minha atenção no controlo de aspetos 

comportamentais e organizacionais dos alunos, em detrimento da recolha de informação 

relevante para a identificação do seu nível em cada matéria. O facto de ter definido uma 

estrutura padrão para as aulas da avaliação inicial, com a rotação pelas estações 

realizada insistentemente no mesmo sentido, permitiu de aula para aula, ir diminuindo o 

tempo e atenção dedicadas a aspetos organizacionais.  

A informação observada foi registada, utilizando as grelhas de registo, 

maioritariamente no final de cada aula lecionada. Considerando como característica do 

período de avaliação inicial, a lecionação de aulas normais, onde o ensino e a 

aprendizagem têm lugar (Carvalho, 1994) não considero pertinente o registo sistemático 

destas observações durante as mesmas, pois dificulta a condução e acompanhamento 

do processo de ensino. O facto de nas grelhas de registo estarem descritos os objetivos e 

indicadores representativos de cada nível facilitou posteriormente o diagnóstico do nível 

dos alunos nas diferentes matérias. 

Com o decorrer das aulas e consequente maior experiência de lecionação e 

conhecimento dos alunos, a recolha de informação ficou mais facilitada e fez-se a um 

maior ritmo. Assim, após as primeiras três semanas, como possuía informações 

suficientes sobre os alunos que se destacavam pela positiva e negativa em cada matéria, 

passei a focar a minha atenção nos mais difíceis de qualificar, sentindo a necessidade de 

incluir nos planos de aula as prioridades de observação de alunos e matérias para os 

quais possuía menos informação.  



 

37 

No entanto, todo o tempo despendido nesta etapa só fará sentido se 

pretendermos planear em conformidade com os dados que a avaliação inicial revela, pois 

se desejamos que os alunos realizem aprendizagens que conduzam ao seu 

desenvolvimento, é imprescindível começar por identificar as dificuldades e 

potencialidades individuais (Carvalho, 1994). Assim, a avaliação inicial é o suporte de 

todas as decisões curriculares, constituindo-se como a primeira etapa do processo de 

planeamento (Araújo, 2007), só tornando possível esboçar o plano anual de turma após o 

período referente a esta etapa (Carvalho, 1994). 

Conforme os dados resultantes da avaliação inicial iam sendo recolhidos, o 

planeamento do trabalho desenvolvido pela turma ao longo do ano começou a ser 

delineado. Assim, na tentativa de permitir o desenvolvimento efetivo dos alunos 

(Ministério da Educação, 2001) surgiu o plano anual de turma, um plano de trabalho 

específico da turma onde são definidos os objetivos e as estratégias, conteúdos e meios 

que os permitem alcançar (Rosado, 2003). Por ser um plano específico do contexto ao 

qual vai ser aplicado, na sua construção foi necessário ter em conta as características da 

escola, da turma e individualmente dos seus alunos, bem como dos recursos materiais, 

espaciais e temporais que influenciam o trabalho a ser desenvolvido. Também tive a 

necessidade de considerar o calendário escolar, incluindo os períodos não letivos e 

feriados; as atividades realizadas pelo grupo de Educação Física, uma vez que estas 

exigiam os mesmos espaços de prática e a presença dos professores de Educação 

Física na sua organização. Apesar de poderem restringir o número de aulas de Educação 

Física ao longo do ano, no caso de serem realizadas nos dias e horários da nossa 

disciplina, as atividades desenvolvidas no âmbito das outras disciplinas do currículo não 

foram tidas em conta por não estarem definidas aquando da elaboração deste 

planeamento. O facto da calendarização destas atividades não ser definida no início do 

ano letivo surgiu como constrangimento a um planeamento anual mais preciso, visto que 

impossibilitou a lecionação de algumas aulas planeadas e consequente necessidade de 

reajuste do planeamento anual. Considero assim que a calendarização das atividades 

desenvolvidas pelas diferentes áreas disciplinares deverá ser comunicada aos 

professores das turmas visadas o mais célere possível, de preferência no princípio do 

ano letivo, permitindo um reajuste consciente e reflexivo do planeamento e a 

consequente adequação do desenvolvimento curricular do aluno.  

Durante os esboços iniciais do plano anual de turma, uma das primeiras decisões 

pedagógicas passou pela organização geral do ano letivo em etapas. Estas etapas são 

períodos mais reduzidos de tempo que facilitam a orientação e regulação do processo 
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ensino-aprendizagem (Ministério da Educação, 2001). Como as etapas, apesar de 

estarem interligadas, estabelecendo entre si uma relação de interdependência, onde as 

primeiras são pré-requisitos das segundas (Rosado, 2003), devem assumir 

características diferentes de acordo com o percurso de aprendizagem dos alunos e as 

intenções do professor (Ministério da Educação, 2001), defini quatro etapas ao longo do 

ano letivo. A primeira correspondeu à avaliação inicial, realizada anteriormente à 

construção do plano anual de turma e servindo de suporte para o trabalho desenvolvido 

nas restantes. A segunda etapa do ano letivo denominou-se aprendizagem e 

desenvolvimento, a terceira desenvolvimento e consolidação e a quarta revisão e 

consolidação.  

De seguida foi necessário utilizar e interpretar todas as informações provenientes 

da avaliação inicial, com vista à obtenção do diagnóstico e consequentes decisões 

pedagógicas mais adequadas à turma e a cada aluno. Aqui, a fase de prognóstico 

assume-se como importantíssima ao direcionar a escolha e implementação das decisões 

pedagógicas, constituindo-se como uma fase de grande responsabilidade para qualquer 

professor estagiário e inexperiente, pois uma decisão menos correta pode condicionar o 

desenvolvimento efetivo do alunos ao longo de todo o ano letivo. Aqui, talvez resultante 

desta grande responsabilidade, e em concordância com Teixeira e Onofre (2009) e Inácio 

et al. (2015), situaram-se as minhas maiores dificuldades aquando da elaboração do 

planeamento anual. Para as tentar colmatar, utilizei como estratégias a troca de ideias 

com os colegas de estágio, professoras orientadoras e constituintes do grupo de 

Educação Física da EBIRDLL, e a reflexão exaustiva sobre os diagnósticos obtidos. Na 

reflexão sobre os diagnósticos, em primeiro lugar foi feita uma análise horizontal, por 

aluno nas várias matérias identificando o nível que cada aluno poderia vir a atingir no final 

do ano em cada matéria, e posteriormente uma análise vertical, por matéria, procurando 

realçar as maiores necessidades na generalidade da turma e assim identificar 

possibilidades de aquisição de competências para o final do ano em função do número 

de alunos existentes. Também procedi a uma análise autónoma dos planos anuais de 

turma dos estagiários do ano anterior e suas reformulações, que me permitiu identificar 

alguns erros, especialmente resultantes da ausência de referências quanto ao 

desenvolvimento e evolução dos alunos num ano letivo, que os professores estagiários 

não conseguem percecionar por serem inexperientes. Assim, verificando esta dificuldade 

de prognóstico tão vincada, considero que na formação inicial de professores de 

Educação Física deveria ser dada uma maior atenção ao processo de planeamento 

(Inácio et al., 2015), propondo a abordagem de uma maior quantidade de tarefas práticas 
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de planeamento por parte dos futuros professores integrantes do mestrado em ensino da 

Educação Física. Para a formulação dos prognósticos, um dos aspetos a ter em conta foi 

a definição de sucesso na disciplina de Educação Física. Tendo em consideração o 

princípio do ecletismo presente nos critérios de avaliação e resultante do pouco tempo 

letivo destinado à Educação Física, após a análise por aluno, em algumas matérias 

considerei para prognóstico o nível determinado no diagnóstico, por considerar como 

prioridades de formação dos alunos, outras subáreas ou matérias que lhes permitissem 

atingir o sucesso no final do ano letivo. 

Apesar das matérias nucleares estarem definidas no protocolo de avaliação as 

alternativas não estão, surgindo a necessidade de comtemplar no plano anual de turma 

as matérias a serem lecionadas para a área das atividades físicas. Tendo em vista o 

sucesso dos alunos decidi inserir como matéria alternativa o ténis de mesa, por ser 

influente e popular no contexto escolar e ter sido referida pela generalidade da turma 

como uma das preferidas. Outra necessidade identificada e contemplada no plano anual 

residiu na identificação dos alunos críticos da turma. Aqui, identifiquei três alunos para os 

quais o sucesso na disciplina seria mais trabalhoso de atingir. Este aspeto tornou-se 

muito útil, pois permitiu a definição de estratégias, implementadas nas restantes etapas 

do ano letivo, com vista ao desenvolvimento nas matérias essenciais para o seu sucesso 

educativo. No entanto, também deveria ter definido os alunos que se destacavam pela 

positiva, no sentido de os identificar mais facilmente aquando da construção dos planos 

de etapa e de unidade, para o desempenho da função de agentes de ensino e auxílio dos 

colegas na superação das dificuldades. 

