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Resumo  

Este relatório tem como objetivo, fazer uma análise reflexiva do trabalho realizado 

durante o ano de estágio pedagógico, realizado na Escola Básica e Secundária de Gama 

Barros, no ano letivo 2014/ 2015, integrado no Mestrado em Ensino da Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Motricidade Humana. 

O relatório inicia-se com a contextualização da escola, do grupo disciplinar de 

Educação Física, dos recursos e da turma do 8º2ª a quem lecionei as aulas. 

Na segunda parte é feita uma reflexão critica, acerca das diferentes áreas do 

estágio pedagógico: área 1 – organização e gestão do ensino e da aprendizagem; área 2 

– investigação e inovação pedagógica em que são apresentados os resultados do 

trabalho de investigação realizado; área 3 – participação na escola, é abordada o 

acompanhamento de um núcleo de desporto escolar e o projeto de grupo; área 4 – 

relação com a comunidade, é abordado o acompanhamento da direção de turma e a 

lecionação de aulas na unidade de multideficiência na escola do 1º ciclo. 

 Na terceira parte, para finalizar, será feita uma reflexão final sobre o impacto do 

estágio na minha formação e na sua repercussão no meu futuro profissional e pessoal. 

 

Palavras-chave: Educação Física, Avaliação, Condução, Planeamento, 

Investigação, Inovação, Desporto Escolar, Diferenciação do ensino, Condição Física, 

Unidade de Multideficiência.    

  



iv 

 

Abstract  

This reports intends to be a reflective analisys on the work carried out, during the 

pedagogical internship, that took place in the Escola Básica e Secundária Gama Barros, 

during the 2014/2015 academic year, wich is part of the Master’s Degree in Teaching 

Physical Education in Elementary School and Highschools for the Faculdade de 

Motricidade Humana.  

It begins with the context of the school, the Physical education disciplinar group 

and the class that i tought.  

The second part is a critical analisys about the áreas of the internship: 1st area - 

organization and management of teaching and learning; 2nd area - innovation and 

educational research, research results are presented, the 3rd area – School participation, 

where I talk about my experience in school sport and school improvement project of 

physical condition and 4th area - relationship with the community, where I explain my 

experience following the class directior and teach  at a special teaching unit of the first 

cycle. 

Finally, a final reflection about the internship impact in my formation, and its 

repercution in professional and personal growth.  

 

Keywords: Physical Education, Evaluation/ Assessment, Conduction, Planning,, 

Investigation, Inovation, School Sport, Differentiation, Physical Condition, Special 

Education Unit 
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Introdução 

Este relatório apresenta-se como uma análise reflexiva ao trabalho desenvolvido, 

ao longo do ano letivo, 2014/2015, na Escola Básica e Secundária de Gama Barros 

(EBSGB), pertencente ao agrupamento de escolas D. Maria II (AEDMII), no âmbito do 

estágio pedagógico do Mestrado em Ensino da Educação Física no Ensino Básico e 

Secundário. 

Para além da descrição das atividades pretende-se, com este documento, 

promover uma reflexão crítica tendo como base as decisões tomadas, as dificuldades 

sentidas, as estratégias utilizadas e as aprendizagens adquiridas ao longo do processo 

formativo que é o estágio.  

O relatório encontra-se dividido em três partes. Na primeira, será feita uma 

contextualização do estágio, sendo apresentados o meio envolvente à escola, a EBSGB, 

o grupo disciplinar de Educação Física, os recursos materiais e temporais e será também 

feita uma caraterização da turma, com a qual se desenvolveu o estágio.  

Na segunda parte será feita uma reflexão critica, acerca das diferentes áreas do 

estágio pedagógico definidas no Guia de Estágio 2014/2015: 

Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Área 2 – Investigação e inovação pedagógica 

Área 3 – Participação na escola 

Área 4 – Relação com a comunidade 

 Na terceira parte, para finalizar, será feita uma reflexão final sobre o impacto do 

estágio na minha formação e na sua repercussão no meu futuro profissional e pessoal.    

Tratando-se de uma reflexão crítica procurarei, sempre que possível, fundamentar 

as opções tomadas com conhecimento científico. 
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Contextualização 

Caraterização socioeconómica do meio 

A Escola Básica e Secundária de Gama Barros situa-se, na união de freguesias 

Cacém- São Marcos, pertencente ao concelho de Sintra. A escola encontra-se numa 

zona cujo meio socioeconómico é predominantemente baixo a médio-baixo, dados 

corroborados pelos Censos de 2011 (citado por Agrupamento de escolas D. Maria II, 

2013)que indicam que a união de freguesias de Cacém- São Marcos tem uma população 

de 79805, com um peso significativo de jovens, cerca de 18%. Da população residente na 

freguesia, 4320 são cidadãos estrangeiros, correspondendo a 13% da população 

residente, dos quais 58,9% são provenientes dos PALOP e 24,5% do Brasil. Verifica-se 

ainda uma grande percentagem de população pouco qualificada sendo que, em 2011, os 

indivíduos com o ensino básico representavam 63,5% da população, apenas 15% 

possuía formação superior e a taxa de analfabetismo era de 1,7% (Agrupamento de 

escolas D. Maria II, 2013) 

O projeto educativo do agrupamento (2013) refere ainda um conjunto de pontos 

fracos, que surgem como constrangimentos, a que o agrupamento se deve adaptar de 

modo a melhor intervir, utilizando estratégias que minimizem os efeitos e dificuldades das 

famílias, são eles:  

- Excessiva concentração populacional; 

- Existência de elevados e diversificados fluxos de imigrantes; 

- Insuficiência de resposta das infraestruturas, equipamentos e serviços; 

- Existência de uma população com habilitações escolares de nível intermédio-

baixo e que trabalham, essencialmente, no setor do comércio e serviços de baixa e 

média qualificação; 

- Aumento do número de famílias em situação de pobreza, delinquência juvenil, e 

de crianças e jovens em perigo; 

- Aumento do número de famílias monoparentais; 

 

A Escola 

A Escola Básica e Secundária de Gama Barros é a escola sede do agrupamento 

Dona Maria II, ao qual pertencem também a Escola Básica Ribeiro de Carvalho, a Escola 
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Básica nº 1 do Cacém, a Escola Básica nº 2 do Cacém e a Escola Básica/ Jardim de 

Infância de Vale Mourão. 

No presente ano letivo, a oferta letiva no regime diurno é: 

- 2º ciclo 

- 3º ciclo 

- Ensino Secundário: 

- Cursos Cientifico-humanísticos (Ciências e tecnologias, Ciências 

Socioeconómicas, Línguas e Humanidades e Artes Visuais)  

- Cursos Profissionais (Técnicos de Informática e Gestão o, Técnico 

Auxiliar de Saúde, Técnico de Marketing e os 2º e 3º anos de Técnico de Apoio à 

Gestão Desportiva).   

No presente ano letivo, a escola era frequentada por cerca de 1529 alunos, sendo 

832 (54,4%) do ensino básico e 697 (45,6%) do ensino secundário, distribuídos por 67 

turmas (31 do EB e 36 do ES). Os alunos dos cursos profissionais representam 13,2% 

dos alunos. 

O projeto educativo (2013) refere que existe uma grande diversidade cultural e 

linguística dos alunos, sendo estes oriundos de vários países diferentes, maioritariamente 

dos PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa) e do Brasil. 

O corpo docente era composto por 170 professores e 2 docentes de educação 

especial, o corpo não docente por 35 trabalhadores: 7 assistentes técnicos, uma chefe 

dos serviços de administração escolar, uma coordenadora operacional e 26 assistentes 

operacionais (Agrupamento de escolas D. Maria II, 2013) 

A escola é constituída por 8 pavilhões, sendo 6 (A, B, C, D, E e gimnodesportivo) 

vocacionados para atividades letivas e os outros dois para a prestação de serviços (no 

pavilhão H encontra-se a Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos -BE/CRE, a 

sala de diretores de turma, o gabinete da Comissão de Apoio às Questões Disciplinares -

CAQD, a sala dos professores e serviços ligados às áreas de gestão e de administração 

escolar - Direção, Serviços de Administração Escolar e Gabinete de Inserção 

Profissional) e de apoio às atividades educativas - papelaria e reprografia, no pavilhão R, 

encontra-se o refeitório, a cozinha, o bar, uma sala de estar para os alunos, o núcleo de 

rádio, a eco lojinha e o gabinete do projeto Educação para a Saúde.  
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A vida escolar é regida por 3 documentos: Projeto Educativo de Agrupamento 

(PAE), Plano Anual de Atividades (PAA), e o Regulamento interno. 

O Projeto Educativo de agrupamento (2013) refere que “a missão fundamental 

das escolas do agrupamento é a de, em colaboração com as famílias e com a 

comunidade, formar cidadãos esclarecidos, conscientes dos seus direitos e deveres, 

dotados de espírito crítico e com capacidade de intervir nas mais diversas vertentes da 

sociedade”, pretendendo-se que o “aluno desenvolva competências adequadas para 

enfrentar com sucesso o prosseguimento dos estudos e a vida profissional”, promovendo 

uma cultura vocacionada para a “cidadania, sucesso e integração”.  

Para alcançar essas finalidades, estabeleceram-se cinco grandes metas:  

1 – Desenvolver a educação dos alunos para a cidadania e prepará-los para a 

vida ativa;  

2 – Melhorar o sucesso escolar; 

3 – Consolidar uma política ativa de inclusão sócio escolar; 

4 – Desenvolver hábitos saudáveis, consolidar uma cultura ambiental e promover 

comportamentos de segurança; 

5 – Promover a interação entre as escolas do agrupamento e a comunidade 

envolvente. 

No Plano de Atividades do Agrupamento (PAA), estão mais de quatrocentas 

atividades, a serem realizadas durante o ano letivo, com o intuito de alcançar as metas e 

finalidades estabelecidas no projeto educativo. 

 

Recursos para a Educação Física 

Espaciais 

A escola possui um pavilhão gimnodesportivo, com um ginásio, uma sala de aula, 

balneários e uma arrecadação de material. Possui ainda um campo de jogos exterior com 

bancadas, uma pista de 40 metros para velocidade, uma caixa de areia e uma zona de 

lançamentos. De referir que, à exceção do material que se encontra no exterior, que está 

sempre a ser utilizado pelos alunos, os restantes espaços estão num estado de 

conservação bastante bom. Estes espaços, para além da lecionação das aulas são 

também utilizados no Desporto Escolar e nos vários torneios realizados pela escola. O 
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Ilustração 1 - Divisão em "I" Ilustração 2 - Divisão em "L" 

projeto educativo de agrupamento (Agrupamento de escolas D. Maria II, 2013) refere 

também que estes espaços estão “abertos á comunidade envolvente”, o que é um ponto 

extremamente positivo, uma vez que pode ajudar a colmatar a falta de infraestruturas 

para a prática desportiva na comunidade. 

Para a lecionação das aulas, para além do espaço exterior (EXT) e do ginásio 

(GIN), o pavilhão divide-se em duas metades (P1 e P2), estando dividido em formato “L” 

(Ilustração 1), se as condições climatéricas no exterior não permitirem a lecionação da 

aula na rua, o professor pode ir para a sala, se esta estiver livre ou o pavilhão passa a 

dividir-se em 3 terços (Ilustração 1).  

  

 

 

 

 

 

Ao início, estranhei este modo de divisão do pavilhão, uma vez que na minha 

experiencia anterior, como aluno, a divisão era feita em 2/3 para um professor - 1/3 para 

o outro, ou o pavilhão dividido ao meio, com o passar do tempo comecei a “entranhar” e a 

descobrir mais vantagens que desvantagens na utilização deste método. Utilizando esta 

divisão foi-me possível, por exemplo, colocar os alunos numa atividade no terço que tinha 

completo e no terço que tinha apenas metade, fazer outra matéria diferente. Era possível 

por exemplo, no terço, um grupo de alunos estar a fazer basquetebol e no meio terço, 

colocar uma rede de voleibol e estar lá outro grupo. A principal desvantagem desta 

divisão é o facto de os alunos que estão no meio terço ficarem um pouco fora da nossa 

linha de visão e da rota de deslocamento, obrigando-nos em certas situações a ficar de 

costas para um grupo. 

O PNEF (2001) refere que os espaços a utilizar na educação física devem ser 

polivalentes, admitindo a possibilidade de se realizarem atividades de todas as áreas e 

sub-áreas nos diferentes espaços, condição que se verifica nos espaços disponíveis na 

escola Gama Barros, obviamente com algumas exceções, como a ginástica de aparelhos 

no ginásio e as corridas de velocidade no exterior, no entanto é possível, por exemplo, 

lecionar a matéria de ginástica de solo no pavilhão (utilizando os colchões marcados para 
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o pavilhão) ou lançamento do peso no mesmo espaço (utilizando as bancadas como 

zona de queda). A polivalência dos espaços é passível de ser ainda mais potenciada, 

devido á divisão em “L”, permitindo, ainda que em zonas mais reduzidas, se fizesse um 

trabalho mais analítico, ao mesmo tempo, que na zona maior se fizesse um trabalho mais 

global.   

A rotação dos espaços ou “roulement”, (Ilustração 3) ocorria de duas em duas 

semanas, conjugando os diferentes espaços existentes. 

 

Ilustração 3 - Roulement das aulas de Educação Física 

Considero bastante positivo o facto de as rotações de espaços, ocorrerem de 

duas em duas semanas, uma vez que permite que os alunos não fiquem muito tempo 

sem abordar determinadas matérias, só possíveis de lecionar num espaço. No entanto, 

se as passagens pelos espaços não forem seguidas, ou seja, se depois passar pelo 

ginásio na rotação seguinte não tiver outra aula no mesmo espaço, o roulement pode 

dificultar o planeamento das unidades ao professor, obrigando-o a fazer unidades de 

duas aulas, o que é manifestamente insuficiente. 

 A outra hipótese era as rotações serem de 3 em 3 semanas como era até há 2 

anos (segundo o professor orientador), que permitiam fazer unidades de ensino mais 

facilmente uma vez que iriamos ter 3 semanas nos mesmos espaços e era possível na 

primeira aula haver uma introdução, na segunda aula um aperfeiçoamento e na última 

ROTAÇÃO

1 P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN

2 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1

3 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2

4 GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT GIN P1 P2 EXT

13.30/14.15

14.15/15.00

15.15/16.00 7º1 6º7 6º1 7º2 8º1 6º8

16.00/16.45 6º6 6º5 8º5 6º2

17.00/17.45 6º3 6º4
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5º1

10ºC T 2 6º2
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D  

P T A S
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D

8º5

1ºP T A
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8º2

2ºP T

M  

P T IG
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6º4

6º1

Vo lei

7º3 5º2

8º2

10ºC T

2

11ºLH 2

9º1

7º6

11ºLH 1

ROTAÇÃO 1 ROTAÇÃO 2 ROTAÇÃO 3 ROTAÇÃO 4

15/09 a 26/09 29/09 a 10/10 13/10 a 24/10 27/10 a 07/11

10/11 a 21/11 23/11 a 16/12 5/1 a 16/1 19/1 a 30/01

2/2 a 13/2 19/2 a 06/3 03/4 a 20/3 07/4 a 17/4

20/4 a 31/4 04/5 a 15/5

2º FEIRA 3º FEIRA 4º FEIRA 5º FEIRA

19/5 a 30/05

6º FEIRA

01/06 a 12/06

7º4 5º4

3ºP T I

G 

P T A S

12ºC T 19º2 9º6

10.45/11.30

7º2

12ºC T

2

8º1

8º4

5º510ºC T 1 11ºA V1
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P T A S

08.15/09.00

5º7 7º6
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D  
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M
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9º2

7º4
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7º5
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Vo lei

8º3

5º1
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1ºP T G

P
5º3

11ºC T 1

12ºLH 2

12ºC T

2

12ºLH 1

12ºSE/

A V

9º4

5º5

5º4

7º1

11ºA V1

5º8

11ºC T 2

5º6

8º4

10ºA V/

SE

10ºA V/

SE

6º7 10ºLH 1 10ºC T 1Vo lei 6º6

12 ºLH2 5º8

5º2
12ºSE/

A V

5º7

10ºLH 2

9º4

9º5

9º6

Vo lei

9º1

11ºLH 29º36º3

11ºC T 2
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aula a consolidação ou avaliação das aprendizagens. É também importante referir que 

existe no roulement, a preocupação de haver uma sucessão dos espaços, ou seja, está 

definido que após a rotação em que tenho uma aula no ginásio, por exemplo, na rotação 

seguinte, a outra aula será no ginásio. Este facto permite, como foi referido 

anteriormente, que eu como professor consiga fazer o planeamento das minhas unidades 

de forma a ter um conjunto de aulas mais alargado nas mesmas condições. 

