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Resumo 

O estágio pedagógico em Educação Física é o momento final da formação inicial 

dos professores de Educação Física, representando uma etapa fundamental para a sua 

formação. Este apresenta aos futuros professores oportunidades de prática de ensino 

real, microensino e observação pedagógica, entre outras, importantes para desenvolver 

as suas competências enquanto professores. O presente relatório procura descrever e 

analisar de forma reflexiva e projetiva a experiência vivida durante o estágio pedagógico 

em Educação Física. Este momento de formação permitiu-me adquirir e desenvolver 

competências fundamentais, como planear conteúdos, interpretar comportamentos, 

desenvolver conhecimentos e analisar informação, tornando-me mais preparado para 

desempenhar o papel de professor com qualidade e competência. Durante este ano letivo 

apresentei várias dificuldades nos diferentes aspetos da intervenção do professor. Para 

ser possível melhorar e superar essas dificuldades foi necessário organizá-las e trabalhar 

sobre um conjunto pequeno de cada vez. Apesar das competências desenvolvidas ao 

longo do estágio pedagógico em Educação Física, outras estão ainda por desenvolver ou 

aperfeiçoar. A emissão e a qualidade do feedback e o controlo da turma, em especial à 

distância, são competências que necessitam de continuar a ser trabalhadas e que 

pretendo desenvolver no futuro próximo, devido à sua importância para as aprendizagens 

dos alunos. 

 

Palavras-chave: estágio pedagógico; Educação Física; processo de ensino-

aprendizagem; professor; necessidades de formação 
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Abstract 

Teaching practice in Physical Education is the final moment of initial training for 

Physical Education teachers, representing a crucial moment of their education. Teaching 

practice in Physical Education enables future teachers to practice real teaching, among 

others techniques, important to develop their skills as teachers. This report sought to 

describe and analyze, in a reflective and projective way, the experience of teaching 

practice. This educational experience enabled the acquisition and development of crucial 

skills, as planning, observing and interpreting, developing knowledge, and analyzing 

information, enhancing the quality of my performance as a teacher. During the 2014-2015 

school year I have presented some difficulties in several aspects of teachers’ intervention. 

In order to improve and surpass these difficulties it was necessary to organize them in 

small groups, working on each group at a time. Despite the improvement in several skills 

during teaching practice, others still need further development. Due to their importance to 

the learning process, feedback emission and quality and class control, especially distance 

control, are skills that I intent to continue to work on, as these skills still need to be 

improved. 

 

Keywords: teaching practice; Physical Education; learning process; teacher; 

training needs 
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1. Introdução 

O estágio pedagógico em Educação Física é o momento final da formação inicial 

dos professores de Educação Física, representando uma etapa fundamental para a sua 

formação. O estágio pedagógico em Educação Física apresenta aos futuros professores 

de Educação Física oportunidades de prática de ensino real, microensino e observação 

pedagógica, entre outras, importantes para desenvolver as suas competências enquanto 

professores. 

O presente relatório procura descrever e analisar de forma reflexiva e projetiva a 

experiência vivida durante o estágio pedagógico em Educação Física. Assim, será 

desenvolvida ao longo do documento uma narrativa centrada nas dificuldades 

encontradas e na sua superação, nas experiências mais relevantes e no seu contributo 

para a formação profissional e pessoal, no processo de supervisão pedagógica 

desenvolvido e nas necessidades de formação futuras. 

De modo a apresentar claramente todas as experiências relevantes e a sua inter-

relação o relatório foi dividido em três capítulos principais. No capítulo posterior à 

introdução serão apresentados os diversos contextos sobre os quais exerci a minha 

ação, incluindo o agrupamento de escolas, a escola e a turma, e serão refletidas as suas 

estratégias e modo como me envolvi nos diversos contextos. No capítulo seguinte será 

analisada e refletida a minha ação como professor no processo ensino-aprendizagem, 

enfocando as necessidades de formação e a superação das mesmas. No penúltimo 

capítulo será desenvolvida a minha participação na comunidade escolar não diretamente 

relacionada com a lecionação de aulas de Educação Física. O último capítulo refere-se à 

conclusão, onde serão evidenciados os principais benefícios do estágio pedagógico em 

Educação Física para a minha formação e as necessidades de formação futuras. 

 

  



2 
 

2. Envolvimento e integração 

A experiência da realização do estágio pedagógico é essencial na formação inicial 

dos professores de Educação Física, sendo o único momento sistemático de 

aprendizagem em contexto real do futuro professor. Para além da sua importância para o 

desenvolvimento de todas as competências inerentes à lecionação das aulas, o estágio 

pedagógico promove o conhecimento organizacional, processual e burocrático do papel 

do professor na escola. Papel esse, que deve ser entendido não apenas como a 

transmissão de conhecimentos, mas como um espectro mais abrangente da ação e da 

participação do professor na escola (Fullan, 2014). 

Para que a participação do professor na escola seja adequada é necessário que 

exista um processo de envolvimento e integração nas estruturas sobre as quais atua. 

Nesse sentido, a minha participação na escola como professor estagiário deve ser 

entendida em função do seu contexto específico, ao nível da escola e agrupamento, do 

grupo de Educação Física e da turma. 

 

2.1. Na escola 

A Escola Básica 2,3 Eugénio dos Santos pertence ao recentemente (24 de abril 

de 2013) formado Agrupamento de Escolas Rainha Dona Leonor (AERDL), conforme 

previsto pela reestruturação da rede escolar do decreto-lei nº 137/2012, de 2 de julho. 

Trata-se de um agrupamento vertical que integra seis estabelecimentos de ensino: 

Escola Secundária Rainha D. Leonor, Escola Básica Eugénio dos Santos, Escola Básica 

de Santo António, Escola Básica do Bairro de São Miguel, Escola Básica dos Coruchéus 

e a Escola Básica Rainha D. Estefânia. 

Geograficamente, o agrupamento localiza-se na freguesia de Alvalade em Lisboa, 

com exceção da Escola Básica Rainha D. Estefânia. A população da freguesia de 

Alvalade é caracterizada por ter um índice de envelhecimento superior à média da região 

de Lisboa, sendo que existem mais idosos (mais de 64 anos) residentes na freguesia que 

crianças (menos de 15 anos), e 36% da população tem habilitações de ensino superior 

(INE, 2012). Ainda assim, a população discente do agrupamento apresenta alguma 

heterogeneidade do ponto de vista socioeconómico, porém a maioria integra-se num 

nível médio/alto (Silva, 2014). Em termos de acessos, tanto a Escola Básica Eugénio dos 

Santos (EBES), escola onde realizei o estágio, como a Escola Secundária Rainha Dona 

Leonor (ESRDL), escola sede do agrupamento, têm várias opções de transportes 

públicos (metro e autocarros) e fácil acesso rodoviário, o que permite que as escolas 

sejam facilmente frequentadas por alunos que residem fora da freguesia de Alvalade. 
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Outra razão que pode trazer estudantes de fora da zona de Alvalade é o emprego criado 

nesta zona caracterizada pelo comércio e atividade empresarial. Todos estes aspetos 

contribuem para a heterogeneidade da comunidade escolar. 

O que é a escola? Segundo Canário (2005) para a compreensão do fenómeno 

escola é necessário recorrer a uma distinção analítica entre três dimensões da escola 

(forma, organização e instituição) que pode corresponder a uma tentativa de definição. A 

escola emerge como uma organização que acaba com a relação dual mestre-aluno e 

insere a relação mestre-classe (Canário, 2005). Do ensino individualizado para o ensino 

simultâneo a escola fornece uma dimensão organizacional estável. É dessa evolução que 

o papel do professor e a gestão escolar ganham maior peso e importância. Para os 

professores a sua ação deixa de ser isolada, para a gestão escolar o rumo estratégico 

comum torna-se importante para o sucesso da organização. O papel global do professor 

deve ser orientado pelas diretrizes de cada escola ou agrupamento. 