Concomitantemente com a dificuldade em prognosticar, surge a dúvida na recolha 

e interpretação adequada destes dados. Para a definição das matérias prioritárias utilizei 

como citério a escolha das matérias onde o nível demonstrado pela generalidade da 

turma ao longo da avaliação inicial se encontra mais próximo do sucesso. Apesar de 

primeiramente pretender definir como matérias prioritárias aquelas em que os alunos se 

encontram mais afastados do nível de objetivos do programa e consequentemente 

deveriam merecer mais atenção em termos de tempo e tratamento disponibilizado pelo 

professor (Ministério da Educação, 2001), após diálogo com as professoras orientadoras 

ficou definido a existência do referido critério. Este aspeto assume-se como uma 

particularidade da escola, tendo esta medida o objetivo de combater o insucesso e a 

atribuição de classificação negativa em Educação Física à generalidade da turma, 

motivada pelo fraco desenvolvimento e rendimento dos alunos, o que me leva a 

considerar que o trabalho de base, desenvolvido pelos professores nos ciclos de 
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escolaridade anteriores não está a atingir os resultados pretendidos, sendo necessária 

uma reflexão em reunião de departamento, com vista à definição de estratégias que 

contribuam a um maior desenvolvimento curricular dos alunos. Na definição das matérias 

prioritárias, primeiramente analisei aluno a aluno quais deveriam ser as matérias 

escolhidas, no entanto como cada um apresenta potencialidades diferentes, tive a 

necessidade de recorrer a uma análise por matéria para identificar as que contribuiriam 

mais facilmente para o sucesso da generalidade dos alunos da turma. No caso específico 

do 8ºX, a escolha recaiu sobre o andebol, basquetebol, ginástica de solo e atletismo. 

Outro aspeto que causou alguma dificuldade aquando da construção do plano 

anual de turma prendeu-se com a definição dos objetivos terminais e intermédios. Para a 

definição dos objetivos terminais foi necessária a leitura dos PNEF, retirando os objetivos 

relativos ao nível de cada aluno na matéria correspondente. Para a definição dos 

objetivos intermédios a estratégia passou por simplificar e repartir progressivamente os 

objetivos pelas etapas bem como tentar definir situações de realização mais simples e 

menos complexas, por exemplo para os jogos desportivos coletivos optei por definir, 

etapa a etapa, de forma progressiva o incremento da relação numérica até atingir a 

situação critério definida para o respetivo nível. Resultante da falta de experiência, a 

repartição dos critérios de êxito de cada matéria e a sua articulação nas diferentes etapas 

do plano anual de turma, revelaram-se uma dificuldade mais evidente. Na definição 

destes objetivos tive sempre como critério o nível prognosticado para cada aluno, em 

cada uma das matérias, tornando o processo de ensino lógico e adaptado às 

necessidades de desenvolvimento de cada um. 

No plano anual de turma, como forma de organizar o processo de ensino 

aprendizagem de modo a concretizar os objetivos propostos (Rosado, 2003), também 

foram consideradas algumas estratégias de ensino. Neste sentido, defini as estratégias 

gerais a utilizar na instrução, feedback, organização, escolha dos estilos de ensino, 

formação de grupos e formas de avaliação da aprendizagem ao longo do ano letivo. 

Estas linhas de base potenciaram o desenvolvimento de um trabalho de qualidade junto 

da turma, sendo alvo de reestruturações e uma maior especificação e aprofundamento a 

cada etapa e unidade de ensino. O processo de avaliação também foi alvo de reflexão no 

plano anual de turma. Neste foram definidas as linhas orientadoras para a implementação 

da avaliação formativa ao longo de todo o ano, no sentido de orientar o registo contínuo e 

sistemático das aprendizagens dos alunos, permitindo orientar o trabalho produzido de 

acordo com as suas necessidades, e da avaliação sumativa, definida de acordo com os 

critérios de avaliação em Educação Física.  
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Sabendo que a construção e definição do planeamento influencia as 

aprendizagens que acontecem na sala de aula (Hall & Smith, 2006), permitindo melhorias 

na instrução e feedback por parte dos professores estagiários, bem como a diminuição do 

tempo de espera e da ocorrência de comportamentos fora da tarefa por parte dos alunos 

(Byra & Coulon, 1994) a responsabilidade que me foi dada na construção do 

planeamento anual do trabalho a ser desenvolvido pela turma, mostrou-se uma 

experiência de formação enriquecedora para o futuro profissional. Como o planeamento 

antecede a condução do ensino, só promovendo benefícios se for aplicado em contexto 

prático de sala de aula, torna-se essencial que os processos referentes ao planeamento e 

condução do ensino sejam introduzidos e desenvolvidos simultaneamente, durante o 

processo de estágio pedagógico (Byra & Coulon, 1994). 

3.4 Planear para conduzir 

Para facilitar a orientação e regulação do processo ensino-aprendizagem 

(Ministério da Educação, 2001), após o planeamento a nível macro, referente ao plano 

anual de turma, ter sido definido, passou a ser importante fazer o planeamento a nível 

meso e micro, respetivamente o plano de etapa e de unidade de ensino, no decurso do 

ano letivo.  

Todas as etapas se caracterizaram por um contributo original e único para a 

consecução dos objetivos anuais estando interligadas numa relação de interdependência, 

na qual as primeiras são pré-requisitos das segundas (Rosado, 2003). Apesar de terem 

alguma especificidade, estruturando-se os objetivos de acordo com a função didática que 

representam, cada uma delas divide-se em unidades de ensino, de menor extensão e 

com objetivos mais precisos (Rosado, 2003). Neste sentido, a estruturação dos vários 

níveis de planeamento seguiram uma linha de pensamento orientada para a 

especificidade. Após o planeamento do plano anual de turma, realizado numa perspetiva 

ampla e geral tendo em conta as características da mesma, incidi a minha atenção na 

definição dos planos de etapa, com um caráter de maior especificidade, nas quais se 

procedeu à construção dos respetivos planos de unidade de ensino, muito centrados na 

especificidade das funções didáticas da etapa na qual se inseriam. Assim, no 

planeamento das etapas e respetivas unidades de ensino as preocupações estiveram 

centradas essencialmente na definição e justificação dos objetivos a trabalhar em cada 

uma das áreas de extensão da Educação Física por grupos de nível para cada etapa; das 

estratégias de ensino específicas a utilizar, nomeadamente a formação de grupos e a 

utilização de estilos de ensino; das estratégias de intervenção pedagógicas; do modo de 
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avaliação das aprendizagens dos alunos e das minhas prioridades de formação, bem 

como as informações relativas à operacionalização destes aspetos em aula.  

A cada etapa e unidade de ensino, procurei organizar de forma coerente a 

escolha e articulação das várias matérias das três áreas de extensão. As matérias 

prioritárias foram abordadas em todas as unidades de ensino, possibilitando aos alunos 

passarem mais tempo nestas, mas ao mesmo tempo tentei que as matérias não 

prioritárias fossem lecionadas sistematicamente, para que os alunos não tivessem longos 

períodos de tempo sem contacto com elas. Apesar da articulação implementada ter 

cumprido os objetivos referentes à abordagem das matérias prioritárias, nas quais os 

alunos adquiriram as competências necessárias rapidamente, o mesmo não se verificou 

na gestão das restantes matérias. Tendo como exemplo a abordagem na sexta unidade 

de ensino da matéria de dança, durante a qual, os alunos por não abordarem a Rumba 

Quadrada há três unidades não conseguiram demonstrar os conteúdos introduzidos 

anteriormente, considero que deveria ter tido um maior cuidado na distribuição temporal 

das matérias não prioritárias. Assim, sabendo que a quantidade de prática influencia a 

capacidade de memorização (Melo, Godinho, Mendes & Barreiros, 2002) para que as 

aquisições dos alunos se tornem permanentes, num futuro profissional, e assumindo a 

utilização do modelo de planificação por etapas, considero que qualquer matéria não 

deverá estar mais de uma unidade de ensino, ou aproximadamente um mês, sem ser 

lecionada, mesmo que de forma breve, evitando a perda de informação e 

consequentemente a manutenção das aquisições e a consecução dos objetivos 

pretendidos até final do ano letivo. Na quarta etapa, a articulação das matérias procedeu-

se de forma diferente. Nesta passaram a existir matérias prioritárias de aluno, em 

substituição das matérias prioritárias de turma, para que os alunos conseguissem superar 

as dificuldades individuais nas matérias onde tinham necessidades e assim atingir o 

sucesso na disciplina de Educação Física. Assim, torna-se importante uma aplicação 

sistemática e correta da avaliação formativa, ou seja, do processo de recolha de 

informação, que permite ao longo do ano orientar e regular a atividade pedagógica e 

controlar os seus efeitos (Carvalho, 1994), identificando as necessidades dos alunos.  

Para que fosse possível cumprir os objetivos inerentes a cada etapa, a formação 

de grupos foi uma das decisões com maior preponderância. No início da segunda etapa, 

tendo em vista a eficácia do processo ensino-aprendizagem (Ministério da Educação, 

2001), optei por formar grupos de nível homogéneos, a partir das informações recolhidas 

durante a avaliação inicial e do respetivo prognóstico e diagnóstico presentes no plano 

anual de turma. Este tipo de organização permitiu-me numa fase inicial do ano, oferecer a 
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atividade adequada a cada aluno de acordo com as suas limitações (Ministério da 