 

Recursos temporais 

A turma do 8º 2ª tinha duas aulas por semana, á segunda 11:45-12:30 e á quarta-

feira 8:15-9:45, sendo a aula de segunda de 45 minutos e a aula de quarta de 90 

minutos. Os alunos dispunham ainda de 5 minutos de tolerância no início e no final da 

aula de 45 minutos, na de 90 dos cinco minutos iniciais e de dez minutos no final.  

No que diz respeito, á organização temporal das aulas, penso que seria mais 

proveitoso se houvesse três aulas de 60 minutos por semana. A aula de 45 minutos 

(tempo horário), tem na realidade 35 minutos de tempo útil, com instrução inicial, 

aquecimento, tempo nas estações ou parte fundamental, retorno à calma e balanço da 

aula, torna-se uma aula que tem de ser algo “apressada”, não sendo possível dar aos 

alunos muito tempo na tarefa, reduzindo o tempo potencial de aprendizagem. A aula de 

90 minutos, tem na realidade 75 minutos de tempo útil, é uma aula que dá para fazer uma 

gestão diferente, já dá para os alunos estarem mais tempo na tarefa, possibilitando um 

maior tempo potencial de aprendizagem, esta aula torna-se, no entanto, mais lenta 

havendo, em certos momentos, menores níveis de concentração e empenhamento dos 

alunos, é passível de haver uma maior displicência por parte do professor quanto aos 

tempos de entrada e, ao saberem que vão estar 90 minutos em atividade, os alunos, 

mesmo subconscientemente, abrandam o próprio ritmo em algumas tarefas.   

O facto de ter lecionado com dois tempos horários diferentes foi positivo, pois 

permitiu-me passar pelas duas situações, a aula que tem de ser mais rápida e a aula que 

pode haver mais pausas, em que o ritmo não necessita ser tão rápido. Este 

enquadramento complica, no entanto, quando é necessário fazer o planeamento das 

unidades de ensino, não sendo possível fazer as mesmas coisas nas aulas de tempos 

diferentes, obrigando sempre a ajustes. 

Considero então que “no meio estaria a virtude”, com 60 minutos de tempo 

horário, ficar-se-ia com 50 de tempo útil para a aula e far-se-ia um misto, com uma aula 
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mais rápida, mas que proporcionasse bastante tempo potencial de aprendizagem aos 

alunos. Esta opção é no entanto muito complicada de aplicar, uma vez que envolveria 

alterar a configuração dos blocos dos horários de funcionamento das aulas para toda a 

escola, a menos que a EF tivesse um horário independente das outras disciplinas, em 

que a EF funcionasse com blocos de 60 minutos e as turmas eram encaixadas fora do 

restante horário. 

 

Grupo disciplinar de Educação Física 

O Grupo disciplinar de Educação Física encontra-se inserido no Departamento de 

Expressões, juntamente com o grupo de Artes Visuais, Educação Visual e Educação 

Musical. No presente ano letivo o GDEF era composto por 11 professores, mais 4 

estagiários do Mestrado em Ensino da Educação Física nos ensinos Básico e Secundário 

da Faculdade de Motricidade Humana, sendo que durante o ano, devido a diferentes 

circunstâncias, três professores tiveram de ser contratados para substituir outros colegas.    

Este grupo para além de lecionar as aulas de Educação Física, é também 

responsável pelo funcionamento do curso profissional de desporto, organizar e gerir os 

diferentes núcleos de Desporto Escolar, assim como diferentes atividades: os vários 

torneios inter-turmas, que ocorrem durante o ano (Andebol, Basquetebol, Futsal, Voleibol, 

Mini-Voleibol e Atletismo) e o corta-mato escolar.    

Neste ano de estágio foi-me possível contactar com os diferentes professores que 

constituem o GDEF, que sempre me trataram muito bem, assim como aos meus colegas 

estagiários, tentando sempre fazer com que nos sentíssemos em “casa” e procurando 

ajudar-nos naquilo que precisássemos. Foi muito importante e enriquecedor observar, em 

diferentes situações, as aulas dos diferentes professores, cada um com a sua 

especialidade, com diferentes experiências no ensino e diferentes conceções de 

Educação Físic. Postic e Ketele (1988, citados por Ribeiro & Onofre, 2005), referem que 

um dos principais objetivos da observação passa pela facilitação do processo de 

adaptação ao seu novo papel de professor. 

Para além da observação de aulas, foi possível estar presente nas reuniões do 

GDEF, nas quais eram discutidos os diferentes assuntos em agenda e nos quais me foi 

permitido aprender mais, acerca dos aspetos burocráticos que fazem parte da profissão e 

da presença num GDEF e perceber melhor a logística e o modo de funcionamento 

envolvidos na preparação e decorrer do ano letivo. Estas reuniões e outras mais 
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informais que iam ocorrendo ao longo do ano, permitiram-me também perceber melhor 

como era a relação dos professores entre si e, em alguns casos, com a disciplina de 

Educação Física. 

Na minha opinião, não se realizaram tantas reuniões ao longo do ano como 

deveria ter acontecido e, ao nível dos assuntos abordados, ao invés de se tratar de um 

momento burocrático em que apenas se fala de organização dos torneios e de outras 

questões meramente administrativas, ao estar todo o grupo reunido poder-se-iam abordar 

temas que definem a profissão de professor de Educação Física, este era o momento 

ideal para se falar, em grupo, de questões como planeamento, estratégias de ensino e 

avaliação e tal nunca ocorreu. 

  

Caraterização da turma 

Neste capítulo, apresentarei a turma a que lecionei as aulas, o 8º2ª, com a qual 

tive o privilégio de trabalhar, ensinando, aprendendo e evoluindo durante este ano letivo, 

esta apresentação será feita recorrendo aos dados recolhidos, em conjunto com a 

diretora de turma, assim como à minha vivência e experiencia com a turma.   

A turma era inicialmente composta por 26 alunos, no entanto, numa das primeiras 

reuniões que tive com a diretora de turma, foi-me comunicado que uma aluna havia 

pedido transferência para outra escola, ficando assim a turma com 25 alunos, 16 dos 

quais eram rapazes e 9 raparigas. A turma tinha uma média de idades, de cerca de 14 

anos, sendo que o aluno mais novo tinha 13 anos e o mais velho 17.  

No que diz respeito à nacionalidade, a grande maioria dos alunos (23), são de 

nacionalidade portuguesa, sendo os outros dois alunos, um dos PALOP e outro nasceu 

no Brasil. Quanto á naturalidade dos encarregados de educação, 20 nasceram em 

Portugal, 4 nos PALOP e um Brasil.  

Dos 25 alunos que constituem a turma, três eram repetentes no 8ºano, os 

restantes haviam transitado da mesma turma do 7º ano de escolaridade. A turma 

apresenta um número elevado de alunos (onze) que durante o seu percurso escolar 

ficaram retidos pelo menos uma vez, sendo que 7 alunos ficaram retidos uma vez, 3 

ficaram retidos duas vezes e um aluno já ficou retido mais de 3 vezes. Este foi um facto 

que que mereceu a minha atenção numa fase inicial, uma vez que estes dados eram 

indicativos da existência de grandes diferenças ao nível maturacional dos alunos, 
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havendo alunos com 12/13 anos num mesmo contexto que alunos com 16/17, com todas 

as implicações que esse facto trás ao nível da gestão do grupo e dos indivíduos.  

A turma apesar de não ter nenhum aluno com necessidades educativas especiais, 

tinha um aluno que os pais não quiseram, no início do ano, que fosse assim considerado. 

Segundo as informações que a professora diretora de turma me transmitiu, este aluno 

apresentava uma doença degenerativa, um deficit de atenção e hiperatividade, que o 

obrigava a tomar medicação diariamente, o que o limitava na sua vida quotidiana. Apesar 

desta condição, o aluno nunca apresentou dificuldades de compreensão das tarefas, e 

quase sempre conseguiu cumprir com as mesmas, apesar de alguma distração e 

tentativas de comportamentos fora da tarefa, que são, no entanto, habituais nestas 

idades. 

Uma vez que a maioria dos alunos haviam transitado da mesma turma no ano 

anterior, estes já se conheciam. Este facto teve vantagens e desvantagens, desde logo 

foi positivo, uma vez que já tinham grupos sociais formados e relações estabelecidas. De 

negativo, saliento o fato de a turma trazer do ano transato um caso em que alguns alunos 

da turma, faziam bullying a outro, tendo sido mesmo necessário, na transição do 7º para 

o 8º, de se retirar alguns alunos da turma (2 reprovaram e outros 2 mudaram de turma), 

para que se tentasse amenizar a situação.  

O aluno em questão havia sido gozado durante o ano transato e, no início do ano, 

apenas começou a ir as aulas ao fim da segunda semana. Este foi um aluno com o qual 

tive de ter muito cuidado, não só com a minha intervenção verbal mas com o grupo em 

que o inseria, pois rapidamente descobri quais os focos de mau estar para com o aluno. 

Tive de aplicar uma série de estratégias para procurar integrá-lo da melhor maneira, 

evitando que fosse assediado pelos colegas. Assim, desde o início do ano, procurei dar 

feedbacks frequentes acerca da sua prestação, principalmente feedbacks que fossem 

positivos ou sobre uma ação positiva que tivesse tido e nestas situações, poderia utilizá-

lo como agente de ensino e mostrar aos outros que “aquele aluno também consegue ter 

sucesso” e “não é pior que os outros”. Passados poucos meses do início das aulas, já 

verificávamos que o aluno estava mais “enturmado” com os restantes colegas e a 

situação estava praticamente ultrapassada. 

Apesar de ser uma situação que esperamos não aconteça, penso que se tornou 

uma experiência muito formativa para mim, uma vez que nunca tinha tido contato com 

uma realidade desta natureza, tendo mesmo de ser eu a gerir a situação como professor, 
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tive também de ir procurar informação sobre o assunto, discutir com o orientador, a DT e 

outros colegas, para saber qual seria a melhor maneira de lidar com essa situação. 

A minha intervenção pode não ter sido fator determinante, ou até nem ter tido 

qualquer efeito sobre a situação, mas considero que a educação física como uma das 

poucas disciplinas na escola que trabalha diretamente o desenvolvimento social dos 

alunos, pode ter um papel extremamente importante na prevenção ou remediação de 

casos semelhantes, em que os alunos entram numa espiral descendente e que 

consideram não conseguir fazer as coisas, porque os colegas os convencem de tal, mas 

se tentarem e trabalharem até se podem superar e ultrapassar os seus problemas. 

Nestas situações a minha intervenção como professor foi feita através de duas 

perspetivas: através do reforço positivo com vista a uma melhoria da auto-estima, e numa 

perspetiva de cooperação com os outros colegas. 

A turma, desde o início do ano, sempre se demonstrou algo apática e com alguma 

inércia, no entanto, havia duas situações completamente distintas: havia um grupo de 

alunos que se empenhava, trabalhava e tentava cumprir e superar as tarefas 

estabelecidas e havia outro grupo, muito apático, demonstrava grande inércia e muita 

falta de empenho.  

Estes grupos foram muito complicados de gerir, uma vez que não eram só os 

alunos mais fracos que não se empenhavam ou os mais fortes que o faziam, havia 

alunos com excelentes capacidades que simplesmente não queriam fazer e alunos 

menos competentes a esforçar-se e a procurar melhorar.  

Para procurar alterar os comportamentos dos alunos menos empenhados, foram 

utilizadas várias estratégias, desde logo na formação dos grupos, eram colocados nos 

mais fracos e, se questionassem a decisão, era-lhes explicado que o empenho que 

demonstravam na aula era condizente com o nível do grupo, sendo esse o motivo de 

estarem num grupo mais fraco. No final do ano verificou-se que houve, de facto, algumas 

alterações nos comportamentos desses alunos e já começavam a demonstrar algum 

empenho. 

Os alunos da turma, na sua generalidade, demonstravam ser pouco autónomos 

necessitando de um controlo constante para se manterem na tarefa. Ao nível da 

responsabilidade havia, de novo, uma grande dicotomia, alguns a demonstrar excelente 

responsabilidade pessoal e também social e outros que falhavam muito, principalmente 

ao nível pessoal.  
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Por exemplo nas primeiras aulas de ginásio é “normal” os alunos “esquecerem-se” 

das sapatilhas, nessas aulas foram utilizadas algumas estratégias, para que os alunos 

que não faziam a aula ficassem aborrecidos de não participar. Na maioria das situações, 

nas aulas seguintes já levavam as sapatilhas e queriam fazer a aula.  

Algumas das estratégias foram criar um exercício de aquecimento que fosse 

divertido e empolgante para que os de fora ficassem com alguma “inveja”. No final desse 

aquecimento, quando começava o trabalho normal nos aparelhos, os alunos que não iam 

fazer a aula, iam para o pavilhão, todos separados e sem telemóveis, fazer o relatório de 

uma aula que estivesse a ocorrer nesse espaço. Esse relatório seria depois corrigido e 

entregue na aula seguinte.  

Estas estratégias causaram uma diminuição para níveis de quase zero dos alunos 

que não faziam as aulas de ginásio por “se esquecerem das sapatilhas”. Considero a 

utilização de estratégias deste tipo, muito úteis, principalmente porque são eficazes, os 

alunos ficam com vontade de participar e evita-se um problema, que por vezes existe; os 

alunos não quererem fazer porque não gostam. Houve no entanto um aluno, com 

extremas dificuldades em todas as matérias, que apenas no no final do terceiro período 

fez aulas de ginásio, porque não levava o material necessário constantemente. Com este 

aluno, foram tentadas todas as estratégias, falou-se com ele, falei com a DT que falou 

com o encarregado de educação e apenas nas últimas aulas do ano letivo, o aluno levou 

em 3 aulas seguidas de ginásio o material necessário. 

Ao nível da disciplina, nas aulas de EF é uma turma que não tem grandes 

problemas, demonstrando mesmo, por vezes, alguma inercia para entrar em 

comportamentos desviantes, no entanto foi considerada em conselho de turma irregular/ 

insatisfatório (Conselho de turma 8o2a, 2014). 

Na minha opinião, um dos fatores que esteve na base de não terem havido 

grandes problemas de indisciplina, foi o modo como eu organizava as tarefas e os 

grupos. Ao nível das tarefas tentei sempre criá-las de modo a que houvesse o mínimo de 

tempo de espera possível. Na formação de grupos, procurei sempre que os alunos 

potencialmente prevaricadores ficassem separados, neste ponto destacavam-se quatro 

alunos que formam um grupo que está sempre junto e a criar distúrbios. Tentei, sempre 

que possível, manter estes quatro em grupos separados ou, quando fazia apenas três 

grupos, procurei saber quais eram os dois que se davam menos bem, de modo a ficarem 

juntos no grupo e não provocarem distrações ou comportamentos fora da tarefa. 