A importância dos projetos educativos para a escola e os benefícios que podem 

trazer, nomeadamente ao nível do rumo estratégico, quando são ajustados à realidade 

levam a pôr em causa as razões pelas quais este documento não seja percebido como 

fundamental para o sucesso da escola (Costa, 2003). Todavia, o AERDL, devido à 

recente formação e ao período de adaptação e remodelação em que está inserido neste 

momento, ainda não tem um projeto educativo que oriente todo o processo escolar e dê 

um rumo à escola. Apesar de o corpo docente ser bastante estável e deter um 

conhecimento real da comunidade educativa e do contexto escolar em que se insere 

(Silva, 2014), as escolas do agrupamento estão a “viver” um período de mudança e 

adaptação, pelo que a existência de um projeto educativo adequado poderia ajudar os 

intervenientes da escola, principalmente os docentes, a orientar todo o seu processo num 

tempo de mudança, adaptação e uniformização. Para além do projeto educativo, é crucial 

que exista partilha e homogeneização das práticas entre docentes, contribuindo para uma 

articulação curricular nos diferentes níveis e ciclos educativos. Sendo importante para a 

sua concretização a comunicação e a colaboração entre docentes (Favinha & Charréu, 

2012; Formosinho & Machado, 2008). 

Durante o estágio pedagógico, esses momentos de dúvida e práticas 

diferenciadas foram visíveis. Por exemplo, para o 3º ciclo os planos de acompanhamento 

pedagógico começaram a ser aplicados em momentos distintos na EBES (meio do 

primeiro período) e na ESRDL (final do primeiro período). Um aspeto que pode ter 

contribuído para tal foi a constituição do grupo coordenador de diretores de turma que era 

representado apenas por professores da ESRDL para o 3º ciclo. Considero que numa 
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fase inicial, devido ao pouco conhecimento e relacionamento entre os professores destas 

duas escolas (que partilham a lecionação ao 3º ciclo), os grupos deveriam ser 

representados por professores de ambas as escolas para melhorar a comunicação das 

decisões que são tomadas e para aproximar os coordenadores de todos os professores. 

Episódios semelhantes a este mostram como a comunicação e a integração de cada 

professor é importante para a escola, bem como a definição explícita de todos os 

objetivos e procedimentos, para que o foco possa ser direcionado para o sucesso dos 

alunos através da progressão sequencial e lógica das suas aprendizagens (Capel, 

Zwozdiak-Myers, & Lawrence, 2004; CIIE, 2010b). 

Atualmente os documentos do AERDL em vigor são o regulamento interno e o 

projeto de intervenção 2014-2018. O projeto de intervenção proposto pela diretora do 

agrupamento e aceite, foca as principais necessidades de intervenção, de acordo com os 

princípios orientadores, sendo elas (Silva, 2014): 

 

1. consolidação das boas práticas das estruturas de supervisão e 

coordenação pedagógica estando estas estreitamente ligadas à 

implementação e/ou reforço de estratégias de diferenciação pedagógica; 

2. articulação curricular, vertical e horizontal; 

3. sistematização dos procedimentos de monitorização dos processos e dos 

resultados, com vista à implementação de planos de melhoria. (p. 9) 

 

Para além destes aspetos considerados prioritários devido, à sua relação 

indissociável com o sucesso educativo, foram tidos em conta também outros problemas 

como a necessidade de maior participação dos alunos na construção dos documentos 

estruturantes do agrupamento e na programação de atividades. 

Considero que um dos principais desafios deste novo agrupamento é a 

aproximação das práticas que, pela minha perceção, têm sido bastante diferentes entre a 

ESRDL e o antigo Agrupamento de Escolas Eugénio dos Santos (que já contava com 10 

anos de existência e que agrupava todas as outras escolas). Outro dos maiores desafios 

por mim percebidos, e referido no projeto de intervenção (Silva, 2014) é a aproximação 

das diferentes sensibilidades existentes nas várias escolas, esbatendo receios e 

promovendo a comunicação e partilha. A minha perceção do agrupamento relativamente 

às relações pessoais foi que estas promoviam uma cultura profissional docente bastante 
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balcanizada, existindo vários grupos de docentes ou funcionários que apenas comunicam 

e partilham entre si. Este projeto de intervenção assinala bem a necessidade de 

promover a colaboração, a comunicação e a partilha como bases de um ensino de 

qualidade. Estes dois focos de melhoria são essenciais para melhorar a articulação 

curricular (vertical e horizontal) (Favinha & Charréu, 2012; Formosinho & Machado, 2008; 

Machado & Alves, 2014), que é essencial para a melhoria da escola e para o sucesso 

dos alunos (Capel et al., 2004; CIIE, 2010b). 

Em função do objetivo primordial do projeto de intervenção da diretora: promover 

uma cultura de escola de qualidade, foram definidas um conjunto de metas, a apresentar 

(Silva, 2014): 

 

 Melhorar o sucesso educativo nas suas vertentes de resultados 

académicos e de formação pessoal e social; 

 Procurar a convergência entre resultados internos e os resultados das 

provas finais e dos exames nacionais; 

 Melhorar a coordenação e fomentar a articulação pedagógica entre 

escolas e ciclos; 

 Desenvolver uma cultura de cooperação, que se evidencie no trabalho 

pedagógico, nas relações interpessoais e na ligação à comunidade; 

 Contribuir para a melhoria de condições de trabalho que favoreçam o 

desenvolvimento pessoal e, por inerência, aumentem a qualidade do 

serviço público de educação; 

 Fomentar a identidade e o sentimento de pertença ao agrupamento, 

valorizando aspetos da cultura existente e promovendo iniciativas que 

consolidem esse sentimento. (p. 11) 

 

O alargado de problemas a resolver e de metas presentes no projeto de 

intervenção pode levar a um sentimento de impotência e impossibilidade de realização. 

Como é possível verificar pelos problemas e metas referidos, e considerando que no 

contexto atual (novo agrupamento) a tendência será o agravamento dos mesmos, a área 
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primordial de intervenção terá de ser a partilha de boas práticas e a necessidade de 

coordenação e articulação entre escolas. O foco nestes dois aspetos traria por 

consequência melhorias tanto ao nível do sucesso dos alunos como ao nível das 

relações profissionais e da cultura profissional docente colaborativa (por sua vez 

relacionados com a melhoria da escola). Como agrupamento vertical, a estrutura de 

liderança, direção e conselho pedagógico, tem a capacidade de organizar o currículo 

desde o 1º ciclo do ensino básico até ao ensino secundário, sendo apoiados pelas 

estruturas de liderança intermédias, coordenadores de escolas. Isto possibilita que a 

articulação vertical e horizontal do currículo possa ser garantida do ponto de vista formal 

(documental), o que promove que os alunos sejam sujeitos a uma estrutura lógica de 

progressão nas suas aprendizagens, sendo esta uma das finalidades da anteriormente 

referida reestruturação da rede escolar. 

Apesar da articulação formal poder ser facilmente tratada, a sua 

operacionalização (a verificação dessa articulação na prática diária dos professores) é 

mais difícil de ser garantida. Ao longo do estágio pedagógico, foi possível verificar que 

diversas práticas foram sendo homogeneizadas e experimentadas, como por exemplo a 

transformação das faltas de material em faltas de presença, os documentos oficiais (ex. 

atas; plano de trabalho de turma) e ao nível da escola e agrupamento e os critérios de 

avaliação de Educação Física e o protocolo de avaliação inicial ao nível do grupo de 

Educação Física. Todavia, devido à recente formação do agrupamento ainda existem 

diversos aspetos que necessitam de ser melhorados a este nível. Um dos principais 

aspetos que necessita de ser melhorado é a comunicação entre as escolas. Pela 

experiência do estágio pedagógico foi possível verificar que apesar de existirem algumas 

reuniões de subdepartamento de Educação Física (3º ciclo e secundário) e conselho de 

diretores de turma, os assuntos tratados nas reuniões eram bastante segmentados entre 

escolas, sendo que isso se traduziu em práticas diferentes. 