Educação, 2001), possibilitando a superação e aquisição das bases necessárias para a 

progressão do ensino nas próximas etapas, nas matérias que apresentavam mais 

dificuldades. Na etapa seguinte continuei a utilizar grupos de nível homogéneo, mas 

passei a utilizar com maior frequência grupos de nível heterogéneos, no sentido dos 

alunos com mais competências auxiliarem os com maiores necessidades, para que os 

últimos conseguissem um desenvolvimento e aquisição de competências mais rápido e 

consciencioso. Na formação de grupos, para além do critério nível dos alunos, também 

considerei outros critérios, por exemplo, para o ensino da matéria ginástica acrobática, na 

terceira etapa, formei os grupos, de acordo com a sua altura e peso corporal, porque foi 

notório em aulas da etapa anterior que vários alunos não conseguiram realizar os 

elementos pretendidos, por terem um peso corporal bastante superior aos colegas de 

grupo. Assim, torna-se importante que os professores reflitam e avaliem as aulas 

lecionadas, após o fim do horário letivo, procurando formas de melhorar ou modificar as 

práticas pedagógicas, para facilitar a aprendizagem dos estudantes nas aulas futuras e o 

futuro planeamento (Hall & Smith, 2006). Na etapa revisão e consolidação e tendo em 

conta os seus objetivos, apenas formei grupos de nível homogéneo em detrimento dos 

heterogéneos, por ser uma etapa essencialmente de recuperação dos alunos com mais 

dificuldades, nas matérias em que mais facilmente conseguiriam atingir o sucesso no final 

de ano letivo. Assim, os alunos trabalharam com colegas do mesmo nível, mantendo a 

competitividade e o empenho e permitindo também acompanhar com maior atenção os 

que tinham mais dificuldades. Como a fixação de grupos durante períodos de tempo 

muito alargados não é aconselhada (Ministério da Educação, 2001) uma alternância dos 

grupos de trabalho foi uma das estratégias adotadas ao longo do ano, estando esta 

sempre dependente dos dados da avaliação formativa realizada no decurso do ano letivo, 

pois o objetivo passou por permitir que os alunos trabalhassem com o grupo mais 

adequado para o seu desenvolvimento. Devido a estas alterações frequentes da 

constituição dos grupos, o tempo despendido em questões organizativas foi um pouco 

moroso, como tal teria sido pertinente a utilização de estratégias com vista à sua 

redução, tais como, a seleção de capitães de grupo, aos quais distribuiria uma ficha 

critério, sendo estes responsáveis pela sua organização. Outro critério para a formação 

de grupos, identificado, e utilizado sempre que possível, nesta turma onde se verificavam 

com alguma frequência comportamentos fora da tarefa, foi os interesses e as relações de 

empatia estabelecidos entre os alunos, permitindo separar os alunos críticos e 
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desenvolver um trabalho de qualidade, especialmente nas aulas no ginásio onde os 

alunos apresentavam mais comportamentos fora da tarefa. 

Relativamente às estratégias pedagógicas, uma das decisões tomadas para todas 

as etapas e unidades de ensino passou pela lecionação quase exclusiva de aulas 

politemáticas, motivado pelo pouco tempo disponível para a disciplina de Educação 

Física e diferenças nas necessidades de desenvolvimento dos alunos. A estrutura 

politemática da generalidade das aulas, levou à sua organização predominantemente por 

estações. Definindo sempre três momentos distintos de aula, a parte inicial, a principal e 

a final, foi possível o desenvolvimento de competências das três áreas de extensão da 

Educação Física de forma eficaz. A concretização destes momentos de forma distinta, 

onde era privilegiada a abordagem de áreas diferentes, utilizando estilos e métodos de 

ensino também distintos, permitiu que os alunos compreendessem a natureza das 

situações de aprendizagem e adaptassem o seu comportamento. Por exemplo, ao longo 

do ano letivo, a área dos conhecimentos foi abordada de forma privilegiada na parte final 

da aula, durante a qual os alunos participaram nas situações de aprendizagem de forma 

diferenciada dos restantes momentos da aula, aproveitando estes momentos para tirar 

apontamentos da matéria abordada no respetivo caderno. A definição e demarcação de 

momentos distintos na aula parece-me assim um aspeto essencial para se atingirem as 

aprendizagens pretendidas, assim, considero ser algo a repetir no meu futuro 

profissional. Na tentativa de colmatar o constrangimento apresentado pelo pouco tempo 

letivo de aulas em contraste com a grande quantidade de conteúdos previstos a abordar, 

optei por utilizar na parte inicial da aula, jogos pré-desportivo, relacionados com os 

conteúdos que iriam ser abordados posteriormente, pretendendo não só uma ativação 

dirigida para as estruturas que iria mobilizar, mas também um aumento da motivação, 

interesse, disponibilidade e vontade para a prática (Godinho, Mendes, Melo & Barreiros, 

2002a). Também tendo em vista a rentabilização do tempo de aula, aumentando o tempo 

potencial de aprendizagem e diminuindo o de instrução, optei em cada unidade de 

ensino, por definir a estrutura, organização e conteúdos abordados semelhantes em cada 

uma das aulas lecionadas num espaço específico destinado à Educação Física.  

A dimensão instrução também foi alvo de reflexão nas estratégias pedagógicas 

presentes nos planos de etapa e de unidade de ensino ao longo de todo o ano letivo. 

Considerando que consiste no fornecimento de informação ao sujeito sobre o objetivo da 

tarefa a efetuar e sobre a forma de desempenho mais adequada para o concretizar 

(Godinho, Mendes, Melo & Barreiros, 2002b), a instrução é uma aspeto preponderante no 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Como uma das minhas maiores 
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necessidades de formação se situava ao nível da comunicação de informação sem 

consumir demasiado tempo da aula, a definição de estratégias pedagógicas referentes à 

instrução esteve sempre presente aquando da construção dos referidos planos. No início 

do ano letivo nos períodos de instrução da aula, era feita a transmissão de todos os 

conteúdos inerentes às tarefas, pois considerava que uma transmissão de todos os 

fatores seria necessária para uma melhor compreensão e execução da tarefa. No entanto 

verifiquei o consumo excessivo do tempo de aula, o aumento da desatenção e o 

aparecimento de comportamentos desviantes dos alunos. Assim, após debate com a 

professora orientadora de escola, ficou definido que apenas deveria transmitir a 

informação essencial à consecução das tarefas. Para eliminar a tendência em prolongar 

os momentos de instrução, uma das estratégias utilizadas passou pelo planeamento mais 

detalhado desses momentos nos planos de unidade de ensino, considerando nestes os 

objetivos e aspetos essenciais a transmitir e o tempo destinado a cada momento de 

instrução. O treino em frente ao espelho também foi utilizado na perspetiva de tornar a 

instrução breve, focada nos aspetos essenciais e na adoção de formas de comunicação 

que garantissem a manutenção da atenção e a compreensão da matéria transmitida 

(Siedentop, 1991, citado por Rosado & Mesquita, 2009). Com a aplicação destas 

estratégias, a instrução tornou-se mais breve e fluida, verificando uma maior atenção e 

aquisição da informação por parte dos alunos, no entanto, resultante da necessidade em 

transmitir muita informação, passei a criar e disponibilizar em todas as aulas, fichas 

critério por grupo e estação, onde estavam descritas as tarefas a realizar e os seus 

critérios de êxito. Apesar de ao longo do ano a minha instrução ter melhorado, tornando-

se mais fluida, considero ainda a necessidade de realização de uma instrução mais 

sequencial e lógica. Assim, no meu futuro profissional, considerando um processo de 

formação de professores contínuo, um dos meus objetivos de formação deverá ser 

direcionado para o desenvolvimento e aplicação das fases, apresentação dos objetivos 

da sessão, contextualização da sessão relacionando-a com as anteriores ou seguintes, 

apresentação dos conteúdos, apresentação das condições de realização e das normas 

organizativas e o controlo da compreensão da informação realizado através de 

questionamento (Siedentop, 1991, citado por Rosado & Mesquita, 2009), comunicadas de 

forma lógica durante os períodos de instrução.  

Com o objetivo de melhorar o processo ensino-aprendizagem, ao longo das aulas 

surgiu o questionamento. Sabendo que a sua utilização regular, otimiza os momentos de 

instrução (Rosado & Mesquita, 2009), o questionamento esteve sempre associado a 

estes. Este permite entre outros aspetos verificar o grau de conhecimento que os alunos 
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têm da informação transmitida, desenvolver a capacidade de reflexão, melhorar a 

motivação e o clima, a instrução e a disciplina (Vacca, 2006, citado por Rosado & 

Mesquita, 2009). Assim, considero que a sua utilização frequente desde o princípio do 

ano, durante e após os momentos de instrução e na abordagem das matérias da área de 

extensão dos conhecimentos, constituiu uma estratégia pertinente na melhoria das 

aprendizagens dos alunos.  

Partindo do pressuposto que retemos e recordamos melhor o que vemos (Rosado 

& Mesquita, 2009), também a demonstração foi utilizada como complemento da 

instrução. Esta utilização simultânea assumiu um papel fundamental nas aprendizagens 

dos alunos, uma vez que a demonstração em parceria com a exposição possibilita a 

visualização por parte dos praticantes dos movimentos a efetuar (Rink, 1994, Darden, 

1997, citado por Rosado & Mesquita, 2009), permitindo diminuir o tempo de prática 

necessário para atingir determinado nível de performance em relação à prática efetuada 

na ausência da utilização prévia desta estratégia (Temprado, 1997, citado por Rosado & 

Mesquita, 2009). A importância da demonstração na eficácia do ensino foi considerada 

desde o início do ano letivo, como tal, foi utilizada com grande frequência desde as 

primeiras aulas. Durante a avaliação inicial, a demonstração foi feita por mim, no entanto 

a partir das informações dos alunos recolhidas nesta etapa, foi possível selecionar e 

identificar nos diferentes planeamentos os alunos como agentes de ensino responsáveis 

pela demonstração em cada aula para cada situação específica. Apesar da 

demonstração realizada pelo professor contribuir para a criação de uma imagem positiva 

de si, a utilização dos alunos como elementos demonstrativos foi importante ao dar-me a 

possibilidade de focar a atenção dos alunos nos aspetos relevantes da situação a ser 

demonstrada através da informação verbal (Rosado & Mesquita, 2009). Por não dominar 

os conteúdos referentes à matéria de dança, bem como nenhum dos alunos da turma, 

uma das maiores dificuldades residiu na sua demonstração. Para colmatar este 

constrangimento, procedi ao estudo autónomo, recorrendo ao suporte de documentos e 

de vídeos, no entanto, teria sido pertinente o pedido de auxílio aos professores do grupo 

de Educação Física, principalmente tendo em consideração o vasto conhecimento nesta 

matéria de uma das professoras que o constitui. Este facto leva-me a considerar a 

importância dos professores colocarem quaisquer constrangimento de parte e pedirem 

auxílio e colaboração a outros professores, no sentido de superar as suas dificuldades e 

tornarem o processo ensino-aprendizagem mais eficaz. Apenas no terceiro período a 

posição e distância dos observadores foi tida em consideração no planeamento das 

aulas, pois só nesse momento verifiquei que alguns alunos tendiam a não observar 
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corretamente as demonstrações, ao se colocarem distanciados do local onde eram 

realizadas. É essencial este critério estar bem definido no planeamento e ser posto em 

prática, porque a demonstração só se torna efetiva e promove vantagens na 

aprendizagem se os alunos tiverem a possibilidade de obter dados visuais da situação de 

ensino. 