16 

 

Ainda durante o primeiro período realizei o estudo de turma, o que se mostrou um 

exercício bastante interessante e útil, não só para a minha formação mas, principalmente, 

porque me ajudou a compreender melhor as relações que os alunos estabeleciam dentro 

da turma. Na realização do teste sociométrico, foi utilizado um questionário (Northway & 

Weld, 1999) com seis perguntas, divididas em três domínios:  

- Social-afetivo 

- Académico 

- Lúdico-desportivo 

Foi ainda colocada uma questão relativamente á preferência entre trabalho de 

grupo e individual. 

Devido á existência do caso de bullying, anteriormente apresentado, foi-me 

sugerido pelo professor orientador que aplicasse os questionários de forma diferente dos 

meus colegas estagiários. Os meus colegas fizeram uma aplicação massiva do 

questionário, no início de uma aula, separando todos os alunos e aplicaram para todos ao 

mesmo tempo. No meu caso, de modo a diluir um pouco o processo e para evitar a 

criação de estigmas contra o aluno em questão, fiz uma aplicação faseada, ou seja, 

aplicava o questionário a 3-4 alunos por aula; chamava um de cada vez e separado de 

todos os outros, preenchia o questionário. Este processo durou várias aulas e implicou 

uma organização mais elaborada que os meus colegas, mas penso que resultou bem, 

não havendo problemas com a sua aplicação. 

A partir da análise das respostas foi possível retirar as seguintes conclusões:  

No domínio social, nas relações positivas, destaca-se a existência de 4 grandes 

grupos, todos eles com alunos do mesmo sexo, não havendo nenhum alunos que se 

destaque pela sua popularidade. Um dado curioso é o facto, de o único aluno a escolher 

e a ser escolhido, por elementos do sexo contrário, é o aluno mais velho da turma. Pela 

negativa destacam-se, sobretudo os 4 alunos pior comportados, o que não se constitui 

como uma surpresa, uma vez que o seu mau comportamento é derivado sobretudo das 

más relações estabelecidas com os restantes elementos da turma, são selecionados por 

quase todos os restantes colegas da turma de um ponto de vista de rejeição. 

No domínio académico, destacam-se positivamente 3 alunos: os dois melhores 

alunos da turma e um dos rapazes mais populares no domínio social. Pela negativa, dois 

dos alunos que apresentam mau comportamento e são altamente rejeitados pelos 

colegas, assim como um dos alunos que demonstra ser mais apático. 
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No domínio lúdico-desportivo, existem 3 alunos que se destacam dos demais, 

uma rapariga foi escolhida por todas as outras, enquanto os outros dois são, o rapaz 

mais velho e o que já havia sido o mais popular nos outros dois domínios. Os rapazes 

não escolheram qualquer rapariga para fazer parte do seu grupo de EF, enquanto quatro 

das nove raparigas escolheram rapazes para integrar o seu grupo. Uma vez mais, os 

alunos menos populares pertenciam ao grupo dos mal comportados. 

 A partir dos resultados obtidos no estudo, foi-me mais fácil perceber algumas 

dinâmicas da turma, especialmente ao nível das relações entre os alunos. Isto foi muito 

útil, tanto no planeamento, em que consegui passar a prever e a precaver algumas 

situações de mal-estar, ou potencialmente disruptivas, através da criação de grupos, 

assim como na minha intervenção durante a aula, no sentido de minorar alguns situações 

que pudessem ocorrer.   

 

Análise critica e reflexiva das áreas e sub-áreas do estágio 

pedagógico 

Área 1: Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Planeamento 

Bossle (2002, p.31) refere que o planeamento do ensino consiste numa orientação 

da ação do professor, que tem como objetivo organizar e direcionar o trabalho a 

desenvolver, conferindo-lhe coerência com as metas traçadas. 

O planeamento pode-se realizar em três níveis, macro (plano anual de turma), 

meso (planos de etapa), e micro (planos de unidade de ensino).O planeamento deve ter 

uma coordenação vertical ao longo dos níveis, sendo coerente permitindo assim a 

consecução dos objetivos delineados. 

 

Planeamento e Avaliação inicial 

Antes de traçarmos os objetivos para os nossos alunos, é necessário sabermos 

primeiro, qual o nível em que estes se encontram. Na Educação Física, o momento em 

que se faz a aferição do nível dos alunos e da turma, nas diferentes matérias, é a 

avaliação inicial. Carvalho (1994) refere que a avaliação inicial é um processo avaliativo, 

determinante na coerência e eficácia no trabalho individual e coletivo dos professores de 

Educação Física, enquanto para Rosado (2003) é a  
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“Avaliação diagnóstica e prognóstica que permite identificar o nível inicial de cada turma e 

de cada aluno em particular relativamente ao nível em que se encontram no PNEF, permitindo 

obter informação acerca de quais os alunos e matérias críticas, orientar a formação de grupos de 

nível, definir as bases da diferenciação do ensino e decidir sobre quais os objetivos anuais, quais 

as prioridades formativas, quais os objetivos prioritários e quais os objetivos secundários”. 

(Rosado, 2003) 

Deste modo, de acordo com o PNEF (2001), as Metas de Aprendizagem de EF 

(2010), Carvalho (1994), e Rosado (2003) a etapa de avaliação inicial tem como 

principais objetivos: 

- Apresentar o programa/matérias; 

- Avaliar o nível inicial dos alunos e as suas possibilidades de desenvolvimento no 

conjunto das matérias; 

- Identificar matérias prioritárias e aspetos críticos do seu desenvolvimento; 

- Identificar alunos cujas características indiciem necessidades específicas – 

alunos críticos; 

- Recolher dados para orientar a formação de grupos de nível dentro da turma; 

- Ensinar ou consolidar rotinas de organização e normas de funcionamento; 

- Criar um bom clima de aula: 

- Recolher dados para definir prioridades de desenvolvimento para a 1ª etapa; 

- Recolher dados para, em conjunto com os outros professores do grupo, 

estabelecer metas específicas para o ano e aferir o plano plurianual. 

De referir que no GDEF não existe trabalho de grupo, no que diz respeito tanto á 

aferição do plano plurianual, como a uma continuidade nas avaliações, ou seja, sendo 

esta uma escola com turmas do 5º ao 12º ano, poderia haver uma continuidade no 

processo de avaliação, com os professores ou a continuar com as turmas durante vários 

anos ou, quando houvesse troca de professores, houvesse troca de informação. Assim 

poderiam já saber o nível em que se encontram os alunos da turma, evitando grande 

parte da etapa de avaliação inicial. No entanto esta articulação dentro do grupo não 

existe, obrigando todos os professores nas primeiras semanas a recolher informações 

que alguém já tem do ano passado. 

Antes de iniciarmos a avaliação inicial, reformulámos as fichas de observação, 

existentes na escola, a utilizar nesta etapa (Ilustração 4). 
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Ilustração 4 - Exemplo de ficha de observação utilizada na AI 

 Esta ficha tem uma tabela dividida em 3, com os níveis (inferior, médio e 

superior), uma zona onde identificamos o nível PNEF do grupo, e a ultima linha onde 

escrevemos os números dos alunos pertencentes ao grupo. Abaixo da tabela, estão 

algumas competências que definem os níveis Introdutório e Elementar do PNEF.  

De modo a agilizar o processo, na avaliação dos jogos desportivos coletivos, a 

turma seria toda colocada em situação de jogos reduzidos. Inicialmente, não tendo 

quaisquer informações sobre a turma e os alunos, o modo mais fácil de os dividir foi 

rapazes/raparigas. Enquanto os alunos jogavam, dividiam-se os alunos em grupos de 

nível (2 ou 3 conforme o nível da turma), mantendo-nos a gerir normalmente aula. Depois 

de os grupos homogéneos de alunos estarem formados, iriamos defenir qual o nível 

PNEF em que aquele grupo se encontrava, para tal utilizámos os critérios no final da 

ficha de observação. Como ainda não conhecíamos o nome dos alunos, no final 

chamávamos os alunos do grupo mais forte, perguntávamos os seus números nesse 

grupo, o mesmo procedimento para o grupo mais fraco e para os alunos que estavam no 

meio não seria necessário, uma vez que eram os que sobravam, podia assim passar 

rapidamente para a avaliação de outra matéria ou atividade. 

Nas matérias individuais como a ginástica de solo ou de aparelhos o sistema era 

semelhante, os alunos estavam divididos em grupos e iam fazendo os elementos e nós 

anotávamos, por exemplo: “o grupo 1 faz todo a cambalhota á frente exceto o A” ou “no 

grupo 1 só o A faz a cambalhota á frente”. 
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Este modo de realizar a avaliação inicial, avaliado preferencialmente o grupo em 

detrimento do individuo, penso que é um método muito eficaz que nos permite, como 

Carvalho (1994) sugere, identificar os casos críticos e os melhores alunos nas diferentes 

matérias de um modo rápido e que permite aos alunos estarem todos em atividade e ao 

professor não ter de estar sempre com a cabeça na folha à procura do local onde vai 

registar o desempenho daquele aluno. Este método é também muito facilitador, numa 

altura em que queremos criar um bom ambiente inicial e não conhecemos os alunos, 

estamos a dar-lhes tempo de prática ao invés de criarmos um momento de avaliação 

formal e “pesado” em que está um aluno em prática e o professor e a restante turma a 

ver. 

Esta etapa inicial durou 5 semanas, tal como é recomendado pelas Metas de 

Aprendizagem (2010), tendo início no dia 17 de Setembro e terminando no dia 15 de 

Outubro. Esta primeira etapa correspondeu a 9 aulas, sendo 5 de 90 minutos e 4 aulas 

de 45 minutos. Devido á rapidez com que foi possível efetuar a AI, nas primeiras três 

semanas já havia realizado uma primeira avaliação em todas as matérias, exceto a 

ginástica de aparelhos que só pode ser realizada no ginásio e no qual só passaria à 

quinta semana, pelo que pude repetir a avaliação de algumas matérias que não tinham 

corrido tão bem ou nas quais não estava tão á vontade. 

As principais dificuldades que tive durante esta fase, foram o facto de não 

conhecer a turma e os alunos, não conseguindo ser efetivo quando estava a dar o 

feedback, ou seja em vez de dizer “A, na manchete a bola bate no músculo”, tinha por 

vezes de ir ao pé do alunos perguntar-lhe o nome e só depois dar o feedback, perdendo-

se um pouco do imediatismo que o feedback deve ter. 

Outra dificuldade que senti, talvez a mais importante, foi a deficiência ao nível do 

conhecimento que tinha para aquele nível, ou seja, aquilo que sabia ou o que aprendi na 

faculdade nas didáticas, não estava ajustado á realidade que iriamos ter depois na 

escola. Por exemplo, no voleibol conseguíamos ensinar permutas, mas na escola nunca 

chegaríamos a esse ponto, uma vez que muitos dos alunos nem um toque de dedos 

sabem fazer, sendo que nas didáticas, como o nosso nível era sempre bom ou muito 

bom, essas pequenas questões raramente se colocavam, no entanto na escola são mais 

frequentes os alunos que não conseguem manter a bola no ar do que aqueles a que já se 

pode ensinar permutas. Esse “conhecimento desajustado” que tinha levou a que em 

algumas matérias, como o voleibol, não conseguisse dar aos alunos o feedback que eles 

necessitavam na altura. 
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Nesta etapa apenas foram abordadas as atividades físicas e a aptidão física, não 

sendo avaliados os conhecimentos, sendo esta uma opção do GDEF. Esta opção foi 

feita, uma vez que os conhecimentos na EBSGB são estanques de ano para ano, ou 

seja, mesmo que o aluno não saiba a matéria do ano anterior, esta também não será 

abordada nesse ano. Esta opção é demonstrativa da pouca importância que é dada à 

área dos conhecimentos pelo GDEF da escola: as matérias abordadas durante um ano, 

não voltarão a ser faladas, isto leva a que os alunos apenas decorem os conteúdos. 

No que diz respeito às matérias, foram avaliados os 4 jogos desportivos coletivos 

(futebol, basquetebol, voleibol e andebol), o atletismo (corrida de velocidade) e a 

ginástica de solo e aparelhos. No que diz respeito á aptidão física, realizou-se o teste do 

vai-vem, das flexões e dos abdominais. 

 

Plano Anual de Turma 

A partir das informações recolhidas na avaliação inicial, o professor pode construir 

o plano anual de turma, selecionando objetivos adequados à turma e aos alunos, 

calendarizar as atividades a desenvolver ao longo do ano, tendo em consideração as 

matérias prioritárias, organizar a atividade, reconhecer os alunos críticos e planear em 

função dos perfis e dinâmicas que apresentam (Carvalho, 1994). 

Na construção do documento, foram consideradas, para além das informações 

recolhidas na AI, as orientações do PNEF, e as opções curriculares do GDEF. 

A principal dificuldade que senti durante a elaboração do PAT foi fazer o 

prognóstico para os alunos, principalmente, nas matérias que eu não dominava tanto, 

uma vez que não estava muito ciente daquilo que os alunos poderiam vir a alcançar, nem 

estava muito seguro dos diagnósticos que tinha feito.   

A realização do prognóstico foi um processo complicado, no qual penso que teria 

sido uma experiencia mais rica se tivesse havido uma negociação com os alunos sobre 

os níveis que estes teriam de atingir, como sugerem as metas de aprendizagem (2010), 

no entanto, atendendo às características da turma este não seria um processo fácil ou 

fiável. 

Para além de prognosticar o nível que os alunos atingiriam no final do ano letivo, 

no PAT, foram também, definidos objetivos intermédios a alcançar no final das diferentes 

etapas (Ilustração 5), o que está de acordo com a necessidade de se “estabelecer metas 
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intermédias que permitirão ir verificando a progressão dos alunos e a adequação do 

plano em função das suas efetivas necessidades” preconizado por Araújo (2007, p.8).  

Durante este processo de projeção, tentei não me inquietar muito, que estivesse 

errado ou desajustado. Procurei lembrar-me que este se tratava de um processo 

formativo e que uma das características do PAT, é ser flexível podendo e devendo ser 

“reajustado de acordo com as informações decorrentes da avaliação contínua” PNEF, 

2001 p.27). Esta flexibilidade permitiu-me, nas etapas seguintes, efetuar os devidos 

ajustes a diagnósticos mal realizados durante a AI e prognósticos no PAT. Esta 

experiencia, permitiu-me desenvolver a minha capacidade reflexiva, a tomada de decisão 

e contribuiu para a minha formação.  

Foi feita uma divisão do ano em etapas, estando de acordo com o preconizado 

pelo PNEF (2001, p.30), “considerar a organização geral do ano letivo em etapas, ou 

seja, períodos mais reduzidos de tempo que facilitem a orientação e regulação do 

processo de ensino-aprendizagem”.  

O plano anual de turma dá origem, como é referido no guia de estágio “a outras 

unidades de planeamento mais particulares – os planos de etapa, que facilitem a 

orientação e regulação do processo ensino-aprendizagem”, sendo a partir destes, criados 

os planos de unidade.    

Neste documento, são também apresentadas as matérias prioritárias, em que os 

alunos se encontram mais distantes do nível de objetivos do programa (PNEF, 2001), e 

quais os alunos críticos, que apresentam mais dificuldades e que necessitam de um 

maior acompanhamento (PNEF, 2001 p. 26). 

 

Planos de etapa 

Foi definido nas reuniões de estágio, que o modelo a utilizar seria o de 

planeamento por etapas, definidas pelo PNEF (2001, p.30) como ”períodos mais 

reduzidos de tempo que facilitem a orientação e regulação do processo de ensino-

aprendizagem”. Esta opção está de acordo com as recomendações do PNEF (2001) “o 

desenho/esboço do plano de turma deverá considerar a organização geral do ano letivo 

em etapas”. Segundo Rosado (2003), a adoção de um modelo por etapas parece ser 

mais vantajoso para promover uma inclusividade e a diferenciação do ensino. Este 

modelo baseia-se numa perspetiva de avaliação formativa em que, após um diagnóstico, 
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se distribuem as aprendizagens no tempo, facilitando a sua aquisição e retenção e a 

promoção de um melhor clima motivacional. 