Apesar disso, é necessário compreender que o processo de mudança respeita um 

tempo alargado e um esforço contínuo ao longo desse tempo e por isso é fundamental 

continuar a trabalhar neste sentido, contribuindo para uma construção conjunta de novas 

práticas e de uma escola que ofereça um processo lógico e articulado de aprendizagem 

aos seus alunos. A realização do estágio pedagógico neste período de mudança 

contribuiu bastante para a minha perceção e conhecimento deste processo e das suas 

dificuldades, limitações e possíveis estratégias para as superar. Todavia, o pouco 

envolvimento que tive na ESRDL deu-me uma visão um pouco limitada e unilateral. Se 

tivesse sido possível a participação ativa nas duas escolas, certamente, as minhas 
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aprendizagens neste campo teriam sido mais abrangentes. Para melhorar a comunicação 

entre escolas e a partilha de práticas, o contributo dos professores estagiários pode ser 

importante, promovendo mais atividades conjuntas (entre as escolas), promovendo 

atividades que aproximem os professores de ambas as escolas e que sejam um espaço 

de partilha e reflexão. Considero que apesar de ter realizado algumas ações que 

promovam esta situação (como a reorganização do protocolo de avaliação inicial e a 

apresentação do estudo de investigação-ação relativo à articulação vertical do currículo 

de Educação Física) poderia ter sido mais autónomo na proposta de outras atividades 

quer para os alunos como para os professores. 

 

2.2. No grupo de Educação Física 

O subdepartamento de Educação Física insere-se no departamento de 

expressões. O subdepartamento de Educação Física do AERDL é constituído por dois 

grupos distintos, o grupo 260, correspondente aos professores que lecionam ao 2º ciclo 

do ensino básico, e o grupo 620, correspondente aos professores que lecionam ao 3º 

ciclo do ensino básico e ao ensino secundário. Assim sendo, o grupo 620 era constituído 

por professores de duas escolas, EBES e ESRDL, o grupo 260 era constituído apenas 

por professores da EBES. 

A recente formação do agrupamento e as práticas diferenciadas entre as escolas 

conferiram uma importância especial às reuniões dos grupos de Educação Física, pois o 

trabalho coletivo que o grupo de Educação Física produzir, refletido nos compromissos 

que estabelece dentro do próprio grupo, na escola ou agrupamento e na comunidade, 

são a base do sucesso na aplicação dos Programas Nacionais de Educação Física 

(PNEF) (Jacinto, Comédias, Mira, & Carvalho, 2001). 

Como professor estagiário de uma turma do 3º ciclo, marquei sempre presença 

nas reuniões do grupo 620. Considero que a minha participação nestas reuniões foi 

importante para o meu futuro enquanto professor de Educação Física e interveniente num 

grupo profissional de trabalho, pois conferiu-me uma experiência essencial sobre os 

processos e modos de participação, bem como marcou a importância da comunicação, 

partilha e discussão entre os professores (quer pelos bons como pelos maus exemplos 

experienciados). A existência de reuniões entre os professores do grupo 620 revelou-se 

fundamental para delinear de forma articulada e sequencial os conteúdos curriculares dos 

diferentes ciclos de ensino, as metodologias e estratégias a utilizar e os critérios de 

avaliação. Destaco como exemplo da importância destas reuniões, e da minha 
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participação e do núcleo de estágio nas mesmas, o trabalho realizado ao nível do 

protocolo de avaliação inicial (PAI) (anexo 1) e dos critérios de avaliação (anexo 2 e 3). 

Relativamente ao PAI, as duas escolas tinham práticas diferentes e 

consequentemente protocolos diferentes, existindo a necessidade de homogeneizar e 

adaptar os dois protocolos anteriormente existentes num só que fosse representativo do 

AERDL. Na primeira reunião do grupo 620, e após a leitura e discussão dos dois 

protocolos decidiu-se que para a formação do novo protocolo unificado seria utilizado 

como base o PAI da EBES. Esta decisão foi tomada devido à maior simplicidade e 

exequibilidade prática deste protocolo num espaço de 4 a 6 semanas, à maior qualidade 

geral do protocolo e à experiência comprovada na utilização deste protocolo na EBES. A 

reorganização do PAI ficou a cargo dos dois núcleos de estágio pedagógico em 

Educação Física presentes em cada escola. Para que sucedesse uma real reorganização 

e que fossem suprimidos eventuais erros, foi realizado um trabalho de pesquisa nos 

PNEF acerca dos critérios mais representativos de cada nível para cada matéria de modo 

a que fosse possível serem observados os níveis de cada aluno em aula e que os 

critérios e indicadores de observação fossem acertados para todos os membros do grupo 

(Jacinto et al., 2001). Este trabalho por nós realizado permitiu, no que me diz respeito, 

aumentar o meu conhecimento acerca dos critérios presentes nos PNEF, para cada nível 

e para cada matéria. Esta experiência constituiu-se assim um momento importante da 

minha formação permitindo o aumento do conhecimento sobre os PNEF, o que me 

forneceu um maior à-vontade com a observação dos alunos e identificação de níveis, e 

dando a possibilidade de participar na construção de um documento de cariz essencial 

para o grupo de Educação Física. Considero que este é um ótimo exercício a ser 

realizado no futuro profissional para manter adequado o conhecimento sobre os níveis de 

cada matéria. Apesar de o PAI não ter sido construído com a participação de todos os 

elementos do grupo, como sugerido pelos PNEF (Jacinto et al., 2001), poderia ter sido 

alvo de discussão em reunião do grupo, promovendo a participação dos professores e a 

sua compreensão do protocolo, porém tal não aconteceu tendo sido apenas aprovado. 

Outro exemplo representativo da importância das reuniões do grupo de Educação 

Física foi a uniformização dos critérios de avaliação de Educação Física para o 3º ciclo do 

ensino básico e para o ensino secundário. Tal como para o PAI, as duas escolas também 

tinham práticas diferentes relativas à avaliação e aos critérios de avaliação. Desde cedo 

se destacou a importância e desejo dos critérios de avaliação estarem em conformidade 

com os PNEF. Uma vez que os critérios de avaliação da EBES para o 3º ciclo já estavam 

em conformidade com os PNEF foram adotados pelo AERDL, para o 3º ciclo, sendo 
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construídos novos critérios para o ensino secundário. A adoção de novos critérios em 

conformidade com os PNEF produziu discussão entre vários professores acerca das suas 

vantagens, tendo mesmo existido resistência nesta mudança por parte de alguns 

professores. Esta discussão e resistência deveram-se, na minha opinião, à acomodação 

a práticas já realizadas há diversos anos, tornando difíceis o progresso e a mudança. 

Ainda assim as alterações foram aprovadas e os critérios de avaliação adotados 

garantiram a aplicação de certos princípios essenciais. Por um lado, garantiram que a 

avaliação sumativa fosse focada nos pontos fortes dos alunos, sendo escolhido o melhor 

nível de cada subárea. Permitiu que existisse a flexibilidade de percursos, ou seja, que 

pudesse ser atribuído o mesmo nível a alunos através de diferentes matérias, aceitando 

as diferenças que certamente existem entre dois alunos com o mesmo nível classificativo 

(Jacinto et al., 2001). Por outro lado garantiu o ecletismo e desenvolvimento multilateral, 

abrangendo diversas subáreas como expresso nos PNEF (Jacinto et al., 2001). É 

importante salientar ainda que os critérios respeitaram a articulação entre o currículo e a 

avaliação, isto é, os alunos são avaliados nas suas aprendizagens. Os critérios de 

avaliação estabelecidos determinam concretamente o grau de sucesso do aluno à 

disciplina. 