Também o fornecimento de feedback pedagógico foi outra dificuldade trabalhada 

ao longo do ano letivo. Considerando este como um comportamento do professor de 

reação à resposta motora do aluno, com vista à modificação dessa resposta, no sentido 

da aquisição ou realização de uma habilidade (Fishman & Tobey, 1978, citado por 

Rosado & Mesquita, 2009), o feedback assume-se como uma mais-valia do professor no 

processo pedagógico. Durante o primeiro período letivo, este era transmitido de forma 

esporádica e isolada, sentindo o receio de estar a diagnosticar incorretamente as 

insuficiências dos alunos devido à falta de conhecimentos nas matérias. Como o 

feedback deve ser relativamente frequente, sendo desejável que cada praticante receba 

uma quantidade de informação apreciável acerca das suas ações motoras por aula 

(Rosado & Mesquita, 2009), para colmatar este constrangimento, utilizei como estratégia 

o estudo autónomo das várias matérias abordadas, possibilitando um aumento do seu 

conhecimento e consequentemente uma maior facilidade de feedback. Verificando 

também no primeiro período, a repetição frequente do mesmo feedback para alunos 

diferentes, comecei a utilizar com maior frequência os feedback direcionado ao grupo e à 

turma. Como frequentemente os níveis de prática eram idênticos e os erros comuns, a 

utilização deste feedback permitiu a diminuição do tempo dedicado à instrução 

particularmente nos tempos de transição e intervalos de recuperação. Ao longo do ano 

letivo utilizei com maior frequência o feedback positivo, no sentido de reforçar a resposta 

motora correta e motivar os alunos para a consecução das tarefas propostas (Mesquita & 

Graça, 2009). Concordando com Rosado & Mesquita (2009), procurei utilizar com maior 

frequência, feedback descritivo e prescritivo, no sentido de fornecer aos alunos 

informações técnicas acerca daquilo que o aluno fez e do que deverá fazer para 

melhorar. O feedback regularmente auditivo-visual e auditivo-quinestésico também foi 

uma das minhas preocupações de utilização bem conseguidas, permitindo tornar a 

informação transmitida mais compreensível para os alunos. Superando as dificuldades de 

feedback vivenciadas no primeiro período, continuei a percecionar com alguma 

frequência que o feedback transmitido não produzia os resultados desejados, após 

reflexão constatei que na maioria dessas vezes o ciclo de feedback não era fechado, por 

não fazer a observação das mudanças de comportamento após a transmissão do 
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primeiro feedback pedagógico. A partir desse momento esta passou a ser uma das 

preocupações de formação, incluindo-a nas estratégias definidas nos vários níveis de 

planeamento, só conseguindo superá-la com maior frequência e naturalidade no final do 

ano letivo. Apesar de ter verificado uma melhoria significativa na transmissão do 

feedback, este continuará a ser uma prioridade de desenvolvimento profissional, 

considerando o fecho dos ciclos e a utilização de feedback interrogativo os aspetos a 

modificar. Por permitir a consolidação das informações transmitidas e a avaliação das 

capacidades de execução das tarefas, o feedback interrogativo foi uma ferramenta 

facilitadora do processo ensino-aprendizagem, pouco utilizada, mas que deverá ser alvo 

de uma maior atenção e implementação no meu futuro profissional. 

As decisões referentes às rotinas de organização e normas de funcionamento 

também foram sujeitas a reflexão nas estratégias pedagógicas a adotar. Este sistema de 

gestão das tarefas visa obter elevados índices de envolvimento, através da redução da 

indisciplina e uso eficaz do tempo de aula (Rosado & Ferreira, 2009). Neste sentido, e 

considerando como um dos objetivos da avaliação inicial o ensino e consolidação de 

rotinas de organização e normas de funcionamento (Carvalho, 1994), a transmissão das 

mesmas foi feita como se de um conteúdo de ensino se tratasse. No entanto com o 

decorrer da avaliação inicial, a abordagem e revisão destas regras foram descuradas 

acabando por atribuir uma maior relevância ao ensino dos conteúdos programáticos e à 

recolha de dados dos alunos, o que resultou no aparecimento de comportamentos fora da 

tarefa e indisciplina durante as aulas, resultando numa diminuição da eficácia e do tempo 

destinado ao ensino dos conteúdos planeados. Assim, no final do primeiro período e 

princípio do segundo, tive a necessidade de introduzir e consolidar as normas de 

funcionamento, entre as quais destaco a disposição dos alunos por ordem numérica 

aquando da instrução inicial, que permitiram aumentar o tempo potencial de 

aprendizagem no restante ano letivo. Contrariamente, devido à utilização de uma 

estrutura de aula modelo ao longo do ano, a transição dos grupos de alunos entre 

estações foi consolidada, realizando-se normalmente com grande rapidez. Numa próxima 

oportunidade de conduzir um grupo de alunos, um aspeto a ter em consideração diz 

respeito ao planeamento da revisão das rotinas de organização e normas de 

funcionamento em todas as etapas de ensino, evitando assim o esquecimento e desuso 

das mesmas. A definição de rotinas referentes à atribuição de responsabilidades aos 

alunos sobre o transporte e montagem do material nas aulas não foi necessária porque 

optei por montá-lo sempre previamente ao início da sessão, no entanto num futuro 

profissional se não for possível esta dinâmica, a definição de rotinas junto dos alunos 
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será um aspeto a ter em consideração, no sentido de diminuir o tempo destinado a 

questões de gestão da aula.  

A gestão do tempo de aula, apesar de estrategicamente definido nos diferentes 

níveis de planeamento, não constituiu uma das minhas dificuldades. Por ser um aspeto 

importante na consecução dos objetivos da aula, ao possibilitar que os alunos abordem 

com maior frequência e por mais tempo as suas maiores necessidades de formação, 

concorrendo para a diferenciação do ensino, defini sempre o tempo destinado a cada 

tarefa no planeamento, por alunos e por grupo. Como estratégia para a correta gestão do 

tempo de aula utilizei sempre uma pequena “cábula” onde estava definido o tempo 

planeado para cada tarefa. 

3.5 Cativar para ensinar 

Sabendo que os professores mais eficazes criam um ambiente propício à 

aprendizagem (Rink, 1996, citado por Mesquita & Graça, 2009), desde cedo promovi a 

existência de um clima positivo no seio da turma. O ambiente positivo é um dos 

elementos que desempenham um papel essencial na consecução da maioria dos 

objetivos no ensino das atividades físicas e desportivas (Piéron, 1998, citado por Rosado 

& Ferreira, 2009), como tal, em todo o processo de planeamento, condução e avaliação 

foi tido em consideração o estabelecimento de relações positivas entre os intervenientes 

do processo ensino-aprendizagem. Neste sentido, o professor tem a necessidade de 

cuidar eficazmente dos problemas da disciplina e da ordem na aula, garantir a 

cooperação dos alunos e a manutenção do fluxo de atividade da aula, ao longo do tempo 

(Mesquita & Graça, 2009), verificando-se assim, que a gestão do clima relacional se situa 

em três vertentes distintas, nas relações aluno-aluno, aluno-professor, e aluno-tarefa. 

Numa fase inicial do ano, a relação aluno-aluno tornou-se uma das minhas 

preocupações. Face à heterogeneidade da turma e à existência de alunos críticos que 

facilmente comprometiam o trabalho a ser desenvolvido, surgiu a necessidade de refletir 

e introduzir estratégias pedagógicas que permitissem melhorar a relação entre alunos e 

levar ao desenvolvimento de um melhor processo ensino-aprendizagem. Uma das 

estratégias prendeu-se com a formação de grupos adotada ao longo do ano, tendo 

sempre em consideração as informações mais recentes provenientes primeiramente da 

avaliação inicial e posteriormente da avaliação formativa, no sentido de permitir a toda a 

turma desenvolver um trabalho de qualidade e com intencionalidade pedagógica, 

procurando-se que as questões comportamentais não colocassem em risco o trabalho a 

ser desenvolvido. Como a existências de ambientes cooperativos promovem as 

aprendizagens, o empenhamento, as emoções e interações pessoais positivas (Carlson, 
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1995, citado por Rosado & Ferreira, 2009), a utilização frequente de situações com 

trabalho a pares e jogos pré-desportivos, nas fases iniciais e finais das aulas, foram 

fundamentais para o desenvolvimento da cooperação entre alunos. Para a seleção e 

gestão adequada das estratégias, na promoção de um clima de aprendizagem adequado, 

foi essencial o contacto direto com os alunos, a comunicação e a perceção dos seus 

modos de agir na aula. 