Siedentop (1994) defende que a lecionação por blocos representa a existência de 

um carácter mais consistente para a consolidação de aprendizagens, sendo essencial 

que exista um tempo mínimo de contacto com as matérias de ensino para que exista uma 

aquisição de competências de forma proficiente. Este tipo de organização, na EBSGB é 

muito utilizado, de forma assumida, por colegas que fizeram a sua formação no norte 

(Porto, Braga…). No entanto, o que se verifica é que a grande maioria dos professores do 

GDEF, apesar de assumir que utiliza a organização por etapas, na realidade faz um 

misto, ou seja, no início dos períodos faz etapas, mas quando falta um mês para os 

torneios interturmas, praticamente todos os professores começam um “bloco” da matéria 

do torneio. 

 

 

No planeamento, o ano foi dividido em 4 etapas, com características diferentes, 

consoante o percurso de aprendizagem dos alunos e as intenções do professor. Esta 

divisão foi feita, considerando as interrupções letivas no calendário escolar, tendo-se 

organizado do seguinte modo: 

- 1ª etapa: início do ano até 15 de Outubro – Avaliação inicial 

A avaliação inicial é a etapa, como já foi explicitado anteriormente em que são 

recolhidas as informações, que ajudarão o docente, a planear o trabalho a realizar ao 

longo do ano letivo.  

- 2ª etapa: 15 de Outubro até final do 1º período – Aprendizagem e 

desenvolvimento  

Nesta etapa, inicia-se uma abordagem ás matérias em que os alunos apresentam 

mais dificuldades, assim como, é possível aferir os diagnósticos elaborados na 1ª etapa  

e adaptar os diagnósticos feitos no PAT. 

Ilustração 5 – Objetivos definidos para as diferentes etapas 
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Nesta etapa, as matérias prioritárias tiveram um peso significativo no 

planeamento, uma vez que eram as matérias que apresentavam uma maior discrepância 

entre as capacidades dos alunos e o nível que o PNEF indica, tendo de ser abordadas 

mais aprofundadamente e com mais tempo. 

- 3ª etapa: 2º período – Desenvolvimento e consolidação 

Esta etapa, visa, desenvolver o aluno permitindo a sua evolução, através de 

novas aprendizagens, ao mesmo tempo procurar a consolidação de aprendizagens 

efetuadas nas duas etapas anteriores. Foram aqui também abordadas matérias que o 

GDEF decidiu que apenas seriam lecionadas depois do 1ºperíodo e que não foram 

avaliadas/diagnosticadas na 1ªetapa, como o badminton e orientação. 

- 4ª etapa: 3º período – Revisão e consolidação 

Procura, rever e consolidar algumas competências já trabalhadas durante o ano, 

sendo, no entanto, trabalhadas novas competências. É também um período em que se 

procura recuperar as aprendizagens e realizar aprendizagens que permitam melhorar a 

avaliação sumativa final dos alunos.    

Decidiu-se fazer esta divisão uma vez que os finais dos períodos são momentos 

em que se faz a avaliação sumativa, é um momento em que há algum retrocesso nas 

aprendizagens dos alunos por causa das férias e é um bom momento para o professor 

refletir sobre as suas práticas.  

Também era nos planos de etapa que se tomavam as grandes decisões, ao nível 

das competências a abordar nas unidades de ensino.  

 

Planos de unidade 

O PNEF (2001) define as unidades de ensino (UE) como sendo um “conjunto de 

aulas com objetivos e estrutura organizativa idênticos” 

As unidades correspondiam, normalmente, a períodos de 4 ou 6 semanas, 

englobando duas ou três rotações do roulement.  

Ainda em relação a este nível micro de planeamento o PNEF (2001, p.29) refere: 

 

“Considera-se possível e desejável a diferenciação de objetivos operacionais e atividades 

formativas para alunos e/ou subgrupos distintos, para corresponder ao princípio metodológico 
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segundo o qual a atividade formativa proporcionada aos alunos deve ser tão coletiva (de conjunto, 

interativa) quanto possível, e tão individualizada (ou diferenciada por grupos de nível) quanto o 

necessário.” 

(Jacinto et al., 2001, p.29) 

Deste modo, para além das competências a abordar nas diferentes aulas, são 

apresentados neste plano a constituição dos grupos, assim como as situações 

aprendizagem e sua organização. 

A partir do momento e que começámos a utilizar as unidades de ensino, deixámos 

de fazer planos de aula, passando a planear por conjuntos de aulas, com todas as 

vantagens que trás, a utilização da mesma organização em várias aulas diferentes, os 

alunos já estavam familiarizados com as situações da aula o que aumenta o tempo 

potencial de aprendizagem. 

Uma vez que os espaços da escola não eram totalmente polivalentes, não nos era 

possível criar unidades homogéneas. Dentro de cada unidade havia a criação de 2-3 

mini-unidades, expressas por diferentes planos de aula, uma para cada espaço em que 

decorreriam sessões.  

 

Avaliação 

A avaliação é, segundo Peralta (2002), a recolha sistemática de informação, sobre 

a qual se pode formular um juízo de valor, que facilite a tomada de decisões, sendo um 

processo que implica um conjunto de decisões, acerca da seleção e delimitação das 

evidências a recolher e quais utilizar, a sua recolha sistemática e planeada, a 

interpretação dessa informação de modo a estabelecer um juízo de valor e a sua 

comunicação (Araújo, 2007).  

A avaliação, como suporte das decisões curriculares, só faz sentido se for 

assumida com as suas diferentes funções (Cardinet, 1986, citado por (Araújo, 2007), 

sempre numa perspetiva integrada:  

-orientadora – Avaliação como suporte do planeamento 

-reguladora – Avaliação para ajustar o processo ensino-aprendizagem e melhorar 

as aprendizagens   

-certificadora – Avaliação para verificar o grau de consecução dos objetivos  
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Além de Cardinet, são vários os autores que apresentam as funções da avaliação, 

Scriven (1967, citado por (Araújo, 2007), refere que a avaliação pode ser formativa ou 

sumativa. Stufflebeam (1971, citado por Araújo, 2007), na linha de Scriven, refere que a 

avaliação pode ser pró-ativa, com a intenção de servir a tomada de decisões (formativa: 

para desenvolver ou melhorar) ou retroativa para servir a classificação (sumativa: para 

certificar ou selecionar), enquanto Allal (1986, citado por Araújo, 2007) considera que a 

avaliação pode ser de 3 tipos: prognóstica, formativa e sumativa. 

Uma vez que a avaliação inicial (ou prognóstica), já foi abordada num capítulo 

anterior, de seguida serão focados a avaliação sumativa e formativa. Optei por 

apresentar primeiro a avaliação sumativa, uma vez que a formativa utiliza, em grande 

parte, os instrumentos da sumativa. 

 

Avaliação Sumativa 

A avaliação sumativa não deve ser entendida como um juízo de valor sobre o que 

foi realizado mas como um resultado, que ajudará o professor na tomada de decisões, 

tendo em conta os objetivos terminais que certificam o progresso dos alunos (Instituto de 

Inovação Educacional, 1994). Para o IIE (1994) a avaliação sumativa, para além de 

informar os alunos e os professores da situação de aprendizagem e de ensino, informa 

também os pais e a comunidade em geral, apresentando um valor social. 

Dependendo do momento em que se realiza, a avaliação sumativa apresenta 

diferentes funções (Instituto de Inovação Educacional, 1994): função formativa no 

decurso do processo de ensino-aprendizagem, permitindo adequar o ensino às 

necessidades de aprendizagem dos alunos; no final dos períodos e no final dos primeiro 

e segundo ciclos, tem como função fundamentar as decisões sobre a (re)orientação do 

percurso escolar dos alunos; no final de ciclo tem como função a tomada de decisão 

sobre retenção/progressão do aluno; no final do terceiro ciclo fundamenta a atribuição de 

um diploma ou de um certificado.   

A avaliação sumativa foi feita a partir dos critérios definidos pelo grupo de EF, 

sendo utilizado um ficheiro de excel, criado pelo GDEF, com as diferentes áreas da 

avaliação. 
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8º2ª A B
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Atividades Físicas  

O grupo de EF criou fichas de observação e registo das competências dos alunos 

(Ilustração 6) para todas as matérias avaliadas na escola. Estas estão divididas por níveis 

de competência e neles estão discriminados os diferentes critérios, que o caraterizam. O 

seu preenchimento é feito com 0 (não realiza), 1 (realiza em parte) ou 2 (realiza 

completamente), o aluno passa para o nível seguinte quando completar 50% dos critérios 

de um nível, a partir do segundo nível, para passar para o 3º só quando tiver 100% nos 

anteriores ao que se encontra, poderá transitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ficha foi criada com o intuito de tornar a avaliação, transversal ao percurso 

escolar dos alunos, iniciando no momento em que entra na escola e seguindo até ao 

nível mais elevado que conseguirem alcançar. Esta ficha acompanharia os alunos ao 

longo de todo o seu percurso escolar e permitiria saber, logo no início do ano, o nível dos 

alunos, sem necessitar de avaliação inicial.  

Na escola isto não se sucede, existindo pouco trabalho entre os professores no 

sentido da troca de informações sobre os alunos, implicando que todos os anos se tenha 

de uma fazer avaliação inicial, para saber o seu nível, informação esta que outro colega 

terá do ano anterior. No GDEF, são muito poucos os professores que preenchem essas 

fichas, não havendo depois qualquer transmissão das informações entre eles.  

Na minha opinião, visto que se trata de uma escola cuja oferta educativa vai do 5º 

ao 12º ano, sem que necessite de receber alunos vindos de outras escolas, faria todo o 

sentido que houvesse uma base de dados dos alunos, ao nível dos seus níveis e 

Ilustração 6 - Exemplo da ficha de observação e registo das competências 
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competências, evitando que os professores fizessem sempre o mesmo todos os anos, e 

que os alunos, estivessem sempre a “aprender o mesmo” do 5º ao 12º ano. 

Quando preenchidas, o ficheiro apresenta uma classificação para a matéria que 

será contabilizada juntamente com as restantes atividades físicas, daí resultando uma 

nota para essa área, que corresponde, no ensino básico a 45% da classificação final do 

aluno. 

O PNEF (2001, p.33),no capitulo, referência para o sucesso em educação física, 

apenas refere, no que diz respeito ás atividades físicas, quais as combinações possíveis 

para o aluno ter 3 á disciplina, remetendo para o GDEF, o estabelecimento dos critérios 

de classificação. 

 

Aptidão Física 

A aptidão física é avaliada, através dos testes do fitnessgram, cada teste 

corresponde a uma percentagem da classificação total da aptidão física: 

Vai-vem – 40%  

Extensões de braços – 20% 

Abdominais – 20% 

Senta e alcança - 20%  

Para classificar os alunos nos testes do fitnessgram, o grupo de EF, definiu, 

intervalos de valores aos quais correspondeu uma classificação (Ilustração 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 7 - Tabela de conversão dos testes do fitnessgram 
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1 2

A B

Vai-Vem
5 2

Abdominais
4 4

Extensões
4 4

Flexibilidade
2 2

TOTAL 4,0 2,8

Após a conversão da prestação do aluno, para uma nota, preenche-se a página 

da condição física no ficheiro de excel e obtém-se a classificação (Ilustração 8). Esta, 

corresponde a 25% da classificação final.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito á condição física, o PNEF (2001, p.33), refere apenas, que o 

aluno se deve encontrar na zona saudável de aptidão física, não fazendo qualquer 

referência á possibilidade de se dar notas às prestações nos testes. 

 

Conhecimentos 

Na área dos conhecimentos foi aplicado um teste por período, sempre igual, no 

entanto no primeiro período, o teste era com consulta, no segundo era feito a pares e no 

terceiro era feito individualmente. Esta foi uma decisão de grupo, apesar de nem todos os 

professores cumprirem, pretendendo-se que, no primeiro teste, os alunos respondam às 

perguntas consultando as sebentas (4/5 folhas) fornecidas pelo professor, estando assim 

a estudar. No segundo teste, promove-se um debate entre os alunos e no último é um 

teste “a sério”, feito individualmente, em que testa o que o aluno de facto aprendeu. 

Estes testes, devido ao seu “facilitismo”, têm pouca expressão na classificação 

final, contando apenas 10%. 

Ilustração 8 - Tabela de avaliação da condição física 
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1 2

8º2ª A B

Atitudes 4,5 3,9

Conhecimentos 4 3

Aptidão 4,5 2,8

Actividades 5 3

Classificação 4,7 3,1

Classificação Final 5 3

O PNEF (2001, p.33), refere apenas que o “aluno revela os conhecimentos 

definido pelo DEF, relativos aos objetivos do Programa do 3º ciclo”. 

Como já referi, esta é uma área, á qual é dada pouca importância no grupo de 

Educação Física da EBSBG, uma vez que “promove” que os alunos apenas decorem a 

matéria, que não voltará a ser abordada. Por outro lado, o grupo de EF considera que por 

não se “perder tempo” com aulas teóricas e a matéria ser trabalhada três vezes ao longo 

do ano, os alunos vão adquirir um mínimo de conhecimento.  

Atitudes 

Na EBSGB, as atitudes são avaliadas á parte, sendo esta uma decisão tomada 

em conselho pedagógico, de modo a promover uma melhoria ao nível do comportamento 

dos alunos da escola. Esta é uma decisão para todas as disciplinas contando, no ensino 

básico, para 20% da classificação. 

As atitudes, no PNEF (2001), não é uma área discriminada, sendo avaliadas 

juntamente com as atividades, ou seja, pode-se assumir, que neste caso as atitudes 

estão a ser avaliadas duas vezes, uma vez que é difícil, fazer-se uma separação do que 

é “atividade” e “atitude”. 

Ao preencher os diversos campos, as classificações vão sendo transportadas 

para uma tabela final (Ilustração 9), que, após a ponderação de todas as classificações, 

dá uma classificação final automaticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerei a utilização deste instrumento muito útil, algo que está normalizado e 

com critérios bem definidos. A definição de critérios em avaliação é um ponto bastante 

Ilustração 9 - Tabela de avaliação final 
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importante, pois sem essa definição cada um faz como quer e até a avaliação “por olho” é 

permitida e válida. Isto, numa disciplina que os professores pretendem que seja avaliada, 

é muito importante, uma vez que não pode haver professores a avaliar coisas diferentes 

e de modo diferente, colocando em causa o rigor da própria disciplina.  

Isto é válido não só para dentro da mesma escola, mas para todo o país, pelo que 

penso que seria de todo pertinente, existir um conjunto de critérios, bem definidos, sobre 

os quais seria feita a avaliação. Como já referi, na minha opinião, não é suficiente que 

existam apenas os critérios de sucesso no PNEF (2001), ou que o fitnessgram se divida 

em Fora da Zona Saudável e na Zona Saudável, pelo que deveria haver critérios mais 

rigorosos, para todas as escolas, para as diferentes classificações. 

 

Avaliação formativa 

A avaliação formativa pode ser entendida, segundo Carvalho (1994) como uma 

avaliação continua, que ocorre em todas as aulas, sendo o resultado da interação do 

aluno com o professor, com os restantes colegas e consigo próprio, revelando-se nos 

desafios colocados, nos feedbacks do professor, no ajuste das tarefas, na reorganização 

de grupos e na resolução de problemas de disciplina que surjam, pode também, 

manifestar um carácter formal e pontual, servindo de balanço da atividade realizada num 

determinado período de tempo, alterando ou corrigindo a avaliação continua e permitindo 

tomar decisões relativamente ao trabalho a ser efetuado. 

Aranha (1993), refere que a avaliação formativa não deve ser realizada em 

momentos isolados no tempo, devendo ter um caráter regular, pressupondo uma 

observação sistemática dos comportamentos a avaliar, sendo, para tal, necessário que 

se conheçam os objetivos educacionais definidos inicialmente, de modo a permitir-nos 

verificar se foram atingidos.  