Para além da definição inicial dos critérios de avaliação, é importante que a sua 

adequação seja experimentada e que estes não formem uma estrutura inflexível e 

inalterável, em especial num ano de transição e mudança. Posteriormente à sua 

construção, no segundo período, e devido à facilidade verificada por vários professores 

pela aplicação dos critérios no primeiro período escolar, os critérios de avaliação, 

nomeadamente as tabelas de classificação, foram alterados. Para se proceder à 

alteração dos mesmos foram realizadas propostas de alterações de diversos professores, 

incluindo o núcleo de estágio da EBES, que foram posteriormente discutidas e decididas 

em reunião do grupo, promovendo a participação de todos os professores na adaptação 

dos critérios (Jacinto et al., 2001). Como exemplo, um dos critérios alterados foi o de 

atribuição do nível 3 para o 7º ano de escolaridade (anexo 4). No início do ano foram 

aprovados os critério e para a atribuição do nível 3 para o 7º ano de escolaridade os 

alunos tinham de alcançar um nível introdução (I) nos jogos desportivos coletivos ou nas 

ginásticas e dois níveis I nas restantes matérias (atletismo, dança, patinagem, raquetas e 

outras). Como já referi, na avaliação do primeiro período, diversos professores 

verificaram que estes critérios eram muito facilmente atingidos pelos alunos, por isso, e 

num esforço de aproximação às diretrizes do PNEF, alteraram-se os critérios de modo a 

que se tornassem mais ecléticos e desafiantes. Assim, para a atribuição do nível 3, a 
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partir do segundo período, os alunos tinham de alcançar um nível I nos jogos desportivos 

coletivos, um nível parte introdução (PI) nas ginásticas e dois níveis I nas restantes 

matérias (atletismo, dança, patinagem, raquetas e outras). Esta alteração foi um 

contributo importante para o desenvolvimento do princípio do ecletismo na avaliação. 

Refletindo sobre esta alteração e embora concorde com ela, considero que poderia ter 

sido acrescentada uma variante que contribuísse para o princípio da flexibilidade de 

percursos. Esta variante passaria por uma pequena alteração nas subáreas dos jogos 

desportivos coletivos e da ginástica. Em vez de a seleção destes níveis ser estática, isto 

é, alcançar um nível I nos jogos desportivos coletivos e um nível PI nas ginásticas, seria 

dinâmica, tendo o aluno de alcançar um nível I e um nível PI nas duas subáreas sendo 

obrigatório cada um desses níveis corresponderem a diferentes subáreas. Deste modo, 

seria possível um aluno que não obtivesse nível I nos jogos desportivos coletivos, 

obtendo apenas PI, mas que obtivesse nível I na subárea da ginástica alcançasse o nível 

3 (flexibilizando assim o percurso dos alunos para o sucesso à disciplina). A alteração 

dos critérios de avaliação no decorrer do ano letivo procurou a melhoria dos mesmos, 

todavia, tal como no início do ano letivo, os novos critérios tiveram de ser aprovados pelo 

conselho pedagógico do AERDL. 

Outro momento, relacionado com as reuniões de grupo, que destaco como 

importante foi a conferência curricular realizada após a avaliação inicial e com o objetivo 

da sua interpretação. Neste momento, os professores estão melhor preparados para 

discutir e tomar decisões de orientação e compromisso curricular devido às informações 

que disponibiliza a avaliação inicial (Jacinto et al., 2001). Porém, para que tal seja 

possível é necessário que exista em cada professor um compromisso quanto às tarefas a 

realizar (Brás & Monteiro, 1998). Cabe, portanto, ao grupo de Educação Física, um papel 

essencial na construção de dinâmicas e estratégias que garantam o compromisso de 

cada professor e os enquadre e oriente para os mesmos objetivos (Brás & Monteiro, 

1998). A minha experiência de estágio pedagógico mostrou que nem sempre todos os 

professores se comprometem com este processo coletivo que permite a melhoria dos 

alunos e da Educação Física. 

Por tudo o que já referi anteriormente, as conferências curriculares e as reuniões 

de grupo revelam-se indispensáveis, visto que adequar e articular o currículo em 

diferentes escolas permite aumentar a coerência e continuidade do percurso educativo 

dos alunos (Jacinto et al., 2001). 

Segundo o decreto-lei nº 6/2001, a articulação entre os diferentes ciclos de ensino 

básico é uma necessidade para que se possa ir ao encontro de uma educação de base 
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para todos, entendendo a educação como início de um processo de educação e 

formação ao longo da vida, concedendo particular atenção às situações de exclusão e 

desenvolvendo um trabalho de clarificação de exigências quanto às aprendizagens 

cruciais e aos modos como as mesmas se processam. Para além disso, a continuidade e 

progressão, asseguradas pela articulação vertical do currículo, são consideradas como 

componentes essenciais da educação para que os alunos atinjam o seu potencial 

máximo (Capel et al., 2004). Assim, a falta de articulação entre os diferentes níveis 

escolares é uma das variáveis organizacionais que condicionam o sucesso dos alunos 

(CIIE, 2010a). A articulação curricular foi uma das prioridades definidas no projeto de 

intervenção formulado pela diretora do AERDL, e a disciplina de Educação Física não é 

exceção. A formação do agrupamento, juntando duas escolas com diferentes práticas 

levou a uma necessidade imediata de articulação dos currículos da disciplina de 

Educação Física nas escolas. A experiência do estágio pedagógico mostrou-me que a 

existência de uma efetiva articulação curricular não é fácil. Tive a oportunidade de 

explorar este tema em conjunto com os meus colegas através da realização de um 

estudo de investigação-ação. Neste estudo analisámos as perceções dos professores do 

agrupamento acerca da articulação vertical do currículo de Educação Física no AERDL, 

verificando que a maioria dos professores considera que a articulação vertical do 

currículo de Educação Física é um processo que foi iniciado este ano, devido à formação 

do agrupamento, e deve ser continuado de modo a que seja aperfeiçoada. Deste modo é 

possível perceber que os professores pensam que apesar de existir articulação, é 

necessário melhorá-la e adaptar o currículo à realidade das duas escolas de modo a 

promover um currículo coerente, que respeite a continuidade e progressão das 

aprendizagens dos alunos. Este é um processo que necessita que todos os professores 

estejam envolvidos, sendo que o papel principal pertence ao grupo de professores que 

através do trabalho colaborativo reinterpretam e reformulam o currículo de acordo com os 

dados que vão recolhendo sobre os alunos (Fullan & Hargreaves, 2001). 

Além do que foi referido anteriormente, outro aspeto que o estudo permitiu 

perceber foi que os professores de cada escola não tinham uma perceção formada 

acerca das práticas e do currículo de Educação Física sobre a escola onde não 

lecionavam. Este resultado espelha a necessidade da continuidade do trabalho do grupo 

de Educação Física sobre o currículo da disciplina nas duas escolas e da necessidade do 

seu aperfeiçoamento. Na minha perspetiva esta é a ponte que tem de ser ultrapassada 

para que o trabalho em grupo e as discussões sobre os diversos temas da disciplina de 

Educação Física possam ser tratados de forma totalmente consciente, de modo a que o 



12 
 

grupo de Educação Física possa tomar decisões estratégicas para o futuro da Educação 

Física no agrupamento. O esforço dos professores de ambas as escolas e a vontade de 

trabalhar em conjunto demostrada por diversos professores, ao longo deste ano letivo, 

facilitam este processo, tornando possível a sua consecução. Porém, para tal acontecer é 

necessário um esforço contínuo ao longo do tempo, devendo os professores manter esta 

motivação ou até superá-la nos próximos anos. O trabalho colaborativo é fundamental 

para o desenvolvimento do currículo, pois apenas através da construção coletiva, que 

implica que as tarefas sejam desenvolvidas em grupo, recorrendo à discussão e à 

negociação, é possível ser criada uma dinâmica de desenvolvimento (Brás & Monteiro, 

1998; Dillenbourg, 1999). 