A relação estabelecida entre o professor e a generalidade da turma, não foi difícil 

de desenvolver. No entanto, numa fase inicial do ano as dificuldades passaram pelo 

desconhecimento da turma e dos alunos na relação entre si e com as tarefas de 

aprendizagem, verificando assim a importância da continuidade que os professores 

efetivos de escola têm oportunidade de fornecer a uma mesma turma, ao longo dos 

vários anos letivos. Mas este desconhecimento foi ultrapassado pelo contacto sistemático 

com a turma e no final do ano letivo a relação professor-aluno caraterizava-se pela 

perfeita harmonia. Para a prevalência deste clima positivo foi importante o 

estabelecimento de estratégias, entre as quais destaco, a explicitação e a justificação das 

regras junto dos alunos e a transmissão de um sentimento de entusiasmo na lecionação 

das aulas, que de acordo com Rosado e Ferreira (2009), representa um elemento 

particularmente favorável à relação pedagógica dos professores com os alunos. Outra 

das minhas preocupações prendeu-se com a utilização maioritariamente do feedback 

positivo, em detrimento do negativo, permitindo esta estratégia melhorar o clima da aula 

(Rosado & Mesquita, 2009). Apesar de não ter representado uma dificuldade para a 

generalidade da turma, a relação estabelecida entre mim e um dos alunos novos da 

turma, foi algo conflituosa no início do ano letivo. Este problema acabou por ser suprimido 

durante o segundo período letivo, através da adoção de um contacto frequente durante 

os períodos não letivos e da utilização exclusiva de feedback positivo, verificando-se 

instantaneamente melhorias no empenho e motivação nas tarefas da aula.  

Os comportamentos desviantes eram algo frequentes nesta turma, assim, a 

definição de estratégias para a sua prevenção foi um dos aspetos que mereceu mais 

tempo de reflexão. Devido à importância atribuída à prevenção da indisciplina, perto do 

final do ano letivo estes comportamentos tornaram-se residuais, revelando-se importante 

a implementação de regras de funcionamento e rotinas de organização. Como referido 

anteriormente, a transmissão das rotinas de organização e normas de funcionamento foi 

realizada primeiramente durante o período inicial do ano, onde foram combinadas regras 

associadas ao funcionamento nas aulas, tais como o comportamento a adotar em função 

dos momentos da aula e em termos de dinâmica de trabalho. No entanto, rapidamente 
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foram descuradas devido à necessidade de atribuir uma maior relevância ao ensino dos 

conteúdos programáticos e à recolha de dados dos alunos, o que resultou no seu 

esquecimento e no aparecimento de comportamentos desviantes. Assim, no final do 

primeiro período e princípio do segundo, tive a necessidade de introduzir e consolidar as 

normas de funcionamento, despendendo algum tempo com esta preocupação, mas que 

se revelou uma estratégia de prevenção essencial para as restantes aulas. Até perto do 

final do ano letivo, a indisciplina continuou a verificar-se apenas num espaço destinado à 

lecionação da Educação Física, o ginásio. Neste, os comportamentos desviantes 

verificaram-se mais frequentes que nos restantes, desde o princípio do ano, e só foram 

praticamente superados no decorrer do terceiro período. Apesar de tarde, este aspeto foi 

importante para que alguns alunos conseguissem atingir o nível prognosticado na 

ginástica e consequentemente atingissem o sucesso no final do ano letivo. A supressão 

da indisciplina só foi conseguida pelo estabelecimento de regras de posicionamento 

quanto à disposição dos alunos em relação aos seus pares e ao espaço, mas 

principalmente através da explicitação e justificação das regras e a sua negociação e 

implementação (Rosado, 2007, citado por Rosado & Ferreira, 2009) em conjunto com 

todos os elementos da turma. 

Outro aspeto que contribuiu para o aparecimento de comportamentos fora da 

tarefa, no primeiro período de aulas, residiu na lecionação de tarefas desajustadas ao 

nível dos alunos. Na etapa de aprendizagem e desenvolvimento, após a avaliação inicial, 

a definição dos objetivos fez-se mediante a estruturação dos objetivos no plano anual de 

turma pelas várias etapas, verificando-se apenas a necessidade de articular os objetivos 

intermédios definidos pelas unidades de ensino, estabelecendo para estes uma lógica de 

continuidade e crescimento na dificuldade e complexidade dos objetivos definidos. No 

entanto, nesta etapa, os objetivos verificaram-se pouco desafiantes e consequentemente 

as tarefas propostas na aula, para cada aluno e grupo de alunos também, o que resultou 

no aparecimento de comportamentos desviantes. Assim, para que haja a criação de um 

ambiente adequado de aprendizagem verificou-se, em conformidade com o preconizado 

por Rosado e Ferreira (2009), que é essencial a capacidade de ajustar o nível das tarefas 

à experiência anterior e ao nível de prática dos praticantes, de tal modo que as tarefas 

não sejam demasiado difíceis ou muito fáceis. O planeamento e introdução de situações 

de aprendizagem muito fáceis promovem o desinteresse e alterações às tarefas no 

sentido de as tornar mais desafiantes (Rosado & Ferreira, 2009). Neste sentido, é 

essencial que o planeamento e definição dos objetivos específicos, para cada etapa e 

respetivas unidades de ensino, seja feito de acordo com os dados da avaliação formativa 
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mais recentes, de cada aluno. Para que tal situação não se verificasse novamente, a 

partir desse momento, as decisões relativas à definição dos objetivos específicos para 

cada etapa estiveram assentes nestas informações. No decorrer do ano letivo e com as 

transições entre etapas surgiu a necessidade de reajustar os prognósticos, para muitos 

dos alunos, levando a que também os seus objetivos definidos anteriormente no plano 

anual de turma fossem reestruturados. Mas a definição de tarefas ajustadas nem sempre 

se revelou suficiente a uma constante prática motora dos alunos, especialmente nas 

matérias em que os alunos tendiam a sentir uma menor motivação, como a dança e a 

ginástica de solo, ou na abordagem da área de extensão da aptidão física. Para potenciar 

a prática destas tarefas ao longo do ano letivo, houve a necessidade de incluir no 

planeamento, e consequentemente aplicar na aula, diversas estratégias que 

potenciassem esta vinculação. Entre estas destaco a utilização de situações lúdicas e de 

cooperação entre pares, de competição entre grupos ou individualmente e de estilos de 

ensino mais convergentes ou divergentes. Na última etapa do ano, os objetivos foram 

definidos visando procurar que os alunos atingissem os objetivos terminais em cada uma 

das matérias, verificando-se de forma mais clara a importância das decisões ao nível da 

diferenciação pedagógica. 

Neste sentido, a diferenciação pedagógica acabou por ser uma das grandes 

preocupações em todas as etapas seguintes à avaliação inicial, focando as decisões de 

planeamento na diferenciação de estratégias e ritmos de trabalho de acordo com as 

características próprias dos alunos ou grupos dentro da turma (Roldão, 1995), numa 

perspetiva de procurar que os alunos conseguissem colmatar as necessidades 

específicas e produzir um trabalho de qualidade. A diferenciação baseou-se nos 

prognósticos obtidos após a avaliação inicial e na sua reformulação, respetivamente nas 

segunda e terceira etapas, para cada um dos alunos em cada uma das matérias. Para 

operacionalizar as decisões de diferenciação, as situações de ensino propostas para 

alguns alunos e grupos foram diferenciadas em dificuldade e complexidade. Enquanto 

para a diferenciação da dificuldade foram propostas atividades aos alunos que 

envolvessem a mobilização de habilidades mais ou menos complexas, para a 

diferenciação de complexidade utilizei, maioritariamente nos jogos desportivos coletivos, 

variações da relação numérica entre alunos. Como a ajustabilidade das condições de 

prática é conseguida mais pela modificação das características da tarefa que pelo 

comportamento manifestado pelos alunos (Mesquita & Graça, 2009), em muitas 

situações de aprendizagem tive a necessidade de pensar em progressões e variantes de 

facilidade a implementar, por exemplo na corrida de barreiras procedi à utilização de 
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barreiras mais baixas e de marcas para definir a distância apropriada de “ataque à 

barreira”, no grupo de alunos com mais dificuldades. Por o intuito da última etapa passar 

por permitir aos alunos trabalharem de forma objetiva e centrada nas necessidades ainda 

existentes, definiu-se uma diferenciação mais acentuada no trabalho desenvolvido entre 

alunos, fornecendo mais tempo de prática nas matérias onde ainda tinham dificuldades, 

orientando o trabalho em função dos critérios de sucesso em Educação Física. Como 

exemplo destaco a abordagem da ginástica de solo no pavilhão para alguns alunos que 

necessitavam de colmatar lacunas nesta matéria para atingir o sucesso, diferenciando o 

trabalho realizado por eles da restante turma, orientado para outras matérias. Tendo em 

consideração que a diferenciação das atividades formativas deve ser tão coletiva quanto 

possível e tão individualizada quanto necessário (Ministério da Educação, 2001), esta 

diferenciação foi definida face à recolha de informações realizada nas etapas e unidades 

de ensino anteriores e ao prognóstico a ser atingido, permitindo identificar as 

componentes críticas das várias matérias em que os alunos ainda tinham dificuldades de 

forma objetiva e específica, permitindo um trabalho de maior rigor e qualidade, tendo esta 

de ser uma preocupação de qualquer professor de Educação Física. Mas, no sentido de 

otimizar o processo ensino-aprendizagem, a diferenciação também se procedeu ao nível 

da instrução e feedback utilizados. Assim, foi recorrente aquando da instrução, as 

preocupações estarem centradas naquilo que era fundamental para todos os alunos, 

posteriormente para um grupo de alunos com maiores necessidades, era fornecida 

informação adicional apenas a esses alunos aquando do início da situação de 

aprendizagem pretendida. Também o feedback foi utilizando como forma de controlo da 

informação transmitida orientando-o para as componentes críticas das várias 

competências em que os alunos demonstravam necessidades. 