O PNEF (2001), ao referir: 

 

“os procedimentos aplicados devem assegurar a utilidade e a validade dessa apreciação, 

ajudando o aluno a formar uma imagem consistente das suas possibilidades, motivando o 

prosseguimento ou aperfeiçoamento do seu empenho nas atividades educativas e, também, 

apoiando a deliberação pedagógica”, 

Jacinto et al., 2001 
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demonstra, que a avaliação formativa não tem apenas o objetivo de avaliar, 

permitindo ao professor retirar informações de modo a criar ou adaptar as suas 

estratégias, ao nível do planeamento e da condução do ensino.      

 Durante o ano letivo a avaliação formativa dos alunos foi realizada, 

essencialmente por duas vertentes: o preenchimento das fichas de avaliação sumativa, 

mas numa perspetiva formativa, e o questionamento. 

As fichas da avaliação sumativa foram utilizadas, em contexto formativo, sob 4 

perspetivas:  

- Colocar á disposição dos alunos, as fichas, com a avaliação do professor, para 

que pudessem ver o seu nível e evolução; 

- Utilização das fichas para que os alunos se auto-avaliassem; 

- Utilização das fichas para que os alunos avaliassem os colegas   

- Utilização das fichas para que os alunos se familiarizem como PNEF 

O questionamento foram, todas as interações do aluno com a turma e o professor, 

com uma maior incidência nas questões colocadas no início, durante e no final da aula. 

Este questionamento podia ser dirigido a um aluno específico ou para a turma. Um 

aspeto importante neste tipo de questionamento é a necessidade de existência de um 

registo, uma vez que se não existir, deixa de ser avaliação formativa. 

 

Condução 

Onofre (2005, p. 79) refere que “o nível de ” o nível de intervenção na sala de aula 

é uma área crítica da função do professor e (...) tem que se pautar por uma elevada 

competência técnica e pedagógica”.  

Pieron (1986), considera que o tempo de empenhamento motor, o feedback, a 

existência de um clima de aula positivo e uma organização eficaz do trabalho da aula, 

são critérios que se podem associar ao sucesso pedagógico. 

 

Dimensões Clima e disciplina 

Como foi referido na caraterização da turma havia, vindos do ano anterior, alguns 

atritos entre os alunos, que tinham o potencial de perturbar o normal funcionamento das 

aulas, dificultar a minha ação como professor e a normal aprendizagem dos colegas. A 



33 

 

turma, caraterizada em conselho de turma como tendo um comportamento irregular/ 

insatisfatório (Conselho de turma 8o2a, 2014) sendo uma das principais queixas o facto de 

serem muito faladores, apresentavam comportamentos muito distintos. Para além do 

grupo de quatro alunos, já apresentado como sendo algo problemático, havia ainda um 

grupo de 4/5 que apresentava um comportamento muito apático, sendo muito necessária 

a minha intervenção e incentivo para que estes, não só iniciassem as atividades como se 

mantivessem. Os restantes alunos, acabavam por se empenhar, nas tarefas, e não 

criando grandes problemas a nível disciplinar. 

Durante a minha intervenção, procurei sempre que o clima da aula fosse o mais 

positivo possível. No entanto, foi uma tarefa que se revelava, por vezes algo complicada. 

O clima entre os vários alunos, por vezes não era o mais positivo, havendo mesmo 

alguns problemas de relacionamento entre eles. 

Quando comecei a perceber, quais os focos de mau estar entre os alunos 

consegui, através do planeamento dos grupos fazer, não só uma diferenciação do ensino, 

mas também, prevenir algumas potenciais situações nocivas para o clima da aula. Por 

exemplo, percebi, que nas aulas de ginásio, depois do aquecimento com jogo do mata e 

rugby, que os alunos ficavam muito agitados e assim com maior propensão para 

comportamentos desviantes. Uma das estratégias utilizadas foi, após estes jogos, 3-4 

exercícios de condição física, para que se acalmassem e só depois continuaria a aula. 

Procurei sempre precaver qualquer situação de indisciplina, através do 

planeamento (formação dos grupos), das intervenções durante a aula e na manutenção 

de um clima positivo da aula. No entanto, quando não foi possível prevenir, era 

necessário “remediar”, utilizava então, estratégias como: 

 Retirar da prática e sentar na bancada – percebi que os alunos nesta idade 

não gostam de ser colocados á margem da turma, nem de ficarem a ver os 

outros a realizar as tarefas. Assim, ficam durante um tempo a “descansar”, 

depois, ia falar com eles para perceber se estavam prontos para voltar á aula 

e, se sim, voltavam. 

 Registar á frente dos alunos a suas atitudes – tal como quando um aluno 

parava na corrida se assinalava a paragem á frente deles, também quando 

estes tinham atitudes menos condignas, se assinalava um “menos”, 

explicando ao aluno o porquê. O aluno percebe que o comportamento fica 

registado e que estes registos eram cumulativos, sendo depois possível dizer: 

“é a 5ª vez que paras na corrida…”   
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Estas estratégias, penso que tiveram sucesso, especialmente a curto prazo, visto 

nenhum dos alunos ter reincidido, durante a mesma aula ou nas aulas seguintes. No 

entanto, apesar deste sucesso, penso que, a longo prazo, a prevenção destas situações 

será mesmo o melhor “remédio”  

 

Dimensão organização 

Procurei desde o início da avaliação inicial, promover a criação de rotinas que 

pudessem facilitar a minha intervenção e evitar futuras perdas de tempo desnecessárias, 

que viessem retirar tempo útil á aula. 

No que diz respeito ao tempo da aula, tentei ser sempre rigoroso com o 

cumprimento dos horários, de modo não perder tempo desnecessariamente na minha 

aula e para evitar ocupar tempo para além da minha aula. Este rigor era importante 

sobretudo, na aula de 45 minutos, uma vez que finalizada a minha aula teriam aula de 

português no segundo bloco de 45. 

Os alunos dispunham de 5 minutos de tolerância no início da aula, 10 no final das 

aulas de 90 minutos e 5 nas de 45 minutos, para tratarem da sua higiene antes da aula 

seguinte. Apesar de os alunos, regra geral, não aproveitarem esse tempo para tratarem 

da sua higiene e preferirem sair mais cedo, é importante como professor, promover 

também esses hábitos de saúde. 

Procurei que as aulas tivessem sempre um esquema semelhante, iniciando-se 

sempre com os alunos sentados á minha frente para que pudesse dar a instrução inicial. 

Neste momento tentei que, pelo menos, os grupos estivessem feitos no quadro, assim 

como outras informações que pudessem ser relevantes para a aula ou para aulas futuras. 

Fiquei surpreendido com a facilidade com que os alunos se esquecem: nas 

semanas antes do teste, coloquei sempre a informação referente á data do teste, a 

vermelho, no quadro, de modo a tentar que os alunos vissem essa informação e tivessem 

alguma preocupação de se irem preparar para o mesmo. Após ter incluído essa 

informação no balanço da aula, nas duas aulas anteriores ao teste e questionado acerca 

da existência de dúvidas, houve alunos, no dia do teste, que me vieram questionar, em 

pânico, se o teste era nesse dia.    

 Após a instrução inicial, procedia-se ao aquecimento, que se iniciava geralmente, 

no pavilhão ou no exterior, por corrida contínua durante um tempo pré-determinado. 
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No início do ano verifiquei que os alunos não conseguiam manter uma corrida 

contínua durante muito tempo, sem que houvesse paragens ou começassem a andar. 

Após debate com o orientador de escola, surgiram algumas estratégias para que tal não 

acontecesse: 

- estar constantemente a referir aos alunos quanto tempo faltava para terminar, 

permitindo “ter o fim á vista” e não ser só “correr até apetecer ao professor” 

- retirar os alunos que param e sentá-los (evitando assim o “contágio”) 

- registar a paragem á frente do aluno e no final do aquecimento dizíamos ao 

aluno, ou á turma, que o aluno já tinha parado em x vezes.  

- “penalização”  de dois percursos no teste do vai-vem por paragem na corrida 

contínua. 

- para um aluno que estava no grupo superior, mas que por vezes não queria 

correr, era a mudança para um grupo inferior, sob o pretexto de “se não aguentas 4-5 

minutos a correr, não consegues estar num grupo que vá trabalhar de modo intenso, tens 

de ir para um grupo com menores capacidades”  

- trabalhar a corrida de formas diferentes e de modo progressivo ao longo do 

tempo 

Considero que estas estratégias tiveram um sucesso tremendo, uma vez que no 

final do ano, toda a turma fazia, sem parar, 12 minutos seguidos.  

Ao longo do ano, foram sendo utilizados vários exercícios, para trabalhar a 

corrida, tendo-se iniciado nas primeiras aulas com uma corrida contínua de 4 minutos, no 

final da avaliação inicial, aumentou para 5, sendo que as raparigas continuavam com 4 

(no entanto se quisessem podiam fazer os 5 e ter um “+”). A partir do segundo período, o 

tempo continuou a aumentar até no final do ano os rapazes fazerem 8 minutos e as 

raparigas 7 (a opção de continuar manteve-se sempre e apenas 2 ou 3 raparigas não 

continuavam para o oitavo minuto).  

Durante o segundo período, criei um exercício, para realizar no espaço exterior, 

que consistia em durante x minutos, dar um número de voltas, sendo que este era 

definido, pelos resultados dos alunos no teste do vai-vem. Na primeira vez que apliquei, 

por exemplo, nos 7 minutos estipulados, os alunos que tinham feito mais de 60 percursos 

tinham de fazer 7 voltas, entre 30 e 59, 5 voltas e menos de 29 percursos davam 3 voltas. 

O ponto mais importante deste exercício era o facto de haver diferenciação, para alunos 
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com diferentes capacidades, havia diferentes objetivos e mesmo com essas diferenças 

era possível todos terem sucesso. 

 Apesar de terem compreendido o exercício e de terem demonstrado um grande 

empenho para atingir o objetivo, quando o conseguiam, paravam e diziam que já tinham 

feito as voltas dentro do tempo. Considerei a atividade um “sucesso moderado”, uma vez 

que tinha cumprido o seu objetivo, mas tinha originado um problema que tinha tentado 

resolver anteriormente, que era evitar as paragens.  

Na aplicação seguinte do exercício, que se manteve com a mesma estrutura, 

referi que quem fizesse as voltas definidas, tinha nota “4”, quem fizessem mais tinha “5” e 

menos ficava com “3”. Foi ainda referido que quem parasse durante a corrida ou mesmo 

depois de ter atingido o objetivo, teria “0”. Após estas alterações ao regulamento, apenas 

1 aluno parou quando atingiu o objetivo, pois “não estava atento”, quando eu estava a 

explicar o exercício.  

Quando percebi que os alunos estavam a conseguir atingir e ultrapassar o seu 

objetivo definido comecei a aumentar o número de voltas para o mesmo tempo, 

obrigando a que houvesse um aumento do ritmo de corrida. 

No início do 3º período, após ter verificado que tinha havido uma redução muito 

significativa dos níveis de condição física dos alunos, tomei a decisão de, na transição de 

estações, os alunos correriam durante 2-3 minutos, com as mesmas condicionantes da 

corrida de aquecimento, com a diferença de ser no meio das transições. Esta estratégia 

permitiu-me aumentar o tempo de corrida de 7-8 minutos por aula, para 13-14 minutos de 

modo faseado. 

No ginásio utilizámos principalmente jogos pré-desportivos, como o jogo da mata 

e rugby. O mata era jogado com fitball, sendo um jogo de todos contra todos. Havia 3 

bolas, uma azul para os rapazes que só podiam “matar” os rapazes, a branca para as 

raparigas, que também só se podiam “matar” umas ás outras e uma verde que era livre. 

Para “matar”, era necessário acertar com a bola no colega sem que esta batesse no 

chão, antes de acertar nele.  

O colega atingido pela bola, para voltar ao jogo tem de fazer uma extensão de 

braços. Tomámos a opção de se ter de realizar apenas uma extensão de braços, uma 

vez que é algo muito fácil de controlar. Se o “castigo” for difícil de controlar, os alunos 

conseguirão escapar e cria-se uma cultura de “balda” que é sempre de evitar. É 
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importante, ser rígido no cumprimento das regras, ou os alunos começam a evitar fazer 

as punições e tudo fica comprometido. 

O rugby também é jogado com a fitball, mas é um jogo de equipa, em que se tenta 

levar a bola para a zona de ensaio dos adversários. Neste jogo volta a haver duas bolas, 

uma só para os rapazes e outra para as raparigas. O jogo não tem muitas regras, apenas 

não sendo permitido, dar murros, pontapés ou morder os colegas, este é um aspeto de 

relevo, uma vez que pode-se tornar num jogo intenso e por vezes mais agressivo. Se 

houvesse apenas uma bola, as raparigas podiam não ter qualquer intervenção no jogo, 

assim como têm uma bola só para elas, sem interferência dos rapazes, o seu nível de 

empenho e entrega ao jogo aumenta exponencialmente. Este jogo, em especial, foi um 

sucesso com os alunos demonstrando, níveis elevadíssimos de empenho e motivação 

levando a uma excelente dinâmica do exercício.  

Penso que o facto de estes jogos serem feitos num espaço confinado, é o que 

lhes confere muito do ritmo e interesse que tem. Se fosse jogado num espaço mais 

amplo, as bolas estariam sempre a fugir do campo de jogo, o que provocaria quebras no 

jogo e no seu ritmo, neste ginásio a bola bate na parede e volta ao jogo e a intensidade 

mantém-se.  

Estes jogos, apesar de não serem os mais adequados ao nível metodológico, 

como aquecimento para uma aula em que seriam abordadas ginástica de solo, aparelhos 

ou acrobática, eram exercícios que levavam os alunos a níveis motivacionais muito altos 

o que acaba por ser bastante positivo, em aulas que normalmente, não são tão 

apreciadas. Esta motivação acabava, inevitavelmente, por se estender á parte principal 

da aula, em que também se verificavam níveis muito bons de motivação e empenho.  

A mobilização articular, que será a opção metodológica mais correta, uma vez que 

permite estabelecer os padrões motores e as posturas da ginástica, no entanto são 

tarefas que os alunos fazem “por fazer”, não aquecem e não conseguem elevar os níveis 

de motivação, ou de empenho. 

O elevado nível de excitação, com que os alunos acabavam o aquecimento, podia 

no entanto, constituir-se como um problema, uma vez que os poderia levar, mais 

facilmente, a comportamentos de desvio ou indesejados. Assim, para “cortar” um pouco a 

excitação, após o jogo fazia-se condição física (séries de extensões de braços, 

abdominais, dorsais e agachamentos), que tinha não só esta função, mas também o 

treino das capacidades físicas e o treino da técnica de realização destes exercícios. 
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Após o aquecimento, havia um momento em que voltava a juntar os alunos à 

minha volta para recapitular, de uma forma mais rápida e resumida, os objetivos 

situações da aula e organizava os grupos pelas estações. Este momento era realizado 

com os alunos em pé, no entanto se estivessem muito agitados ou se estivessem á 

conversa, sentavam-se todos. Metodologicamente sentar após o aquecimento, não é a 

situação ideal, no entanto era uma medida necessária para manter a atenção dos alunos 

focada em mim. 

A parte principal das aulas era organizada, sobretudo por estações, no entanto, 

em algumas aulas de 45 minutos, era feito um ensino massivo, ou cada grupo fazia uma 

situação da mesma matéria, mas não havia mudança de estações.  

As idas á casa de banho/ beber água, estavam também organizadas de modo a 

que não fosse toda a turma de uma vez, perdendo assim muito tempo e com a 

possibilidade de haver confusão. Durante a aula, os alunos só iam á casa de banho na 

transição/ após a corrida e ia um grupo de cada vez, normalmente, o que tivesse estado 

na estação, mais cansativa/intensa, normalmente a de condição física ou onde houvesse 

jogo. 