Durante este ano de estágio pedagógico apenas foi realizada uma reunião que 

contemplasse todo o subdepartamento de Educação Física, tendo sido promovida pelo 

grupo de estágio da EBES e com o tema específico da articulação curricular vertical (no 

âmbito do estudo de investigação-ação por nós realizado). Devido à importância que é 

atribuída à articulação curricular e ao trabalho colaborativo e à necessidade expressa de 

melhoria dos mesmos no projeto de intervenção (Silva, 2014), considero que seria 

necessário a existência de mais reuniões com a presença dos dois grupos de Educação 

Física do agrupamento (260 e 620). Ainda que os dois coordenadores se reunissem 

ocasionalmente, a participação de todos os professores nesta reunião seria benéfica para 

o aumento do envolvimento de cada professor através da partilha de trabalho e 

experiências que são fundamentais para a articulação curricular, em especial para a 

articulação curricular vertical (Formosinho & Machado, 2008; Machado & Alves, 2014). 

Apesar da divisão do subdepartamento de Educação Física em dois grupos e da 

separação entre o 2º e 3º ciclos do ensino básico durante o estágio pedagógico, devido à 

sua realização na EBES, a maior e mais relevante dinâmica (para a minha formação) 

desenvolveu-se entre os professores que lecionavam nesta mesma escola, quer 

pertencessem ao grupo 620, quer ao grupo 260. Assim, na EBES esta dinâmica 

desenvolveu-se entre dez professores de Educação Física e três professores estagiários 

de Educação Física. Pertencentes a este grupo de professores estavam o professor 

coordenador do 2º ciclo do ensino básico e professor diretor de instalações e a 

professora subcoordenadora do desporto escolar. A dinâmica desenvolvida entre estes 

professores e o núcleo de estágio foi sempre positiva e aberta, o que permitiu conhecer 

de forma clara as funções intrínsecas de cada professor e de cada cargo, bem como a 

sua forma de ação e a sua intervenção perante as suas responsabilidades e os desafios 

que surgiram. Considero que o contacto privilegiado com os professores de Educação 
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Física que o estágio pedagógico oferece apresenta vantagens únicas, possibilitando a 

transmissão das bases de conhecimento para um desempenho futuro eficaz destas 

funções. Através da observação de professores experientes e da discussão diária com os 

mesmos, existe uma transmissão informal de conhecimento que enriquece a experiência 

do estágio pedagógico em Educação Física, potenciando a aprendizagem dos 

professores estagiários. 

As práticas relativas à lecionação da disciplina de Educação Física na EBES têm 

como base as diretrizes dos PNEF. Importa referir que tal apenas foi alcançado através 

de um trabalho de grupo sistemático desenvolvido ao longo dos anos pelos professores 

da escola e pelos diversos núcleos de estágio, o que revela a importância da construção 

coletiva recorrendo à discussão e à negociação, para a criação de uma dinâmica de 

desenvolvimento (Brás & Monteiro, 1998; Dillenbourg, 1999). Para que seja possível 

lecionar a disciplina de Educação Física de acordo com os PNEF é necessário um 

conjunto de condições que o grupo de Educação Física da EBES conseguiu garantir. 

Ao nível dos recursos materiais da escola destaco a importância dos espaços, do 

roulement e dos materiais propriamente ditos. A EBES possui cinco espaços possíveis 

para a lecionação da disciplina: o pátio principal (PP), o pátio superior (PS), o ginásio A 

(GA), o ginásio B (GB) e o ginásio C (GC). Os três primeiros espaços (PP; PS; GA) são 

os espaços preferenciais para a lecionação das aulas, sendo que o GB e o GC são mais 

utilizados quando não é possível lecionar aulas no PP e no PS, respetivamente, devido 

às condições climatéricas. Apesar de ter referido o GC como alternativa ao PS, este 

espaço é também diversas vezes utilizado por opção de planeamento, em detrimento do 

PS, dependendo das matérias que se pretendem trabalhar durante a unidade de ensino. 

Esta metodologia permite que exista uma continuidade prática das aulas de Educação 

Física ao longo de todo o ano letivo, mesmo quando devido às condições climatéricas 

seja impossível lecionar no exterior. De uma forma geral os espaços da escola são 

caracterizados por serem polivalentes, o que permite até certa extensão a possibilidade 

de se realizarem atividades de aprendizagem de todas as áreas ou subáreas (mesmo 

que não seja nas situações formais) (Jacinto et al., 2001). Para otimizar a possibilidade 

de planear por etapas, o grupo de Educação Física da escola tem o roulement 

organizado de modo a que durante uma semana cada bloco de 45 minutos esteja 

associado a um espaço. Esta decisão estratégica permite que, numa semana, cada 

professor tenha a possibilidade de lecionar aulas a uma turma nos três espaços 

principais. Deste modo o professor pode optar livremente pela seleção de matérias e 

modos de prática em cada ciclo de trabalho e no conjunto do ano letivo (Jacinto et al., 
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2001). Por fim, é importante referir a quantidade e diversidade dos materiais disponíveis 

para a lecionação das aulas que permitem que os professores possam planear as suas 

aulas de acordo com as opções curriculares tomadas para as suas turmas, não limitando 

a lecionação de qualquer matéria prevista. Para além disso a quantidade de materiais 

disponível permite que a mesma matéria seja lecionada por diferentes professores 

simultaneamente. 

Para a disciplina de Educação Física na EBES é atribuída a cada turma uma 

carga horária semanal de três blocos de 45 minutos. Como é possível verificar pelo 

documento que apresenta a distribuição dos espaços de Educação Física (anexo 5), para 

a grande maioria das turmas as aulas de Educação Física não são lecionadas em dias 

consecutivos e para todas as turmas dois dos blocos de 45 minutos semanais são 

agrupados num bloco de 90 minutos. A não lecionação consecutiva das aulas de 

Educação Física é um aspeto importante a considerar, uma vez que os PNEF a 

defendem, invocando para tal aspetos relacionados com a aplicação dos princípios do 

treino desportivo e o desenvolvimento da aptidão física na perspetiva de saúde (Jacinto 

et al., 2001). Visto que cada aula é lecionada num espaço diferente no bloco de 90 

minutos existe uma troca de espaço ao fim de 45 minutos. Esta organização do 

roulement traz vantagens ao nível do planeamento por etapas e das possibilidades de 

lecionação de matérias, porém reduz o tempo de prática do bloco de aulas de 90 minutos 

devido à transição de espaços (comparativamente com um bloco de 90 minutos no 

mesmo espaço). Os PNEF recomendam que as aulas de Educação Física devem ser 

distribuídas em três blocos de 45 minutos separados por semana (Jacinto et al., 2001), 

reportando que está cientificamente reconhecido que as crianças devem idealmente 

praticar atividade física diariamente para obter benefícios ao nível da saúde (Janssen & 

LeBlanc, 2010; WHO, 2010). Sendo este o roulement da escola (os três blocos semanais 

de Educação Física são obrigatoriamente lecionados em espaços distintos), não seria 

mais benéfico que cada turma tivesse três blocos de 45 minutos separados por semana? 