A definição dos estilos de ensino a utilizar, também foi alvo de reflexão nas 

estratégias pedagógicas presentes nos planos de etapa e de unidade de ensino ao longo 

do ano letivo. Optei por utilizar predominantemente o estilo de ensino por tarefa face à 

pouca autonomia demonstrada pela turma. A utilização de fichas critério, a partir da 

segunda etapa verificou-se importante porque permitiu diminuir o tempo de instrução e 

aumentar o de prática, ao transmitir responsabilidades organizativas para os alunos, 

mediante as quais tinham que regular e perceber as situações de aprendizagem a 

realizar, libertando a minha ação para o acompanhamento dos alunos nas suas 

aprendizagens e para o fornecimento de feedback. No entanto, algumas matérias 

constituíram-se como exceção, entre as quais destaco a danças, para a qual foi 

necessário a utilização do estilo por comando, pois desde cedo verifiquei que através da 
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utilização de qualquer outro estilo de ensino os alunos não participariam nas situações de 

aprendizagem da aula. Na abordagem da ginástica de solo, a partir da segunda etapa, foi 

utilizado um estilo de ensino mais divergente, o inclusivo. Esta decisão revelou resultados 

positivos no aumento da autonomia nas suas decisões e no seu trabalho, bem como no 

empenho e tempo de prática nesta matéria. A utilização deste estilo permitiu aumentar 

também o tempo potencial de aprendizagem, evitando tempos de espera, e promovendo 

a criatividade dos alunos na construção de uma coreografia, ao potenciar as diferenças 

individuais de desempenho dos alunos (Mosston & Ashworth, 2008). 

Visando realizar um processo de avaliação coerente ao longo do ano letivo, 

também as decisões relativas à avaliação foram definidas e descritas nos vários níveis de 

planeamento. Ademais das estratégias utilizadas na consecução dos objetivos 

preconizados pela avaliação, também todos os instrumentos auxiliares deste processo 

foram incluídos nos planos de etapa e unidade de ensino. Todas estas decisões e a sua 

operacionalização são alvo de maior reflexão no capítulo “Avaliar para orientar, regular e 

certificar”. 

3.6 Lecionar e observar para aprender 

Durante o estágio pedagógico tive a oportunidade de lecionar aulas de Educação 

Física a outros ciclos de ensino, para além da condução das aulas ao 8ºX e ao núcleo de 

desporto escolar, de ténis de mesa. Contempladas no processo de estágio, a semana 

como professor a tempo inteiro e as aulas lecionadas ao primeiro ciclo foram 

fundamentais para a aquisição de variadas competências na relação com os alunos e nas 

decisões pedagógicas. 

Independentemente da atividade, foi confirmada a necessidade de refletir e 

planear todas as aulas conduzidas. Por não estar habituado a lecionar aulas de 

Educação Física a ciclos diferentes, especialmente referentes a alunos mais novos, e 

com necessidades díspares do oitavo ano, esta indispensabilidade de planeamento foi 

mais evidente, permitindo estabelecer diferentes prioridades de intervenção no decorrer 

das aulas. Neste sentido, houve a necessidade de planear e desenvolver competências 

de comunicação, disciplina, e clima de aprendizagem, essenciais para responder às 

necessidades dos alunos aos quais as aulas foram lecionadas. 

Para que fosse possível a transmissão de algumas aprendizagens, houve a 

necessidade de adaptar a comunicação ao escalão etário dos alunos. Esta adaptação foi 

mais visível nas aulas lecionadas a alunos mais novos, especialmente no contacto com 

as turmas de primeiro ciclo, durante as quais tive a preocupação de utilizar exemplos e 

fazer extrapolações para atividades do dia-a-dia às quais estavam familiarizados, 
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permitindo que os alunos percebessem as dinâmicas de trabalho a ser desenvolvido nas 

matérias abordadas. 

Mesmo sendo difícil estabelecer rotinas de organização e normas de 

funcionamento apenas numa aula, houve a necessidade de implementar algumas regras 

simples, fundamentais para que as aulas se desenrolassem de forma positiva e 

controlada, no sentido do que tinha sido planeado. Uma das estratégias com resultados 

bastante positivos para a lecionação das aulas do primeiro ciclo passou pela definição de 

que cada grupo só poderia trocar de estação ao sinal do professor, só iniciando o 

trabalho quando todos os alunos da turma estivessem dentro de uma marca desenhada 

no chão, próxima da respetiva estação. Aquando da lecionação da semana como 

professor a tempo inteiro, os professores titulares das turmas às quais tive o privilégio de 

lecionar as aulas de Educação Física, apenas transmitiram as matérias que pretendiam 

ser abordadas, no entanto, teria sido importante para a minha formação que tivessem 

transmitido as estratégias de ensino e as progressões a utilizar, tendo em consideração 

as características dos alunos, permitindo a aquisição do conhecimento de novas 

estratégias, mas também a melhoria do processo ensino-aprendizagem dos alunos 

nestas aulas.  

Tendo em consideração que a criação de um clima positivo de aprendizagem 

envolve a capacidade de ajustar o nível das tarefas ao nível dos praticantes (Rosado & 

Ferreira, 2009), o ensino destas aulas permitiu desenvolver competências em termos de 

adequação de situações de aprendizagem ao nível de desempenho dos alunos, 

imprescindíveis para o desempenho da função docente. O contacto com diferentes 

turmas, com e sem rotinas de trabalho adquiridas, com níveis mais homogéneos ou mais 

heterogéneas entre alunos e com níveis de desempenho claramente díspares entre 

turmas, também permitiu, perceber a importância de um planeamento adequado, onde 

eram consideradas variantes de facilidade e de dificuldade para as tarefas propostas. As 

variantes assumiram especial importância na lecionação a turmas do nono ano, para as 

quais as situações propostas eram demasiado fáceis ao nível da generalidade dos 

alunos, tendo sido necessário a implementação de variantes de dificuldade para os 

cativar e motivar para a prática. 

O nível de desempenho apresentado entre turmas do mesmo ano de 

escolaridade, leva-me a considerar, tal como referido anteriormente, que é importante o 

estabelecimento de metodologias de trabalho entre professores do grupo de Educação 

Física, permitindo uniformizar as práticas de lecionação e as experiências de 

aprendizagem fornecidas aos alunos, facilitando o trabalho desenvolvido no início do ano 
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pelos professores e também a adaptação dos alunos a um ano e ciclo novos, 

favorecendo o seu sucesso académico.  

A lecionação ao primeiro ciclo e a experiência como professor a tempo inteiro 

foram muito gratificantes para a minha formação, possibilitando o contactado com alunos 

de vários ciclos escolares, aumentando o meu conhecimento do nível dos alunos e das 

suas competências nos vários níveis de escolaridade. Estas experiências também me 

permitiram perceber a dificuldade de um professor no seu dia-a-dia com o número 

elevado de alunos a conhecer, bem como as relações que estabelecem dentro da turma. 

Como forma de superar as dificuldades inerentes ao desconhecimento dos alunos, entre 

as quais destaco a dificuldade em transmitir feedback individualizado, teria sido 

pertinente a memorização dos nomes, especialmente nas turmas de primeiro ciclo onde a 

necessidade de feedback foi maior resultante da pouca autonomia demonstrada pelos 

seus alunos, mas também a observação prévia de aulas das referidas turmas, com vista 

ao conhecimento das suas dinâmicas e particularidades. 

Contemplado no processo de estágio, também se encontrava a realização de um 

processo de observação e análise da intervenção pedagógica das aulas lecionadas por 

mim e pelos meus pares (Guia de Estágio Pedagógico, 2014). Este processo, no qual 

poderei incluir a observação e discussão das aulas observadas aquando das visitas inter-

núcleos, permitiu-me refletir no trabalho desenvolvido e determinar estratégias em função 

das necessidades apresentadas, assumindo-se, como referido por Teixeira e Onofre 

(2009), uma das estratégias mais frequentemente adotadas na resolução das 

dificuldades apresentadas durante o estágio. 

As autoscopias assumiram-se, numa fase inicial, particularmente durante o 

período de avaliação inicial, como um dos instrumentos de melhoria da qualidade das 

aulas lecionadas, através da reflexão e análise das práticas pedagógicas adotadas. Estas 

permitiram também identificar aspetos a ter em consideração para o planeamento da 

etapa seguinte, por exemplo ao nível da organização e disposição do material didático, 

identificando a partir deste período do ano o sentido da rotação das estações e a 

necessidade de as colocar sequencialmente próximas umas das outras, reduzindo 

grandemente o tempo de transição entre estações. 

Para melhorar a qualidade e focalização da observação, houve a necessidade de 

proceder ao seu planeamento (Mendes, Clemente, Rocha & Damásio, 2012). Após este 

planeamento, a implementação das observações surgiu após o período de avaliação 

inicial e acabou por ser preponderante para as práticas pedagógicas adotadas. Durante 

as observações e a sua respetiva análise, a atenção recaiu sobre a instrução, as 
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situações de aprendizagem, o feedback e a disciplina. Para cada um destes aspetos, a 

informação recolhida e posteriormente analisada, permitiram modificar a forma de 

planear, conduzir e avaliar no decorrer do processo ensino-aprendizagem.  

Assim, as observações e respetiva análise das minhas aulas, realizadas através 

de autoscopias e das aulas filmadas, e das dos meus pares, realizadas através do 

acompanhamento das aulas dos colegas de estágio, da orientadora de escola, dos 

professores do grupo de Educação Física e dos colegas de outros núcleos de estágio, 

assumiram uma grande importância na melhoria da intervenção no processo ensino-

aprendizagem. Neste sentido, considero que a definição de momentos de observação 

dos seus pares, deveria ser uma preocupação dos professores de Educação Física numa 

perspetiva de evolução e desenvolvimento de competências e estratégias de atuação no 

processo de ensino-aprendizagem. 