No final da aula, os alunos arrumavam o material utilizado na aula e depois voltar-

se-iam a sentar á minha frente como no início da aula para se fazer os alongamentos e o 

balanço da aula. Antes de dispensar os alunos, selecionava 2 ou 3 para arrumarem o 

material na arrecadação, se houvesse alunos que não tinham realizado a aula, ou que 

tinham chegado atrasados, cabia-lhes a tarefa de montar e desmontar todo o material da 

aula, respetivamente, assim como arrumar na arrecadação.   

Os alunos que não fizessem a aula também tinham funções, que podiam ir de 

fazer o relatório de aula para entregar no final e ser corrigido, fazer cópias do livro acerca 

das matérias da aula ou ainda dar ajudas e arbitrar.   

 

Dimensões instrução, Demostração e Feedback 

Segundo Godinho, Mendes, Melo, & Barreiros (2007), a instrução “consiste em 

fornecer informação ao sujeito sobre o objetivo da tarefa motora a efetuar e sobre a forma 

de desempenho mais adequada para o concretizar” e apresenta três funções: 

1. Informação: sob a forma verbal ou escrita, deve dar a conhecer aos alunos o 

objetivo da tarefa 
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2. Atenção: deve contribuir para centrar ou chamar a atenção do aluno para a 

situação prática que é subjacente á tarefa a efetuar 

3. Motivação: deve contribuir para a elevação e manutenção do interesse pela 

prática da tarefa.  

Esta foi uma dimensão em que não senti grandes problemas, uma vez que 

preparava sempre a minha intervenção antes da aula, procurando sempre ajusta-la às 

características dos alunos. Estes sendo algo agitados e distraídos, não davam hipóteses 

para grandes para divagações, tendo de ser sucinta, pertinente e com conteúdo. 

Neste espaço, fazia a apresentação das matérias e das competências a abordar 

na aula, explicava de que modo se organizaria a prática e eram, também, mencionados 

os objetivos que deveriam atingir. 

No início, senti algumas dificuldades, nas instruções de matérias, como o voleibol, 

que não estava tão á vontade, no entanto, procurando informação e com a colaboração 

do orientador de escola e dos colegas estagiários penso que consegui superar essas 

dificuldades. Ao longo da nossa formação na faculdade, fomos aprendendo para intervir 

em níveis elevados de jogo, não tendo grandes conhecimentos para os níveis mais 

básicos, que encontramos na escola.      

No balanço da aula, num discurso rápido ou através de um debate com os alunos, 

referia quais os elementos críticos das competências trabalhadas, quais os erros mais 

frequentes e formas de os superar e ainda a transmissão de informações relativamente 

às aulas seguintes. No balanço, recorria ainda ao questionamento, para saber o que os 

alunos conseguiram reter durante a aula ou se tinham dúvidas sobre o que tinham feito. 

Durante as instruções, procurava ter sempre um agente para realizar a 

demonstração. Este agente podia ser eu, se tivesse um bom domínio sobre a 

competência em causa ou um aluno que eu soubesse que a conseguia realizar sozinho 

ou com ajuda da minha parte. 

No que diz respeito ao feedback, considero que tive uma evolução muito positiva, 

principalmente porque me comecei a preparar melhor. Na primeira aula que lecionei (AI 

de voleibol), não consegui dar feedbacks, por um lado porque não estava á espera que o 

nível fosse tão baixo (não conseguiam manter a bola no ar sozinhos) e por outro eu não 

tinha um conhecimento muito aprofundado na modalidade que me permitisse intervir 

sobre os erros dos alunos. Após essa aula foi-me sugerido pelo professor orientador que, 

para além de preparar a minha instrução inicial, comecei, também, através dos objetivos 
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No PAT, considerei como prioritária a matéria de voleibol, na qual 13 dos 25 

alunos, apresentavam um nível não introdutório, 6 parte introdutório e outros 6 com 

parte elementar. No final do 2º período, tanto a equipa masculina como a feminina 

foram á final do torneio interturmas de voleibol, apenas perdendo com uma turma que 

tinha muitos alunos no núcleo do DE.    

e conteúdos da aula, a tentar prever quais os feedbacks que iria dar com mais 

frequência. 

 

Procurei, quando identificava alunos a cometer o mesmo erro, parar o grupo, 

chama-los e dar o feedback ao grupo, evitando ter de repetir várias vezes o mesmo 

feedback de modo individual. Esta é uma competência importante, uma vez que, se os 

alunos estão todos a fazer o mesmo erro, pode significar que a nossa instrução não foi a 

mais correta ou o seu conhecimento anterior não era ajustado.  

Nos feedbacks, assim como nas instruções, procurei ser o mais conciso e claro 

possível, muitas vezes o que nós dizemos é uma coisa, o que os alunos ouvem é 

diferente e o que percebem também é diferente.    

 

Estilos de ensino 

Os estilos de ensino mais utilizados, na minha turma foram sobretudo, 

convergentes, tendo utilizado principalmente o comando, tarefa, reciproco e auto-

avaliação Esta opção foi tomada de modo a conseguir manter os alunos em prática, e 

para facilitar o controlo da turma e também devido à minha inexperiência. 

Os alunos, devido ao seu comportamento e atitudes, nunca demonstraram 

capacidade para eu utilizar estilos mais divergentes.  

Estes estilos permitiam uma combinação entre si, por exemplo, na ginástica, 

utilizava dois estilos em simultâneo, a tarefa e a auto-avaliação. Os alunos, tinham 

tarefas definidas que deveriam fazer e quando achassem que já conseguiam, chamavam-

me para aferir se de facto a sua “avaliação”/perceção estava correta. 

Esta junção de estilos mostrou-se muito positiva, uma vez que permitia aos alunos 

gerirem as suas tarefas de modo a, mais autonomamente, as adequarem às suas 

necessidades. 
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Semana a tempo inteiro  

“Experiência de num horário completo, durante uma semana, incluindo as horas de aulas 

do estagiário, as horas destinadas à direção de turma, as horas destinadas à atividade de 

desporto escolar, as horas de reunião do núcleo, completadas por horas de aulas de turmas de 

outros professores do departamento. Para a sua preparação deverá haver um período de 

planeamento conjunto com os professores envolvidos, os quais durante a lecionação por parte dos 

estagiários, deverão estar presentes nas aulas”. 

Guia de Estágio, 2014/2015 

Para preparar as sessões a lecionar durante a semana a tempo inteiro, reuni com 

os professores de cada turma para tentar saber o máximo de informações úteis possível, 

questionei os professores sobre as matérias que gostavam que lecionasse, quantos 

alunos compunham a turma, se já tinham grupos de trabalho definidos e ainda se a turma 

tinha alunos críticos, problemáticos ou NEE. 

Foi-me dito, por todos os professores, que apesar de terem matérias definidas no 

seu planeamento e que tinham vindo a trabalhar nas aulas anteriores, eu podia escolher 

e fazer outra em que eu estivesse mais á vontade, que o importante seria que eu me 

divertisse nas aulas, experimentasse e que os alunos gostassem. Esse apoio foi muito 

importante, no entanto, acabei por trabalhar as matérias que os professores haviam 

sugerido, pois já havia uma organização que vinha sendo construída e eu com uma aula 

de 90 minutos não iria alterar nada nas turmas, nem tinha essa pretensão. 

Apesar de as matérias escolhidas terem sido as sugestões dos professores, as 

situações de aprendizagem foram da minha responsabilidade, embora pedindo sempre 

sugestões aos professores das turmas, de modo a perceber qual seria o nível dos alunos. 

A matéria mais abordada nas diferentes turmas foi o basquetebol, uma vez que o 

torneio inter-turmas, se estava a aproximar e quase todos os professores sugeriram que 

eu abordasse essa matéria, com a devida diferenciação no nível dos alunos ao longo dos 

diferentes anos. 

A semana professor a tempo inteiro foi uma experiência espetacular, na qual 

adquiri competências muito úteis, tendo tido oportunidade de lecionar todos os anos de 

escolaridade, todos os níveis de competência e a alunos muito diferentes uns dos outros 

e em relação aquilo que estou habituado na minha turma. Quanto á seleção das turmas e 

do horário tive a sorte de conseguir selecionar as turmas que quis de modo a ficar com 

um horário equilibrado.  
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As aulas, na sua maioria correram de modo positivo, podendo destacar pela 

positiva o 6º1ª, o 11º LH1 e o 7º3ª, pela negativa 12º CT2 e 5º 2ª, por motivos diferentes. 

No 12º CT2 fui claramente muito ambicioso e a motivação dos alunos reviu-se nessas 

dificuldades, tendo de adaptar as situações no decorrer da aula. No 5º ano tive algumas 

dificuldades em manter a ordem entre os alunos, uma vez que estes eram muito 

conflituosos e a sua agenda social tinha de tudo, menos querer trabalhar e aprender. 

Nas aulas em que senti que me correram melhor, foram também aquelas em que 

o clima da aula também foi melhor, ou seja, naquelas em que consegui manter os alunos 

mais motivados para as situações que lhes apresentava e conseguia ter melhor 

relacionamento com eles. 

Esta semana, foi excelente para poder passar novas experiências com outras 

turmas e realidades, diferentes das que tive, apesar das dificuldades sentidas em 

algumas aulas e de outras aulas terem sido boas, acabei a semana melhor, mais 

cansado e com um respeito ainda maior pelo trabalho dos professores. 

Ao nível da integração na escola foi também muito positivo, apesar de já estar 

bem inserido na comunidade escolar, a partir deste momento passei a ser reconhecido 

por muitos mais alunos, que me vinham abordar frequentemente.  

  



43 

 

Área 2 – Investigação e Inovação Pedagógica 

Tema 

O estudo desenvolvido na área 2 – Investigação e inovação, foi um processo com 

bastantes avanços e recuos, principalmente na definição da temática que passou por 

várias fases. Numa primeira fase propusemo-nos a trabalhar apenas questões ligadas á 

motivação dos alunos na EF, comparando os nossos dados com os de um estudo 

semelhante realizado por Martins (2011), no entanto, após verificar que as respostas a 

quatro perguntas que tínhamos acrescentado, por sugestão do professor orientador, 

tinham dados muito interessantes, decidimos alterar o foco principal do trabalho para as 

opiniões dos alunos acerca do que é uma boa aula e um bom professor de EF, e quais 

são, na sua opinião, as matérias que mais gostam e acham mais importantes para o seu 

futuro, mantendo a parte da motivação, mas com uma perspetiva mais de caraterização 

da amostra e comparação com os dados de 2011. 

Assim, os principais objetivos do nosso estudo foram: 

- Saber quais as matérias que os alunos: 

- mais gostam; 

- consideram mais importantes. 

 - Perceber quais as características, na opinião dos alunos: 

- do bom professor de Educação Física. 

- de uma boa aula de Educação Física.    

- Caraterizar, comparando com dados de 2011: 

- Os alunos ao nível da atividade física; 

- Os alunos ao nível da motivação.   

A amostra foi composta por 105 alunos do 12º ano da ESGB, tendo estes uma 

idade média de 18.8 anos (+/- 1.1). 

Na caraterização da atividade física e da motivação dos alunos, foram feitas 

comparações com os dados recolhidos por Martins et al. (2011) que efetuou um estudo 

acerca dos hábitos de vida dos alunos em 2011 nesta escola. No nosso estudo, o 

instrumento utilizado foi uma versão reduzida do questionário de Martins et al. (2011), no 

qual acrescentámos ainda, por sugestão do professor orientador José Pedro Ribeiro, 

quatro questões:  
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Gráfico 1 - Matérias que os alunos mais gostam 

- o que é uma boa aula de educação física? (pergunta aberta) 

- o que é um bom professor de educação física? (pergunta aberta) 

- quais as matérias que mais gostas? (ordenação) 

- quais as matérias que consideras mais importantes para o teu futuro? 

(ordenação) 

 

Resultados 

Quando comparámos os nossos dados com os de 2011, verificámos, no que toca 

á atividade física, os alunos estão a praticar mais vezes por semana (4 Vs 3 vezes em 

2011), no entanto é uma prática menos intensa (Moderada Vs Moderada a vigorosa em 

2011) e durante menos tempo (30-45 min Vs 45-60 min em 2011). 

Verificámos que a orientação de objetivos dos alunos é mais virada para a 

mestria, ou seja eles querem fazer bem, em vez de quererem ser melhor que os outros 

(performance-approach), ou evitar demonstrar incompetência, recebendo apreciações 

negativas (performance-evitamento), comparando com 2011, os resultados são 

semelhantes, apesar de haver uma diminuição significativa de 0,3 pontos na mestria. O 

facto de os alunos estarem mais virados para a mestria é muito positivo, uma vez que 

demonstra que os alunos não se preocupam tanto com o que os outros pensam ou 

podem dizer e preferem, eles, tentar sempre ser melhores.  
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Gráfico 2 - Matérias que os alunos menos gostam 

No que diz respeito às matérias que os alunos mais gostam, no geral, destacam-

se sobretudo o Voleibol, Basquetebol e Futebol, sendo o voleibol especialmente 

apreciado pelas raparigas, podendo-se explicar pela existência de vários núcleos de 

voleibol feminino na escola e pela grande tradição que o voleibol tem na escola. O 

basquetebol é uma modalidade bastante apreciada por ambos os sexos, apresentando 

valores semelhantes e o futebol é a modalidade que os rapazes mais apreciam.  

 

As matérias que os alunos gostam menos, são a ginástica, o atletismo, condição 

física, futebol e dança. A ginástica é uma matéria que tanto os rapazes como as 

raparigas afirmam não gostar, assim como a condição física, já a dança é a matéria que 

os rapazes menos gostam, assim como as raparigas em relação ao futebol. Neste tópico 

é interessante verificar que os alunos tendem a gostar mais dos desportos coletivos e 

menos dos individuais, provavelmente, devido á idade e ao seu nível maturacional, 

gostam mais de estar e jogar com os outros do que sozinhos (Jones, Vigfusdottir, & Lee, 

2004; McCabe & Ricciardelli, 2001). É também curioso verificar o contraste que existe 

entre rapazes e raparigas no que toca ao futebol, com os rapazes a escolherem como a 

sua preferida e as raparigas como aquela que menos gostam. 

Gráfico 3 - Matérias que os alunos consideram muito importantes 
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Na EBSGB, alguns professores têm vindo a apostar no ensino da matéria de 

raquetes de praia, principalmente no ensino secundário, uma vez que é algo que os 

alunos podem utilizar na sua vida e é mais fácil de jogar. As matérias de badminton e 

ténis são também abordadas, no entanto, a falta de locais nas redondezas para a 

prática e os elevados custos materiais, são condicionantes a uma continuidade da 

prática. 
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Quanto á importância que os alunos dão às matérias, as mais escolhidas são a 

condição física, o atletismo e o voleibol, sendo a condição física e o atletismo muito 

escolhidos por ambos os sexos, provavelmente devido á importância que os alunos 

nestas idades dão á sua imagem corporal (Jones et al., 2004; McCabe & Ricciardelli, 

2001)e ao associarem o atletismo á corrida que podem fazer fora da escola. A condição 

física é uma matéria que está na “moda”, há cada vez mais pessoas a inscrever-se em 

ginásios e a educação física pode dar essas experiencias e ferramentas aos alunos que 

não têm essas possibilidades. O voleibol foi escolhido sobretudo pelas raparigas.  

As matérias consideradas pelos alunos como menos importantes, são as 

raquetes, a dança, a ginástica e o atletismo. As raquetes, os alunos podem associar ao 

ténis e ao badminton, desportos que necessitam de um espaço físico próprio para a 

prática que não existem na comunidade, aliado ao baixo estatuto socio-económico, 

podem ser as razões de tanto rapazes e raparigas considerarem esta uma matéria pouco 

importante.  

A dança é matéria que os rapazes atribuem menos importância e as raparigas 

também consideram ser pouco importante, provavelmente por não serem abordadas 

danças que sejam significativas para eles e para o contexto. 