Com esta organização, por um lado estaríamos a contribuir melhor para a prática de 

atividade física diária recomendada, 60 minutos diários de intensidade leve a moderada 

para jovens e adolescentes (WHO, 2010). Relembrando, a existência de uma distribuição 

mais equilibrada das aulas pela semana é uma condição mais favorável para se obterem 

efeitos ao nível da melhoria da aptidão física (Jacinto et al., 2001). Por outro lado, a 

minha experiência de lecionação durante o estágio pedagógico revelou que o tempo útil 

de uma aula de 45 minutos isolada, geralmente é menor que o tempo útil de duas aulas 

de 45 minutos agrupadas, mesmo existindo troca de espaço. Embora exista uma troca de 
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espaços ao fim de 45 minutos de aula, nas aulas de 90 minutos, o tempo despendido na 

transição entre os espaços é geralmente menor que o tempo despendido na transição 

dos alunos entre aulas de diferentes disciplinas (quando são lecionadas 

consecutivamente). Apesar disso, devido à diferença entre tais tempos ser reduzida e às 

evidências que apontam que a maioria dos jovens portugueses não pratica atividade 

física suficiente para usufruir dos seus benefícios para a saúde (Baptista et al., 2012), 

considero que a escola poderia optar por desenvolver a disciplina de Educação Física em 

blocos de 45 minutos isolados, concorrendo para as recomendações do PNEF e para os 

níveis diários de atividade física dos seus alunos. É claro que para tal ser possível é 

necessária uma real colaboração entre o grupo de Educação Física, neste caso da 

escola, e os órgãos de gestão e administração da escola (Jacinto et al., 2001), com o 

objetivo de encontrar o melhor cenário possível. 

Como já referi, na EBES, as práticas da disciplina de Educação Física têm uma 

estreita ligação com as diretrizes dos PNEF. Deste modo, como decisão estratégica, a 

organização do ano letivo é realizada através de etapas, ou seja, segundo os PNEF, 

divisão do ano letivo em períodos temporais mais curtos que permitam orientar e focar o 

percurso de aprendizagem dos alunos consoante a intenção do professor (Jacinto et al., 

2001). Para além disso, uma das vantagens para o processo de ensino-aprendizagem 

desta forma de planeamento é a sua possibilidade de regulação deste processo e da 

adaptabilidade das fases do planeamento. 

O grupo de Educação Física da EBES é responsável por diversos núcleos de 

desporto escolar, garantido a sua organização, operacionalização e avaliação. A EBES 

disponibiliza 7 núcleos de desporto escolar aos seus alunos, sendo eles: badminton; 

basquetebol; boccia; ginástica; perícias e corridas de patins; ténis de mesa; voleibol. Por 

cada núcleo de desporto escolar existe um professor responsável. 

A participação dos alunos em atividades extracurriculares (como podemos 

considerar neste caso o desporto escolar) está associada a diversos benefícios (Lubans 

& Morgan, 2011; Massoni, 2011). As atividades extracurriculares de cariz desportivo 

promovem a aquisição de competências sociais e comportamentais como a liderança, o 

trabalho em equipa, a organização, a disciplina e a resolução de problemas (Massoni, 

2011). Para além disso, a maioria dos jovens portugueses não pratica atividade física 

suficiente para obter os seus benefícios ao nível da saúde (Baptista et al., 2012). A 

participação dos alunos no desporto escolar pode ser considerada uma boa estratégia 

para aumentar os seus níveis de atividade física, tendo o benefício de ser uma atividade 

gratuita. Assim, as escolas têm sido consideradas como espaços privilegiados para a 
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promoção de atividade física entre os jovens (Lubans & Morgan, 2011; Marques, Martins, 

& da Costa, 2010; Massoni, 2011). Adicionalmente, o desporto escolar oferece a 

vantagem da participação em atividade física organizada com a supervisão de 

profissionais qualificados (Marques et al., 2010; Massoni, 2011). A participação dos 

alunos no desporto escolar pode assumir uma estratégia fundamental para a promoção 

de futuros estilos de vidas ativos, sendo que diversos estudos indicam que a prática de 

atividade física organizada na adolescência e juventude está associada à prática de 

atividade física na idade adulta (Guagliano, Rosenkranz, & Kolt, 2013; Telama, Yang, 

Hirvensalo, & Raitakari, 2006; Wichstrøm, von Soest, & Kvalem, 2013). 

Devido à importância do desporto escolar, o grupo de Educação Física da EBES 

tenta tanto quanto possível que estas atividades sejam enquadradas em horários que 

possibilitem a participação de todos os alunos, havendo uma cuidada articulação com os 

horários dos professores e com os espaços disponíveis (articulação esta que é sempre 

complicada). Deste modo o grupo de Educação Física tem a preocupação que sempre 

que possível os treinos semanais de desporto escolar de cada modalidade sejam 

distribuídos por períodos de manhã e períodos de tarde, uma vez que a EBES se 

organiza com turmas que frequentam aulas maioritariamente no período da manhã e 

turmas que frequentam as aulas maioritariamente no período da tarde, sendo que cada 

núcleo de desporto escolar oferece pelo menos dois treinos semanais. Tendo em conta a 

organização dos horários escolares, considero que a estratégia utilizada pelo grupo de 

Educação Física é a que melhor se enquadra. Porém, se fosse possível que a escola 

organizasse o horário dos seus alunos num turno único que permitisse que as aulas 

acabassem mais cedo no turno da tarde (atualmente acabam às 18 horas e 30 minutos), 

poderia existir uma organização das atividades extracurriculares, posterior às atividades 

letivas, mais interessante. Considero que desta forma a adesão dos alunos seria superior 

e o professor responsável teria um grupo de treino mais estável, pois tal permitiria a 

participação de todos os alunos em simultâneo. 

Enquanto professor estagiário de Educação Física, no decurso do estágio 

pedagógico, tive o privilégio de acompanhar e coadjuvar dois núcleos de desporto 

escolar, sendo eles o de perícias e corridas de patins e o de boccia. O núcleo de perícias 

e corridas de patins foi o núcleo em que a minha participação foi maior e o que mais 

contribuiu para a minha formação. Por um lado, foi possível desenvolver de forma quase 

autónoma a organização, o planeamento, a operacionalização e a avaliação de um 

núcleo de desporto escolar, advindo daí um conjunto de aprendizagens fundamentais 

para o desempenho da função de professor de Educação Física. Por outro lado, o facto 
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de ser um núcleo onde é desenvolvida uma matéria sobre a qual no início do ano letivo 

tinha muito pouco conhecimento, patinagem, permitiu desenvolver grandemente o meu 

conhecimento acerca da mesma. O núcleo de desporto escolar de boccia é uma 

atividade destinada aos alunos com necessidades educativas especiais do AERDL, tendo 

uma carga horária semanal de três blocos de 45 minutos (sendo que dois deles estão 

agrupados). No ano letivo 2014/2015 participaram no núcleo de boccia seis alunos com 

diferentes características. Considero que este contacto próximo com uma realidade que 

nunca tinha experimentado contribuiu bastante para a minha formação enquanto 

professor. Para este núcleo, a criação de estratégias que promovam a concentração e a 

motivação são uma constante, revelando-se necessário o conhecimento e compreensão 

das necessidades e potencialidades de cada aluno. Transversalmente, considero que a 

participação nestas atividades se apresenta como mais uma oportunidade de lecionação 

que confere experiência e permite a experimentação de diferentes estratégias e de 

diferentes contextos. As diversas oportunidades de lecionação vividas ao longo deste ano 

de estágio pedagógico têm uma interligação inegável, sendo que o conhecimento ganho 

em cada uma delas é aplicável às outras. 