3.7 Avaliar para orientar, regular e certificar 

A avaliação é o processo que permite recolher e interpretar informações para 

tomar decisões (Carvalho, 1994). Neste sentido, pressupõe um sistema de recolha e 

interpretação de dados, para que professores e alunos possam adaptar a sua atividade 

aos progressos e problemas de aprendizagem verificados e decidir novas prioridades, 

desafios e possibilidades de aprendizagem (Carvalho, 1994). Assim, torna-se clara a 

necessidade dos professores utilizarem a avaliação como suporte de todas as decisões 

no âmbito do processo ensino-aprendizagem (Araújo, 2007), servindo o propósito de 

melhoria deste processo (Mendes et. al, 2012). 

Dentro do processo avaliativo, é possível identificar três tipos de avaliação, que 

permitem recolher informações diferentes e estão na origem de decisões com propósitos 

distintos (Carvalho, 1994). A avaliação inicial, analisada anteriormente, a formativa e a 

sumativa. 

A avaliação formativa é o processo de recolha de informação que permite aos 

professores orientar e regular a atividade pedagógica e controlar a aprendizagem dos 

alunos, ao longo de todo o ano letivo (Carvalho, 1994). Assim, a sua utilização é 

essencial no desenvolvimento adequado do processo ensino-aprendizagem, ao 

permitirem estabelecer os objetivos a trabalhar pelos alunos e ajustar sistematicamente a 

atividade pedagógica, no sentido de potenciar o seu desenvolvimento (Carvalho, 1994). 

Mas a concretização deste processo de avaliação, e em conformidade com os dados 

obtidos por Teixeira e Onofre (2009), não foi fácil, apresentando-se como uma das 

minhas maiores dificuldades ao longo do processo de estágio. Para a recolha destas 

informações, continuei a utilizar fichas de registo, semelhantes às utilizadas durante a 
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avaliação inicial, no entanto, o facto de ter de recolher dados sobre a aprendizagem de 

vinte e sete alunos em três ou mais matérias distintas por aula, não foi simples. Tendo 

em perspetiva a melhoria do processo de avaliação formativa, considerando a 

observação como um processo essencial para que a avaliação seja objetiva e rigorosa 

cumprindo o papel determinado pelo docente (Mendes et al, 2012), tive a necessidade de 

estabelecer estratégias que permitissem melhorar a observação. O planeamento das 

observações, nos planos de etapa e de unidade de ensino, onde eram definidos os 

aspetos das aprendizagens dos alunos a observar, estabelecendo-se prioridades de 

observação por aluno e matéria, foi talvez a estratégia que mais incrementou a qualidade 

da avaliação formativa. Assim, num futuro profissional, este planeamento sistemático 

será uma das estratégias predominantes a utilizar, no sentido de melhorar a recolha de 

informações sobre os alunos. Para facilitar a recolha de dados, também as grelhas de 

registo sofreram alterações ao longo do ano, verificando-se uma evolução no sentido de 

as tornar mais simples e rápidas de utilizar, incluindo apenas os critérios e indicadores e 

os alunos que pretendia observar por aula. O aumento progressivo dos conhecimentos 

específicos das matérias e objetivos definidos para cada aluno, também se constituiu um 

facilitador do processo de observação, considerando assim que é essencial todos os 

professores possuírem um conhecimento aprofundado e intrínseco dos objetivos 

inerentes a cada matéria e nível que lecionam, pois só assim é possível realizar uma 

avaliação eficaz das aprendizagens dos alunos, visando uma posterior tomada de 

decisão adequada. No entanto, toda a informação recolhida só terá qualquer relevância 

se a partir dela for possível definir as estratégias para melhorar as aprendizagens dos 

alunos. Neste sentido, os registos sistemáticos e as reflexões formalizadas nos balanços 

de etapa e de unidade de ensino foram fundamentais para o planeamento e posterior 

aplicação das estratégias e tarefas com vista à adaptação do ensino às necessidades 

apresentadas pelos alunos. 

Chegando ao final de cada período existe a necessidade de certificar e classificar 

as aprendizagens dos alunos, em função do grau de consecução dos objetivos, 

definindo-se este processo por avaliação sumativa (Carvalho, 1994). Resultante da 

existência do documento onde estão definidos os critérios de avaliação, elaborado pelo 

grupo de Educação Física, onde se encontram discriminados os critérios de atribuição 

para um dado nível de classificação, e da análise constante das aprendizagens dos 

alunos, ao longo do ano letivo, este processo não apresentou dificuldades de maior. 

Devido à minha inexperiência e responsabilidade inerente à atribuição de um juízo de 

valor definitivo no percurso académico dos alunos, mas também ao facto de ter de 
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considerar as aprendizagens obtidas pelos alunos e a sua relação com o que seriam 

capaz de alcançar no final do ano letivo, no processo de avaliação sumativa, a minha 

maior dificuldade residiu na atribuição da classificação no final do primeiro período. Como 

forma de colmatar esta dificuldade, o diálogo com a professora orientadora de escola foi 

sistemático, bem como a análise dos prognósticos definidos no plano anual de turma. 

Pretendendo que os alunos participassem ativamente no seu processo de ensino-

aprendizagem, tentei transmitir-lhes sempre todas as informações recolhidas referentes 

ao processo de avaliação. Considerando a compreensão e conhecimento dos critérios de 

avaliação, como essencial para que os alunos consigam orientar e guiar o processo 

individual de aprendizagem, estabelecendo prioridades e estratégias próprias para a 

obtenção dos objetivos e nível pretendidos em Educação Física. Durante a avaliação 

inicial, expliquei verbalmente os critérios de avaliação que iriam determinar a sua 

classificação final. No entanto, estes não foram adquiridos pelos alunos e no final do 

primeiro período constatei que praticamente nenhum os conhecia, verificando-se uma 

disparidade entre os objetivos atingidos e as classificações identificadas na 

autoavaliação. Para que estes fossem memorizados, no segundo período forneci a cada 

aluno uma ficha onde estavam descritos resumidamente os critérios de avaliação e 

consequentemente verifiquei que os alunos passaram a ter uma maior perceção dos 

critérios necessários para atingir o sucesso no final do ano letivo, nas três áreas de 

extensão da Educação Física. Relativamente à área das atividades físicas, no final de 

cada unidade de ensino, em todas as matérias, procurei divulgar os níveis em que cada 

aluno se encontrava no conjunto das matérias. Para que este processo tivesse sido mais 

efetivo, deveria ter considerado para estes momentos, a criação de um documento 

escrito onde esta informação estivesse presente, devendo este ser assinado pelos 

alunos, “obrigando-os” assim a observar o seu conteúdo e a inteirarem-se das 

características do seu processo de aprendizagem. Na área da aptidão física, os alunos 

tiveram sempre conhecimento no início dos testes do Fitnessgram, dos resultados 

alcançados anteriormente e dos valores referentes à zona saudável de aptidão física. No 

final da sua realização, os resultados obtidos eram discutidos, identificando-se quem se 

encontrava dentro ou fora da zona saudável, analisando estratégias para melhorar a 

aptidão física dos alunos que se encontravam fora da zona saudável. Como os alunos 

apresentaram ao longo do ano letivo, grande motivação e atenção para saber os seus 

resultados nesta área, limitei-me a transmiti-los verbalmente no decorrer das aulas e 

posteriormente no final de cada período em forma de documento escrito. Na área dos 

conhecimentos, a avaliação formativa foi efetuada através da correção, realizada nos 
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próprios documentos, dos trabalhos individuais e de grupo feitos pelos alunos. Também 

procedi sempre à redação e entrega de um documento escrito onde se encontravam 

descritas as suas dificuldades e formas de melhoria, que se revelou indispensável para 

uma melhoria das aprendizagens dos alunos e consequentemente um aumento das suas 

classificações finais.  

Considerando a regulação da aprendizagem, todo o ato intencional que, agindo 

sobre os mecanismos de aprendizagem, contribui diretamente para a progressão e 

redireccionamento das aprendizagens dos alunos, mas também que nenhuma 

intervenção externa tem efeito se não for percebida, interpretada e assimilada pelo 

próprio, todo e qualquer processo de avaliação tem necessariamente que passar por um 

papel ativo do aluno (Santos, 2002). Neste sentido, teria sido pertinente a utilização de 

mais algumas estratégias que permitissem ao aluno assimilar as características do seu 

processo de aprendizagem. Assim, para além da entrega no início de cada unidade de 

ensino, de um documento com os níveis em todas as áreas e matérias para cada aluno, 

também seria pertinente incluir os objetivos e matérias que exigiam uma prioridade de 

trabalho para que as suas aprendizagens pudessem evoluir mais facilmente. Outra 

estratégia que poderia ter implementado passava por colocar, nas estações de trabalho, 

uma ficha com o nome dos alunos, agrupados por níveis, permitindo que estes 

conhecessem o nível ao qual as suas aprendizagens correspondiam, os objetivos que já 

haviam consolidado e quais os objetivos que precisavam de adquirir para atingir o nível 

prognosticado. Para o envolvimento dos alunos no seu processo de aprendizagem, 

também contribuíram os momentos destinados à autoavaliação, no final de cada período, 

na medida em que foi proporcionado um momento de reflexão e análise formal das suas 

aprendizagens, assegurando-se uma maior compreensão das características e critérios 

de sucesso em Educação Física e das necessidades de desenvolvimento nas três áreas 

de extensão, possibilitando um desenvolvimento mais rápido e eficaz das aprendizagens, 

após estes momentos. 
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4. Conclusão 

O estágio pedagógico representa o momento em que todas as aprendizagens 

anteriores são colocadas em prática, num contexto real. Como a formação passa pela 

experimentação, inovação e ensaio de novos modos de trabalho pedagógico e por uma 

reflexão crítica sobre a sua utilização (Nóvoa, 1992), o estágio representa um contributo 

essencial para o desenvolvimento integral do processo em que se desenvolvem as 

competências e o conhecimento do professor. Tendo como objetivo profissional, tornar-

me professor de Educação Física, este processo de formação tornou-se numa 

experiência de elevada importância para o desenvolvimento de competências a nível 

profissional e pessoal, só possíveis de adquirir através do contacto direto com os 

intervenientes no processo ensino-aprendizagem, no qual os alunos, os professores e o 

contexto escolar assumem uma posição de destaque. 