Gráfico 4 - Matérias que os alunos consideram pouco importantes 
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Quando relacionámos os dados do gosto com a importância dada, verificámos 

algumas relações interessantes, sendo que a mais significativa foi a da condição física 

que os alunos referiam gostar pouco no entanto atribuíam uma enorme importância, ou 

seja não gostam mas sabem que lhes faz bem, principalmente á imagem corporal, muito 

importante nestas idades. O atletismo, por se poder associar á condição física, tem 

relações semelhantes á condição física, embora com resultados menos expressivos. Das 

restantes matérias destacam-se a ginástica, dança e raquetes, que na sua maioria, os 

alunos não gostam e não acham nada importante para a sua formação. 

As perguntas de resposta aberta acerca do bom professor e da boa aula de EF 

também tiveram resultados interessantes, com os alunos a referirem que as 

características que acham serem mais importantes para se ser um bom professor de EF, 

são os traços de personalidade (simpatia, disponibilidade para o aluno), a sua atitude 

profissional (se está na aula para ensinar o aluno), a sua capacidade pedagógica 

(capacidade de ajudar os alunos a superar as suas dificuldades, através de ajudas ou 

variantes nos exercícios) e a intervenção pedagógica (professor que está presente, a 

corrigir os alunos, a dar feedbacks). Estes resultados, estão de acordo com o que refere 

Postic (1984, citado por Cunha, 2010)) em que “o aluno concede mais importância às 

qualidades humanas e relacionais do docente do que ás qualidades ligadas á técnica 

pedagógica”. 

Os alunos caraterizaram uma boa aula como tendo um bom clima, intensa, 

planeada e que tenha uma matéria que os alunos gostem. Uma vez mais estes 

resultados também estão de acordo com a literatura, com Carlos Neto (1997) a referir 

que uma boa aula “deve ter muito tempo em atividade motora, com um bom ritmo e sem 

tempos de espera, que tenha um clima agradável e que permita aos alunos superarem as 

suas dificuldades.  

Após a realização deste trabalho, considerámos que poderíamos dar algumas 

sugestões e recomendações para estudos futuros, deste modo, pensamos tratar-se de 

Gráfico 5 – Síntese dos resultados da Condição Física 
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um estudo interessante, fazer-se a aplicação das perguntas relativas ao gosto e 

importância das matérias, noutros anos de escolaridade e até mesmo noutras escolas, 

com outros contextos, para se verificarem as alterações que existem. 

Considero que ter estas informações no início do ano, torna-se bastante útil, 

ajudando o professor a planear de modo a conseguir manter a motivação e o empenho 

dos alunos em níveis elevados. Estas informações assumem ainda mais relevo, no 11º e 

12º ano que são anos onde, segundo o PNEF (2001), os alunos poderiam escolher as 

matérias que iriam abordar e aperfeiçoar que em princípio, serão aquelas que mais 

gostam e dão maior importância e que poderão utilizar ou praticar após o final da 

escolaridade obrigatória.  

Outra sugestão que deixámos foi a aplicação do questionário de orientação de 

objetivos, para melhor adaptarmos as situações da aula aos perfis motivacionais dos 

alunos. Obviamente não poderemos individualizar o ensino aluno a aluno mas é 

importante haver diferenciação, uma vez que os alunos são diferentes e aprendem de 

maneiras diferentes, cabe-nos a nós, professores, gerir da melhor maneira as situações 

de aprendizagem, adaptando-as da melhor maneira aos nossos alunos. 
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Área 3 – Participação na Escola 

Desporto Escolar 

O Desporto Escolar é “(…) o conjunto de práticas lúdico-desportivas e de 

formação com objeto desportivo, desenvolvidas como complemento curricular e de 

ocupação dos tempos livres, num regime de liberdade de participação e de escolha, 

integradas no plano de atividade da escola e coordenadas no âmbito do sistema 

educativo” (Decreto-Lei n.º 95/91, 1991).  

Trata-se de uma atividade de complemento curricular, intra e interescolar, dirigida 

aos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas de caráter voluntário. É o único 

serviço do Ministério da Educação e Ciência que desenvolve atividades pedagógicas num 

domínio educativo, predominantemente relacionado com a motricidade humana, e que 

organiza atividades inter-escolas com um carácter sistemático, em todo o território 

nacional. 

O DE tem como principal missão proporcionar o acesso à prática desportiva 

regular de qualidade, contribuindo para a formação integral dos jovens e para o 

desenvolvimento desportivo nacional e ao mesmo tempo promover o sucesso escolar dos 

alunos, dos estilos de vida saudáveis e de valores e princípios associados a uma 

cidadania ativa. Sendo o acesso à educação, ao bem-estar físico e à saúde, através de 

uma prática desportiva orientada, um direito que assiste a todos os portugueses 

(Decreto-Lei n.º 95/91, 1991), é importante que haja uma grande incidência nos jovens, 

uma vez que a educação é a base mais importante que podem ter. Se os alunos tiverem 

uma prática de qualidade, na escola, com a qual se sintam bem e na qual sejam 

proporcionadas boas experiencias poderão, no futuro, continuar a prática e manter um 

estilo de vida mais ativo e saudável. 

 

Oferta de desporto escolar da ESGB 

No ano letivo em que decorreu o estágio, a escola básica e secundária de Gama 

Barros, apresentava uma seleção alargada de núcleos na sua oferta de DE (Ilustração 

10), havendo um total de 10 núcleos, divididos por 5 modalidades. Nesta oferta 

destacam-se o voleibol com 4 núcleos (3 femininos e 1 masculino) e o futsal com 3 

núcleos (2 masculinos e 1 feminino), sendo que as restantes modalidades apenas têm 

um núcleo. Apesar do elevado número de núcleos, verifica-se que não existe uma 

variedade ao nível das modalidades sendo que dos 10 núcleos existentes, 7 são de 
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voleibol ou futsal, pelo que poderia haver uma maior distribuição das modalidades. Esta 

variedade ao nível da oferta, seria bastante positiva para a escola, mas principalmente 

para os alunos, dado que a oferta desportiva na comunidade em que a escola está 

inserida é muito reduzida, e a escola poderia suprir um pouco mais essa escassez. 

 

Justificação da escolha do núcleo do desporto escolar     

Na escolha do núcleo de DE que iriamos acompanhar, foi-nos dada total liberdade 

por parte do orientador de escola, pelo que poderíamos optar por uma modalidade na 

qual estivéssemos mais à vontade, podendo ser uma mais-valia para o núcleo e para a 

escola, ou optávamos por uma modalidade, em que não estivéssemos tão á vontade e na 

qual queríamos adquirir mais formação. 

Como considero que o estágio é uma excelente oportunidade formativa que temos 

para errar e aprender e com isso melhorar aspetos em que não somos tão bons. Como a 

minha formação e a modalidade em que trabalho é o futebol, achei melhor não escolher o 

futsal como modalidade a acompanhar, de entre as restantes modalidades escolhi o 

andebol, uma vez que sobre a qual não tinha muito conhecimento e aproveitei a 

oportunidade para aprender mais. O facto de o professor que dinamizava o núcleo ser um 

Ilustração 10 - Oferta de desporto escolar na EBSGB no ano letivo 2014/2015 
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antigo jogador da seleção nacional de andebol e ser um especialista no treino na 

modalidade, também foram fatores tidos em consideração na tomada de decisão. 

Tratava-se da equipa de juvenis (nascidos até 1998), no entanto, a quase 

totalidade dos alunos era juvenil de primeiro ano (1999). Isto ocorreu, uma vez que era 

uma equipa que já estava junta desde o ano anterior, em que tinham disputado o torneio 

de iniciados. Essa continuidade de alunos/ jogadores permitiu ao professor que houvesse 

uma continuidade no trabalho desenvolvido, uma vez que esse núcleo duro estava a um 

nível semelhante. Apesar de os alunos apresentarem um bom nível, não havia qualquer 

federado de andebol, ao longo do ano, o núcleo manteve sempre uma média de 14 

alunos.  

A esse grupo que já estava no núcleo, juntaram-se alguns alunos novos que 

demonstravam um nível inferior. Neste momento, foi-me possível perceber, ainda mais da 

importância do DE na formação desportiva dos alunos, uma vez, que os alunos novos 

podiam ser os melhores alunos nas suas turmas na EF, no entanto, o nível a que se 

aborda a matéria na disciplina, não permite a estes alunos chegarem a um núcleo que já 

pratique a modalidade à algum tempo e se integre facilmente.         

O andebol tinha 2 treinos por semana, às terças e sextas-feiras, treinos de 1 hora, 

sendo o de terça á hora de almoço (14:00-15:00) com o pavilhão todo, e á 6ª no final das 

aulas (18:30.19:30) num terço de pavilhão.    

No acompanhamento do núcleo, durante os treinos, foi-me possível aprender, não 

só ao nível da didática do andebol, mas também adquirir conhecimentos a nível tático, 

técnico e estratégico do jogo.  

Durante os treinos, as minhas funções passavam por dinamizar os aquecimentos, 

ficar responsável por um dos grupos durante o treino, assistir o professor responsável, 

nas tarefas que me iam sendo solicitadas, como a criação de exercícios, condução do 

treino ou dar uma ajuda com a organização e o material.    

Acompanhei ainda a equipa aos jogos que realizou. Nestes assumia o papel de 

treinador adjunto, dinamizando o aquecimento dos alunos e dando feedbacks durante o 

jogo. Realizaram-se ao longo do ano 4 jogos: 2 contra a escola de Benfica, a contar para 

o torneio regional, um contra os pupilos do exército, que jogaram com juniores e um jogo 

de treino contra uma equipa feminina de Porto Salvo.  

Uma vez que apenas havia 2 equipas de juvenis na região da escola, apenas se 

apurou uma equipa para a fase seguinte, tendo-se apurado a equipa da escola de 
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Benfica, que para além de jogar com alunos mais velhos (juvenis de 2º ano), a maioria 

destes eram federados.   

A partir de conversas com o professor responsável pelo núcleo de andebol e com 

a professora responsável pelo desporto escolar, foi-me possível, perceber melhor, como 

funcionava toda a organização do desporto escolar, como se organizam as competições 

e aspetos mais burocráticos, como na inscrição dos alunos na plataforma do DE, 

organização dos transportes para os jogos e encontros e ainda a realização dos relatórios 

de encontro. 

Após esta experiencia de acompanhamento do núcleo, fiquei com a opinião de 

que o DE se trata de uma organização que poderia ser melhor aproveitada, para a 

formação desportiva dos alunos. Uma vez que todos os alunos passam pela escola, seria 

importante que todos tivessem participação no DE, o que permitiria haver mais 

praticantes nas diferentes modalidades e ter uma base de recrutamento mais alargada 

para os clubes.  

Talvez fosse importante, que não fosse permitido, aos alunos federados na 

modalidade, participarem nas competições, uma vez que desvirtua o resultado das 

mesmas, sendo o resultado do treino dos clubes e não do que se aprendeu na escola ou 

no DE. Os alunos federados, poderiam participar no DE, mas não na modalidade em que 

estão federados. Apesar destas “falhas”, a instituição Desporto Escolar tem uma 

importante função social, permitindo a todos os alunos, mesmo não tendo possibilidades 

económicas de praticar desporto fora da escola, participem em atividade física de 

qualidade. 

Nesta perspetiva, os alunos que se destacassem no DE, poderiam ser 

reencaminhados para os clubes onde continuariam, o seu desenvolvimento desportivo, 

para tal, seria importante existir uma maior cooperação entre os clubes e a escola. 

 

Projeto dossier de condição física 

Durante as aulas do 1º período, verificámos que os alunos, especialmente os mais 

velhos (turmas de 10º ano), demonstravam um grande interesse e empenho nas 

atividades que estivessem relacionadas com a condição física. Em conversa com o 

orientador de escola, soubemos que existia um dossier com alguns exercícios que 

poderiam ser utilizados nas aulas, de modo a facilitar a instrução do professor e evitar 
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repetições desnecessárias. No entanto, quando fomos ver o “dossier”, este tinha apenas 

¾ exercícios, cada um deles sendo uma folha com uma imagem e o nome.  

Achámos que poderíamos fazer uma nova e melhor versão do dossier, contendo 

uma panóplia de exercícios comummente, utilizados pelos professores de EF do grupo. O 

professor orientador concordou, referindo que se tratava de um projeto que poderia ser 

uma mais-valia para o grupo e tornar-se um projeto de referência. 

Os resultados obtidos no trabalho de investigação, acerca da importância dada 

pelos alunos á condição física, vieram legitimar a opção tomada, uma vez que, se os 

alunos consideram muito importante e não existe nenhuma ferramenta que os possa 

instruir, a criação de uma faz todo o sentido.     

Numa primeira fase pensámos em criar apenas fichas de exercícios, no entanto 

com o passar do tempo e após conversas com o orientador e com o restante GDEF, 

pensámos que seria também importante que houvesse circuitos, já feitos, adaptados aos 

diferentes níveis dos alunos, e para os vários espaços da aula, com os quais seria 

possível, dar a folha do circuito dos alunos e estes saberiam o que tinham de fazer, o 

professor depois apenas se teria de focar na execução correta dos mesmos, ao invés de 

ter de repetir diversas vezes a tarefa que os alunos tinham para fazer. 

O primeiro passo foi criar uma lista de exercícios que contemplasse todos os 

grupos musculares. Após a definição dos exercícios que iriamos incluir no dossier, 

criámos uma ficha “base” (Ilustração 11), a partir da qual faríamos todas as outras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 11 - Exemplo de ficha de exercício 
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Na EBSGB, um aluno que tenha tido uma falta disciplinar, não pode participar nos torneios 

desse período. Esta é uma medida que visa diminuir o mau comportamento dos alunos nas aulas, 

retirando-lhes o que (na maioria das vezes) os alunos mais gostam. Apesar de considerar que 

todos os alunos devem ter direito á participação nos torneio, penso que se trata de uma medida 

positiva, que pode, por vezes, evitar o mau comportamento dos alunos.  

Outras ações  

Ao nível das ações de caráter pontual, tive uma participação ativa nas diferentes 

atividades realizadas durante os dois primeiros períodos.  

No que diz respeito aos torneios inter-turmas realizados no primeiro e segundo 

período, andebol, voleibol e basquetebol, foram acompanhadas por mim e pelos meus 

colegas, ajudando no que era necessário, trocando opiniões com os colegas do GDEF no 

sentido de procurar um enriquecimento do nosso conhecimento e perceber melhor o 

modo como funcionam as organizações desses eventos. 

 

 

No primeiro período, realizou-se o corta-mato escolar, no qual não tivemos 

participação ativa na organização prévia, no entanto, no dia do evento, auxiliámos na 

montagem e sinalização do percurso, organização dos postos de controlo e de toda a 

burocracia envolvida, ajudámos na distribuição dos dorsais aos alunos e no controlo dos 

alunos no final da prova.  

Já durante o segundo período, fomos até á base aérea nº 2 de Sintra, ao corta-

mato de Sintra, pudemos perceber como funciona uma grande organização como esta do 

corta-mato concelhio. Aqui estivemos a dar um apoio aos professores responsáveis, 

ajudando na organização dos alunos, em questões como dar os dorsais, equipamentos e 

os lanches. Esta atividade foi, também, uma oportunidade para rever colegas que 

estavam a fazer estágio noutras escolas, assim como antigos professores ou professores 

conhecidos e, no meu caso, encontrar atletas que treino no clube a correrem por outras 

escolas verifiquei, que para todos os outros professores é um momento de reencontro e 

convívio, onde se reveem antigos colegas e amigos. 