Para além das práticas curriculares letivas o grupo de Educação Física promoveu 

na EBES várias atividade de complemento curricular, tendo sido responsável pela sua 

organização e desenvolvimento, presentes no plano anual de atividades (anexo 6). Estas 

atividades de cariz desportivo também se constituem como parte importante da 

intervenção da disciplina de Educação Física na escola (Jacinto et al., 2001). Destaco 

como exemplo destas atividades, o corta-mato escolar, os torneios entre turmas e o 

megasprinter. A participação na organização destas atividades foi um bom exercício para 

a construção de conhecimento acerca da mobilização da comunidade escolar para 

atividades extracurriculares e da organização de eventos. De futuro, espero que a 

experiência que ganhei neste ano de estágio pedagógico me permita organizar e 

desenvolver atividades deste género que contribuam para a comunidade escolar e para o 

desenvolvimento da Educação Física na escola. 

Para além da importância de pertencer ao grupo de Educação Física existe outro 

grupo do qual fiz parte durante este ano de estágio pedagógico que se revelou 

fundamental para todo o processo, o núcleo de estágio. Este grupo era constituído por 

mim, pelos meus dois colegas de estágio e pelas professoras orientadoras. Foi, sem 

dúvida, deste grupo e das dinâmicas criadas, quer com os colegas, quer com as 

orientadoras, que surgiu a maior contribuição para o meu processo de aprendizagem. A 

supervisão pedagógica sistemática, preconizada pelas orientadoras (em especial a 
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orientadora de escola, devido à sua presença diária na escola e na maioria dos 

momentos de formação) foi condição essencial para que as reuniões e reflexões fossem 

significativas e um contributo efetivo para a minha aprendizagem. De facto, a supervisão 

pedagógica possibilita que professores menos experientes possam aumentar a sua 

capacidade de análise, reflexão e compreensão do ensino (Onofre, 1996). Além disso, a 

supervisão pedagógica possibilita que os professores, no futuro, apresentem maior 

autonomia de trabalho face ao sistema educativo e desenvolvam um sentimento mais 

positivo acerca da sua capacidade de enfrentar e resolver problemas do processo de 

ensino- aprendizagem (Onofre, 1996). Porém este leque de vantagens apenas se verifica 

se o processo de supervisão realizado for de longo prazo e sistemático (Onofre, 1996), 

como o realizado durante o estágio pedagógico. De um modo diferente mas igualmente 

importante, classifico o contributo dos meus colegas de estágio para este processo. As 

diferentes experiências, perceções, forças e limitações e crenças beneficiaram a 

discussão e reflexão dentro do núcleo que permitiram a evolução, bem como o apoio 

recíproco, fundamental para a superação das várias dificuldades sentidas ao longo do 

estágio. 

 

2.3. Na turma 

A turma à qual lecionei as aulas de Educação Física durante o estágio pedagógico 

era uma turma do 7º ano de escolaridade, pertencente ao turno da tarde. Sendo uma 

turma do 7º ano, início de um novo ciclo de escolaridade (3º ciclo do ensino básico), os 

alunos que a constituíram provinham de diferentes turmas, do 6º ano ou do 7º ano, e de 

diferentes escolas, havendo pouco conhecimento sobre as suas relações e sobre os 

próprios alunos. 

Uma das primeiras tarefas de estágio e uma das fundamentais foi recolher 

informação sobre os alunos e as suas relações. Foram estas informações que muitas 

vezes sustentaram as minhas decisões acerca de grupos de trabalho, de propostas de 

exercícios ou de disciplina, porém o seu levantamento não foi fácil, nem imediato. A 

caracterização de cada aluno, da turma e das suas relações é um processo infindável, 

uma vez que são variáveis muito propícias a mudanças (pelo menos na turma onde 

lecionei). Ao longo de todo o ano letivo estas informações foram sendo atualizadas, 

através de diferentes meios de informação (por exemplo: aulas; conversas com alunos; 

conversas com encarregados de educação). De facto, as informações sobre os alunos 

não se podem basear apenas nos dados recolhidos por fichas de caracterização ou por 

testes sociométricos. As vivências do professor, nas aulas lecionadas, nas conversas 
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com os alunos, na sua observação dos alunos no intervalo entre aulas e na direção de 

turma são essenciais e foram onde melhor consegui recolher as informações que 

realmente me ajudaram a melhorar o relacionamento com os alunos e o processo ensino-

aprendizagem. Assim, no meu ponto de vista o envolvimento do professor na turma é 

fundamental para uma boa integração do professor na turma e para que seja possível 

desenvolver um processo de ensino-aprendizagem mais individualizado, com maior 

conhecimento dos alunos e mais preciso, isto é, indo ao encontro das reais necessidades 

de cada aluno. Como referi este é um processo que nunca acaba havendo sempre novas 

informações, ou complementares ou de mudança, que permitem aumentar o 

conhecimento sobre os alunos. 

A direção de turma é um meio privilegiado para o envolvimento e integração do 

professor na turma e é um dos papéis que o professor desempenha na escola. Várias 

das competências do diretor de turma prendem-se com a gestão do processo ensino-

aprendizagem global da turma, a gestão de conflitos e problemas, e a identificação de 

alunos com necessidade de acompanhamento especial, bem como definir esse 

acompanhamento (Favinha, Goís, & Ferreira, 2012). Assim o diretor de turma necessita 

de recolher informações sobre as atitudes, comportamento e aproveitamento dos alunos, 

acerca de todas as disciplinas do currículo, de modo a cumprir as suas funções e, em 

última análise, melhorar o processo ensino-aprendizagem para cada aluno (Boavista & 

Sousa, 2013). Para além destas informações, o diretor de turma, deve no início do ano 

caracterizar a turma recolhendo informações sobre as características escolares, 

sociodemográficas e de saúde de cada aluno. Apesar de esta caracterização ser por 

defeito incompleta, é necessária para uma primeira organização do trabalho de qualquer 

professor. Durante o ano de estágio pedagógico em Educação Física, para a recolha de 

informações sobre a turma e a caracterização da mesma foram realizadas diversas 

tarefas. Duas tarefas realizadas no início do ano letivo com esse propósito foram a 

construção e aplicação da ficha de identificação do aluno e do teste sociométrico. Os 

momentos de construção destes instrumentos e de recolha de informação através deles 

foram ambos realizados com relativa facilidade. No início do ano letivo, na primeira aula 

de Educação Física, com o intuito de melhor conhecer a turma, apliquei uma ficha de 

identificação de aluno. Essa ficha fazia uma caracterização global de cada aluno em 

relação às suas situações pessoais, escolares, extracurriculares e médicas. Em 

retrospetiva, se voltasse a repetir esse processo teria construído a ficha de identificação 

do aluno de modo ligeiramente diferente, colocando mais perguntas relativas à disciplina 

de Educação Física e à atividade física, uma vez que havia questões como as matérias 
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que os alunos menos gostavam ou a participação em atividade física que ficaram por 

explorar. Além disso, poderia ter aprofundado mais a recolha de dados acerca das 

matérias preferidas, das disciplinas preferidas e das disciplinas que menos gostavam. A 

construção e aplicação do teste sociométrico foi uma das dificuldades projetadas no 

plano de formação, sendo a estratégia indicada para a ultrapassar o estudo autónomo da 

temática. Assim sendo, antes da construção do teste sociométrico procurei documentos 

que me informassem sobre os objetivos da aplicação dos testes sociométricos e sobre a 

forma correta da sua construção. A utilização desta estratégia surtiu efeito, tendo em 

conta que não sabia sequer o que era um teste sociométrico e com o estudo autónomo, 

para além de perceber os objetivos destes testes ainda fui capaz de construir um. De 

modo a organizar os dados recolhidos e construir uma caracterização mais global da 

turma procedi à construção do estudo de turma (anexo 7). O estudo de turma foi um 

documento que surgiu da conjugação destes dois processo e do meu conhecimento 

adquirido sobre a turma, aliando os dados fornecidos pelos alunos com a minha vivência 

proveniente do meu envolvimento na turma. Este documento é uma mais-valia para a 

compreensão das relações da turma e de cada aluno em particular. A sua aplicação 

prática foi fundamental para conseguir otimizar a prestação dos alunos e melhorar a 

minha intervenção pedagógica nas aulas. 