Só após vivenciado o processo de estágio, constatei que todas as tarefas 

subjacentes ao papel do professor devem ser desempenhadas de um modo harmonioso 

e não como funções completamente independentes, contribuindo no seu conjunto para 

maximizar as aprendizagens dos alunos. Todo o estágio pedagógico foi desenvolvido no 

sentido de permitir a formação integral enquanto professor, existindo um predomínio das 

funções ao nível da gestão do processo ensino-aprendizagem dos alunos. Considerando 

a minha formação inicial bastante completa, verifiquei que todas as aprendizagens 

adquiridas anteriormente ao processo de estágio se revelaram suficientes para o 

desempenho da função docente, especialmente no que concerne às realizadas no âmbito 

da sala de aula. Neste âmbito, o planeamento a diferentes níveis, a condução e a 

avaliação, foram três tarefas que permitiram desenvolver um trabalho eficaz junto dos 

alunos da turma e do núcleo de desporto escolar que lecionei. Mas isto significou uma 

procura constante de melhoria nesta área, onde teoricamente o meu conhecimento 

estava mais próximo das necessidades inerentes à profissão docente, só 

verdadeiramente visíveis após o contacto com o contexto real. A exigência para resolver 

as necessidades observadas, levou-me a traçar um caminho de formação para o 

aperfeiçoamento das competências enquanto professor em todas as áreas de 

intervenção, permitindo estar à altura das expetativas pessoais e dos problemas com que 

me deparei.   

Por terem sido pouco desenvolvidos até ao início do ano letivo, no começo do 

estágio pedagógico, os meus conhecimentos necessitavam de maior suporte nas áreas 

de intervenção referentes à gestão e organização escolar. Para que fosse possível 

desempenhar um papel ativo em todas as funções docentes, o conhecimento que 
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possuía nestas áreas, careceu de uma procura sistemática de complemento. Neste 

sentido, a possibilidade de desempenhar tarefas enquanto professor em contexto real, 

permitindo o contacto sem barreiras com a escola e todos os intervenientes do processo 

ensino-aprendizagem, verificou-se essencial para que a minha aprendizagem e 

adaptação a estas funções fosse mais eficaz e efetiva. Assim, a participação ativa nas 

funções de diretor de turma, nas quais lecionei aulas de Cidadania e Mundo Atual e 

contactei com alunos, encarregados de educação e professores numa perspetiva de 

resolução dos seus problemas, na dinamização de atividades, tais como o 

desenvolvimento do projeto de investigação-ação, do Dia da Saúde, de torneios e 

desfiles, promovendo a recolha de alimentos, e nas atividades internas da escola e 

encontros de desporto escolar, permitiram-me adquirir competências inalcançáveis sem a 

liberdade de experimentação, implementação e análise em contexto real. Todas estas 

experiências assumiram-se como um complemento à minha formação teórica, 

colmatando as suas lacunas e organizando o conhecimento adquirido no sentido de o 

tornar aplicável na diversidade de situações e contextos com que me poderei deparar 

num futuro profissional. 

Neste sentido, ao longo de todo o processo de estágio, tive a oportunidade de 

adotar um conjunto de estratégias com vista à melhoria da minha intervenção enquanto 

professor. Uma das estratégias passou pela realização de estudo autónomo, para o qual 

utilizei diferentes meios de informação. A consulta de informação, presente em 

documentos e vídeos, possibilitou o incremento do meu conhecimento em diversas 

dimensões da função docente, permitindo com maior relevância a melhoria da minha 

intervenção pedagógica no processo ensino aprendizagem, adaptando-a de forma mais 

coerente à turma e núcleo de desporto escolar que lecionei. Outra estratégia fundamental 

para a modificação comportamental, principalmente no âmbito das decisões tomadas na 

sala de aula nos momentos de planeamento, condução e avaliação, foi a realização de 

reflexões individuais, pois permitiram identificar as necessidades de formação e procurar 

soluções para a sua resolução. Estas reflexões foram feitas através de autoscopias e 

balanços sobre todas as atividades desenvolvidas no processo de estágio. 

Mas, na incessante procura de conhecimento, tendo em vista a modificação 

comportamental, o desenvolvimento do processo de estágio em contexto real possibilitou 

a adoção de outras estratégias. Neste contexto surgiu o desenvolvimento do projeto de 

investigação-ação no seio da intervenção do professor com a comunidade escolar. Esta 

investigação permitiu identificar funções e comportamentos desejados e salutares 

inerentes à função do professor enquanto diretor de turma, conduzindo à aquisição de 
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competências essenciais para a melhoria da minha participação nesta área de 

intervenção ao longo do processo de estágio, mas também enquanto diretor de turma 

num futuro profissional. O contacto, análise, reflexão e discussão com todos os 

elementos do grupo de estágio também se constituiu como uma influência positiva na 

aprendizagem e implementação de comportamentos significativos da melhoria do 

desempenho docente. Na mesma perspetiva, apesar de a análise e discussão das 

práticas pedagógicas não ser frequente entre os professores do grupo de Educação 

Física, a minha integração neste grupo possibilitou o contacto com conceções e ideias 

acerca da disciplina, a observação de inúmeras estratégias de ensino e a análise e 

discussão de documentos construídos para o correto desenvolvimento da Educação 

Física, permitindo a aquisição de um vasto repertório pedagógico, fundamental para o 

meu desenvolvimento profissional, que poderá ser aplicado em contextos distintos. 

Também a procura sistemática de contacto e interação com professores pertencentes 

aos quadros escolares permitiu a minha participação, compreensão e interiorização das 

funções reais que um professor desempenha, especificamente na sua relação com a 

escola e comunidade escolar. Todas estas relações estabelecidas, no âmbito da 

formação prática, em complementaridade com a formação teórica adquirida durante a 

minha formação inicial, possibilitaram um desenvolvimento profissional que me permitirá 

responder com sucesso à variabilidade dos contextos pedagógicos com que irei deparar 

num futuro profissional.  

Ao possibilitar a integração de várias atividades no processo de estágio, entre as 

quais destaco a tomada de decisões pedagógicas, o papel de diretor de turma, a relação 

com os alunos e o contacto com a escola e a sua comunidade educativa, considero que o 

processo de adaptação ao meio escolar foi fundamental para o meu desenvolvimento. 

Permitindo a aquisição de competências, para as quais era imprescindível o contacto 

direto e sem barreiras com as funções de professor de Educação Física. No seio escolar, 

também o processo de supervisão desempenhado pelas professoras orientadoras de 

escola e de faculdade verificaram-se importantes no meu processo de desenvolvimento 

profissional. A partilha de conhecimentos durante a observação e análise de aula e as 

reuniões permitiram-me adquirir conhecimentos práticos que resultaram em melhorias 

nas tarefas desempenhadas. 

No entanto, a relação estabelecida com a escola foi bidirecional. Assim, associado 

ao desenvolvimento das minhas práticas pedagógicas, também a escola obteve 

vantagens pela minha intervenção, e de todos os elementos do núcleo de estágio, no 

processo de ensino dos alunos. Estes benefícios foram mais evidentes na intervenção e 
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relação da escola com os alunos e contexto envolvente, devido à dinamização de 

diversas atividades, entre as quais destaco o “Dia da Saúde” ou o Projeto Solidariedade – 

Banco Alimentar “Educar para a Cidadania”. Mas também se verificaram na melhoria das 

práticas pedagógicas, resultante da implementação do projeto de investigação-ação e da 

partilha de um conhecimento pedagógico teórico mais atualizado resultante da minha 

formação inicial recente.  

Assumindo o processo de estágio pedagógico como o primeiro contacto com a 

escola, ao longo deste relatório analisei e descrevi decisões que ficaram por implementar 

e aspetos que alteraria em cada uma das áreas de intervenção, numa repetição deste 

processo de formação ou num futuro profissional. No entanto, ficou a faltar a 

determinação de estratégias mais gerais, que se implementadas, poderiam contribuir 

para um maior enriquecimento da minha formação. Neste sentido, e em jeito de 

conclusão, considero que teria sido pertinente uma maior aproximação e relacionamento 

com professores de outras áreas disciplinares, procurando identificar estratégias e 

métodos utilizadas para a resolução de problemas específicos da sua disciplina, que 

poderiam ser implementados em Educação Física. Também um contacto mais próximo 

com os órgãos de gestão da escola, teria sido pertinente para uma melhor compreensão 

das suas reais funções, dinâmicas e influência no processo ensino-aprendizagem dos 

alunos. 

Em suma, o processo de estágio pedagógico permitiu moldar conhecimentos 

adquiridos ao longo da minha formação inicial e adquirir e desenvolver novas 

competências, através do contacto real com a profissão e os seus intervenientes. E que 

atualmente me permitem desempenhar com maior qualidade o papel de professor de 

Educação Física na diversidade de contextos pedagógicos. No entanto, com o término 

deste relatório não terminará o meu processo de formação, pois para que o desempenho 

das funções docentes seja cada vez mais eficaz, conduzindo a melhores aprendizagens 

dos alunos e a um desenvolvimento da Educação Física e da escola junto da 

comunidade escolar, é necessário um constante aperfeiçoamento das práticas 

pedagógicas executadas na sala de aula e no contexto escola, junto de todos os 

intervenientes do processo ensino-aprendizagem. 
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