No final do terceiro período, devido a estar empenhado em terminar documentos 

do estágio, não me foi possível, estar presente e ajudar nos torneios de mini-voleibol, 

futsal e atletismo. 
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Considero a presença nestas ações muito enriquecedora, para além de perceber 

como são organizadas e o que para isso é necessário, mas também no que toca ao 

contato com os colegas e os alunos. Nestas ocasiões, estamos num ambiente mais 

descontraído e podemos falar com os alunos das diferentes turmas e ter momentos de 

boa disposição. 
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Área 4 – Relações com a Comunidade 

Direção de turma 

O diretor de turma (DT) é um professor de gestão intermédia da escola, 

particularmente centrado nos alunos e na gestão dos mesmos, tendo uma tripla função, 

na relação estabelecida com os alunos, com os encarregados e com os demais 

professores da turma.  

Segundo (Clemente, 2013) o DT é colocado entre duas áreas de intervenção: a 

docência e a gestão no exercício de coordenação interdisciplinar relativamente aos 

diferentes professores da turma. É, assim, simultaneamente, um elemento do sistema de 

gestão da escola, a quem competem responsabilidades na gestão do conselho de turma 

que preside. 

Ao nível do trabalho entre professores, o DT, é uma peça fundamental, na 

relações que se estabelecem, podendo funcionar como interlocutor dos diferentes 

agentes alunos – professores – EE.  

O DT procura também que haja um envolvimento das famílias, assim como 

implementar de um trabalho de colaboração entre encarregados de educação, 

professores e alunos. Leithwood, Harris, & Hopkins (2008), referem que existe a 

necessidade de se envolverem todos os atores, de modo a procurar uma melhoria das 

aprendizagens dos alunos. 

No decorrer do ano letivo, cooperei com a diretora da turma, durante a hora 

destinada às funções de direção de turma, atendimento dos encarregados de educação e 

nas tarefas a si destinadas, nomeadamente na gestão das faltas e atualização do dossiê 

de turma. 

Durante estas sessões foi-me possível trocar informações acerca do 

comportamento dos alunos, tomei contato com o restante conselho de turma, 

participando nas trocas de informações sobre os alunos e tive contato com os 

encarregados de educação, ao estar presente quando a professora os recebia, 

aproveitando para perceber como se deve proceder nessas situações. 

Neste acompanhamento, aprendi ainda, a trabalhar com o sistema de gestão dos 

alunos – plataforma INOVAR – na qual a professora fazia a gestão das faltas da turma, 

preparava as reuniões e fazia o levantamento das notas.  



57 

 

Após a utilização desta plataforma, fiquei com uma opinião bastante positiva 

acerca desta ferramenta, que vem facilitar muito o trabalho, não só dos professores, que 

podem escrever os sumários e assinalar as faltas em casa sem necessitar do livro de 

ponto, como para os diretores de turma, uma vez que lhes permite tratar de todos os 

assuntos relacionados com a turma a qualquer hora, tendo toda a informação disponível 

no mesmo lugar.        

Na preparação das reuniões eu ajudava sempre que podia e quando a professora 

pedia, nomeadamente, no preenchimento dos modelos 3 dos alunos – de avaliação/ 

informação ao nível da contabilização das notas dos alunos, preparação das fichas de 

classificações e ainda na preparação das atas das reuniões de conselho de turma. 

Este acompanhamento foi muito proveitoso, pude aprender mais acerca das 

funções da direção de turma, no contato com os restantes professores, as famílias dos 

alunos e também na gestão e utilização da plataforma INOVAR. 

 

Intervenção na unidade de multideficiência na unidade de ensino 

estruturado 

Um dos objetivos da educação passa por construir uma escola inclusiva para 

todos, onde as crianças possam interagir umas com as outras e ser elementos ativos da 

comunidade de aprendizagem. Neste sentido, existe hoje uma conceção mais 

abrangente da educação para todos, onde a integração dos alunos com deficiência nas 

escolas, no ensino regular, é condição essencial para o sucesso da inclusão. 

De acordo com o Decreto Lei n.o 3/2008, de 18 de Janeiro, têm necessidades 

educativas especiais os alunos que apresentam: 

 

“Limitações significativas ao nível da atividade e da participação num ou vários domínios 

de vida, decorrentes de alterações funcionais ou estruturais, de carácter permanente, resultando 

em dificuldades continuadas ao nível da comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, da 

autonomia, do relacionamento interpessoal e da participação social.” 

DL 3/2008   

O Agrupamento de escola D. Maria II promove esta inclusão, através de unidades 

de apoio especializado para a educação a alunos com multideficiência e surdo-cegueira 

congénita. Estas unidades foram criadas com o objetivo de proporcionar a inclusão dos 
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alunos, dispondo para tal de recursos humanos e materiais especializados que permitam 

oferecer uma resposta educativa de qualidade a estes alunos.  

“Pretendendo promover a participação dos mesmos nas atividades curriculares, 

entrosando com os seus pares de turma, e aplicando metodologias e estratégias de 

intervenção interdisciplinares, que visam o desenvolvimento e integração escolar e social 

dos alunos. Com o objetivo de proceder às adequações curriculares necessárias, 

assegurando a participação dos pais/encarregados de educação no processo de ensino e 

aprendizagem. Proporcionando apoios específicos ao nível das terapias, da psicologia, 

da orientação e mobilidade.” (Ministério da educação e ciência, s.d) 

No agrupamento, existem 3 unidades, a unidade multideficiência e surdo-cegueira 

na escola básica Ribeiro de Carvalho, a Unidade de Ensino Estruturado na escola nº1 do 

Cacém e a UEE do 2º ciclo na EBSGB (Agrupamento de escolas D. Maria II, 2013). 

Esta intervenção, foi a continuação do trabalho que tem vindo a ser realizado 

pelos núcleos de estágio anteriores, a pedido do diretor do agrupamento D. Maria II e do 

professor orientador de escola.  

Uma vez que o nosso grupo de estágio era constituído por 4 elementos, ao 

contrário dos anos anteriores em que havia 3 que lecionavam as aulas nas duas 

unidades, o nosso grupo dividiu-se em 2 e cada par ia a uma unidade.  

Eu fiquei com o Bruno Morais e lecionámos as sessões na unidade de 

multideficiência da escola básica 1 Ribeiro de Carvalho, em que procurámos: 

- proporcionar aos alunos uma atividade motora orientada 

- criação de rotinas 

- desenvolver o controlo postural dos alunos 

- desenvolver a comunicação dos alunos, a nível verbal e gestual. 

Esta foi uma tarefa em que senti algumas dificuldades, desde logo por nunca ter 

tido contato com crianças com aquelas patologias, nem tinha grandes informações sobre 

como abordar e qual deveria ser a minha intervenção junto dos alunos. Estas dificuldades 

agravaram-se com o facto de haver alunos com patologias diversificadas e raras, que os 

condicionava muito ao nível mental e físico. Apenas 4 dos 8 alunos se conseguiam 

movimentar autonomamente, enquanto os outros quatro, necessitavam de cadeira de 

rodas para se deslocarem. 
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Uma situação que veio ajudar a colmatar um pouco essas falhas no nosso 

conhecimento e formação foi uma reunião que tivemos com a terapeuta ocupacional, na 

qual nos apresentou algumas informações acercados alunos e algumas atividades que 

poderíamos desenvolver com eles. 

Procurámos, com a ajuda das professores da unidade, desenvolver atividades em 

que houvesse a inclusão dos alunos, procurando também aqui fazer a sua diferenciação. 

Por exemplo, quando arrumávamos as mesas na sala, pedíamos ajuda àqueles que 

conseguiam andar e agarrar, no entanto quem fazia força eramos nós, os alunos sentiam, 

assim, que estavam a ajudar e na tarefa. Outras atividades que procurámos implementar, 

especialmente com aqueles que tinham um melhor controlo corporal foram jogos de 

lançar, agarrar, saltar á corda, puxar, empurrar, ações que achámos que tinham algum 

significado e poderiam ser importantes ser desenvolvidas. 

As sessões decorreram sobretudo, na sala onde normalmente estão, ou no 

exterior, num parque existente na escola. Na escola existe ainda um “ginásio”, no 

entanto, nunca pudemos utilizá-lo devido ao horário em que íamos á unidade coincidir 

com uma aula das AEC que decorria sempre nesse espaço.      

As professoras, com a relação especial que têm com os alunos, tiveram um papel 

muito importante, não só durante as sessões, mas no conhecimento que nos transmitiram 

sobre o modo como deveríamos lidar com as situações que iam ocorrendo e com as 

atividades que melhor se adequavam às competências dos alunos. 

Apesar de ter sido uma experiencia complicada revelou-se muito formativa, que 

nos permitiu trabalhar com outras populações que por vezes “nos esquecemos” que 

existem, mas que também necessitam de nós, professores. Ao nível da formação como 

professor, foi ainda importante, tendo-nos dado ferramentas ao nível da diferenciação do 

ensino e da gestão de grupos.  

Na conversa com a terapeuta ocupacional, ela referiu que nós, com turmas de 

25/30 alunos, conseguimos manter o controlo e chegar a todos os alunos, e até temos 

estratégias para o fazer, no entanto quando, numa “turma” de 7/8 de alunos com 

necessidades educativas especiais é muito diferente e podemos nem a um chegar.  
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Reflexão final 

O estágio foi uma experiencia espetacular, muito enriquecedora, tanto a nível 

profissional como pessoal. Este foi o culminar de 5 anos passados na Faculdade de 

Motricidade Humana, a aprender sobre pedagogia, didática, e todas as outras áreas 

inerentes á profissão de profissional de desporto e mais concretamente de professor de 

Educação Física. Esta experiência permitiu-me fazer uso desse conhecimento teórico e 

através da análise das situações e da reflexão, procurar qual a melhor estratégia para 

superar as dificuldades e fazer um bom trabalho. 

Penso que a faculdade, neste caso a FMH onde fiz a minha formação inicial, nos 

poderia dar ferramentas mais ajustadas aos contextos que iremos encontrar no nosso 

futuro profissional. Este era um problema que já havia identificado quando tinha realizado 

o estágio do 3º ano da licenciatura, num clube desportivo, percebi que a maioria dos 

conteúdos que são abordados, são para um nível muito superior, àquele, em que a 

maioria/, de nós, os formados, vamos trabalhar no futuro, sendo por isso algo 

desajustado.  

Neste estágio, sucedeu-se o mesmo, principalmente ao nível da didática das 

matérias. Uma vez que o nível dos alunos, na licenciatura e no mestrado, é, regra geral, 

bom/ muito bom, nas diferentes modalidades lecionadas nas cadeiras de didática da 

faculdade “salta-se” o ensino do básico e inicia-se logo num nível muito mais elevado. 

Isto constitui-se como um problema, já que o nível que temos á nossa frente é, de facto, 

muito baixo, muito abaixo do que estávamos habituados a trabalhar nas aulas da 

faculdade.  

Para suprir estas lacunas, fui procurar informação sobre as modalidades que não 

conhecia tão bem, como o voleibol ou a dança. Este processo de procura de novo 

conhecimento foi positivo, não só para a minha intervenção nas aulas, mas também, para 

me ajudar a perceber que um professor nunca sabe tudo e que existe uma necessidade 

real e permanente de se manter informado sobre o seu objeto de trabalho e sobre a 

sociedade.  

O estágio, na sua globalidade, revelou-se um processo formativo que promoveu 

várias reflexões, pois só assim é possível compreender os erros cometidos e partir á 

procura de estratégias para melhorar.  
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A área 1, organização e gestão do ensino e da aprendizagem, foi provavelmente a 

área em que mais competências adquiri, sendo muito rica em experiencias diversas, 

conhecimentos e estratégias a aprender.  

A condução do ensino foi uma experiencia incrível, na qual me foi possível 

lecionar uma turma de 8º ano, que apesar de não serem os mais empenhados ou bem 

comportados, foram alunos em que se notou uma clara evolução entre o primeiro dia de 

avaliação inicial e a última aula do ano. Também eu, como professor, tive uma grande 

evolução ao longo do ano, desde a primeira aula em que não consegui dar feedbacks no 

voleibol, até perceber a importância de planear e preparar também o feedback, a 

importância da diferenciação de objetivos e do ensino, o modo como a formação de 

grupos influenciava toda a aula e a necessidade da criação de um bom clima de 

aprendizagem. Foi sem duvida, uma experiência, muito valiosa, em que pude aprender 

tanto com os alunos, como eles comigo. 

O planeamento foi outra área em que adquiri várias competências. Apesar de, na 

faculdade, termos analisado alguns documentos, nunca tinha construído nenhum. Esta foi 

uma experiência nova e que inicialmente parecia muito complexa, mas ao elaborá-los, 

percebi que se tratava de algo pessoal, no qual devem estar as informações mais 

pertinentes para o professor orientar o seu trabalho, de modo a melhor promover o 

desenvolvimento das aprendizagens dos alunos. 

Ao nível da avaliação, as técnicas inovadoras utlizadas pelo GDEF da escola, 

foram uma grande mais valia, tanto para a minha formação, como para os alunos. A 

utilização das fichas de avaliação sumativa como instrumento da avaliação formativa, 

para além de inovadora, demonstrou-se muito eficaz a promover as aprendizagens dos 

alunos.  

Penso que seria muito importante, para os alunos do curso de ensino, na FMH, 

tomar contato com a realidade do que é a escola mais cedo, evitando depois que haja um 

“choque” tão grande entre o que foi a formação inicial e depois o que encontram no 

terreno. Uma estratégia que talvez se pudesse implementar, seria fazer-se a escolha do 

local de estágio logo no início do mestrado e durante o 1º ano, haveria um 

acompanhamento, uma espécie de “apadrinhamento”, dada pelos professores estagiários 

aos alunos do 1º ano do mestrado. O aluno do primeiro ano, poderia estar presente nas 

aulas do seu “padrinho”, tirando dúvidas, discutindo ideias, no fundo, tomando contato 

com o contexto real.  
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Para além da sua atividade de docente, o professor deve estar sempre á procura 

de melhorar. Deste modo, deve ser possuidor de outras valências, como o conhecimento 

das técnicas de investigação.  

Na investigação que realizámos, conseguimos retirar várias conclusões, as quais 

podemos ter em consideração quando estamos a planear ou na fase mais interativa da 

nossa ação como professor. 

O desporto escolar, não sendo uma organização perfeita, apresenta algumas 

virtudes que por vezes são esquecidas. Este permite que os alunos não têm 

possibilidades de realizar desporto fora da escola, tenham uma atividade física orientada 

e de qualidade sem pagar. Esta é uma organização que ganha uma importância ainda 

maior, num contexto mais desfavorecido como aquele em que a escola se encontra. As 

aprendizagens que tive no acompanhamento do núcleo de desporto escolar, foram 

incríveis e foi um prazer poder trabalhar e aprender com um grande antigo jogador e 

treinador de andebol.     

O acompanhamento da diretora de turma, também foi uma excelente 

oportunidade de aprendizagem, tendo ficado a perceber, não só, como se tratam de 

questões mais burocráticas, mas também, como é feita a gestão entre o DT e os 

restantes agentes com quem lida (alunos- conselho de turma- pais). 

A experiência na unidade de multideficiência da escola do 1º ciclo, foi, sem 

dúvida, uma experiencia marcante, não só pelas aprendizagens feitas, mas por ajudar a 

colocar tudo em perspetiva. Por vezes pensamos que estamos muito mal, pois temos 

muito trabalho ou pequenos problemas, mas quando temos contacto com aqueles 

miúdos, tudo isso passa um pouco a ser visto como algo menor.  

Ao terminar este percurso, cheio de dúvidas, questões, dificuldades mas também 

aprendizagens e diversão, não saio, com certeza, um “bom” professor, mas acabo bem 

melhor do que quando comecei e com a certeza de que se trabalhar, continuar a 

“estudar” e a lutar, um dia, o seja, e aí cabe-me continuar a trabalhar, pois na atividade 

docente o processo de aprendizagem do professor é contínuo durante toda a vida 

profissional (Costa, Carvalho, Onofre, Diniz, & Pestana, 1996). 
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