Para além do envolvimento na turma durante as aulas lecionadas, o professor ou 

diretor de turma podem recorrer a outras estratégias que permitem a atualização da 

informação sobre a turma, como conversas com professores da turma e trabalho conjunto 

com o diretor de turma (para professores que não sejam diretores de turma da turma em 

questão). Destas estratégias a que tive mais dificuldade de concretizar foi a recolha de 

informação através de conversas com outros professores da turma onde lecionei, tal 

como previsto no plano de formação. A estratégia definida para a ultrapassar seria a ida 

frequente à sala de professores de forma a poder ambientar-me e familiarizar-me com os 

vários docentes, que apesar de ser concretizada não serviu de muito pois o tempo 

despendido na sala dos professores era escasso (apenas 15 minutos de intervalo) e nem 

sempre era possível encontrar lá os professores da turma. Como futuro professor vou 

continuar a explorar as possibilidades desta estratégia, sabendo sempre das suas 

limitações, pois considero que a partilha de experiências e a comunicação entre os 

professores é um aspeto importante de uma cultura profissional docente que promova a 

melhoria e evolução. 

Considero que os dados recolhidos pelo diretor de turma e pelos diversos 

professores devem ser utilizados para a adequação do processo ensino-aprendizagem 
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de cada um, e também devem ser partilhados entre os diversos professores da turma. 

Um dos espaços oficiais para a comunicação entre os professores da turma é o conselho 

de turma. O conselho de turma é, segundo o regulamento interno do AERDL, uma 

estrutura colegial de coordenação do processo educativo dos alunos de cada turma, 

sendo o diretor de turma o professor responsável pela coordenação do trabalho do 

conselho de turma, ou seja, é o professor que medeia o trabalho docente e a gestão 

curricular, para uma turma (Boavista & Sousa, 2013). Ainda, cabe ao diretor de turma 

estabelecer a comunicação entre os diversos intervenientes do processo educativo dos 

alunos, sendo eles: os próprios alunos, os professores da turma, os encarregados de 

educação e as estruturas administrativas e de gestão (Boavista & Sousa, 2013). Assim, o 

diretor de turma é responsável, entre outras funções, pela gestão de conflitos e 

problemas, todavia este é um trabalho coletivo e que deve ser desenvolvido e aplicado 

em conjunto com todos os professores da turma. A minha participação nos conselhos de 

turma foi sendo cada vez mais ativa ao longo do ano letivo, tendo sido responsável pela 

condução dos conselhos de turma finais do segundo e do terceiro períodos letivos. Esta 

era uma dificuldade que já tinha sido referida no plano de formação e que, com ajuda do 

diretor de turma, com preparação prévia e maior conhecimento da turma e dos 

professores da turma, foi ultrapassada. Inicialmente, a estratégia utilizada para superar 

esta dificuldade foi o estudo prévio da ordem de trabalhos das reuniões, no entanto esta 

estratégia isolada revelou-se insuficiente. Para além de conhecer a ordem de trabalhos 

de cada reunião comecei, em conjunto com o diretor de turma, a preparar as reuniões e 

selecionar as informações mais relevantes a transmitir ao conselho de turma. Com um 

envolvimento crescente na direção de turma pedi ao diretor de turma que me desse a 

oportunidade de conduzir a reunião. A condução e preparação de uma reunião de 

conselho de turma foi relativamente simples, pois já tinha experiência na preparação e já 

tinha observado a sua condução. Todavia, esta constituiu-se uma oportunidade única de 

prática desta competência relativa ao diretor de turma. 

Para além das reuniões em que participei, foi realizado, por mim e pelo diretor de 

turma, no início do segundo período o plano de trabalho de turma. Este documento 

consiste na identificação de alguns casos específicos da turma e no planeamento e 

descrição de atividades a realizar para os alunos da turma. Apesar de compreender a 

importância deste documento para a clarificação e especificação do trabalho de cada 

turma, considero que a sua utilização real e a sua utilidade não são eficazes, tornando-os 

documentos que apenas servem para preencher e cumprir ordens. Para melhor 

aproveitar as potencialidades do plano de trabalho de turma, considero que este deveria 
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ser um documento aberto e exposto na sala dos professores, para cada turma, de modo 

a que todos os professores do conselho de turma o pudessem consultar e preencher com 

atividades pertinentes, tendo ainda à sua disposição uma caraterização da turma. 

Pelo que mencionei anteriormente foi possível perceber que o contacto entre o 

diretor de turma e os alunos é um contacto privilegiado e importante para o bom 

funcionamento de todo o processo escolar dos alunos. É ao diretor de turma que cabe a 

averiguação e informação sobre a situação escolar dos alunos. Este processo é em 

grande parte realizado através do programa INOVAR. A informação, comunicação e 

marcação de faltas, de presença ou disciplinares ou materiais, era sempre realizada por 

mim e pelo diretor de turma às terças-feiras (em Formação Cívica) ou às sextas-feiras, no 

horário indicado para esse tipo de trabalho. A relação entre o diretor de turma e os alunos 

da turma é, também, um fator essencial para o papel do diretor de turma, ao nível da 

gestão do processo ensino-aprendizagem global da turma e da gestão de conflitos e 

problemas. Nesta turma a capacidade de gestão de conflitos e problemas foi 

fundamental, devido ao comportamento da maioria dos alunos da turma e à 

conflituosidade dos mesmos. Na maioria das vezes a gestão de conflitos foi tratada pelo 

diretor de turma e por mim recorrendo à disciplina e às regras estipuladas, com tendência 

a resultar no imediato, porém os resultados nem sempre eram duradouros. A utilização 

desta estratégia foi mais eficaz quando era utilizada com alunos mais novos ou para 

rapazes, porém para as alunas o mesmo não sucedia. Refletindo sobre estes aspetos, 

considero que deveriam ter sido utlizadas estratégias mais diversificadas de acordo com 

os alunos em questão, procurando entender melhor as razões originárias dos problemas 

e procurando mais a negociação e o incentivo aos alunos. 

Na EBES, a Formação Cívica tem como principais objetivos: valorizar indicadores 

de comportamento, assiduidade e aproveitamento; resolução de problemas específicos 

da direção de turma; e desenvolver a prática da cidadania. Assim sendo, a Formação 

Cívica foi utilizada como o espaço privilegiado para a comunicação entre diretor de turma 

e os alunos. Para além disso, foram desenvolvidas várias atividades relacionadas com a 

disciplina, a comunicação não-verbal e a importância de espaços de trabalho. Destaco 

como exemplo as atividades desenvolvidas ao nível da comunicação gestual. As mesmas 

foram bem aceites pelos alunos que se mostraram empenhados e atentos. Esta forma de 

comunicação ajudou a turma a conhecer diferentes maneiras de transmitir informação e 

os exercícios desenvolvidos, que consistiam sempre em jogos de apresentações, 

ajudaram os alunos da turma a entender a necessidade de respeitarem os seus colegas 

e o seu trabalho. 
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A experiência de acompanhamento do diretor de turma foi bastante 

enriquecedora, pois permitiu que melhor me apercebesse e consciencializasse de todo o 

trabalho que existe inerente à profissão docente, à direção de turma e à sua importância. 

Destaco como exemplos desse trabalho, a preparação das reuniões de conselho de 

turma, em que o diretor de turma necessita de ter um profundo conhecimento da turma e 

dos seus alunos para que sejam realmente tratados os assuntos pertinentes, e o trabalho 

realizado nas aulas de Formação Cívica, que pertinentemente utilizado pode ser uma 

enorme mais-valia para o desenvolvimento dos alunos e a gestão da turma. Todavia, o 

trabalho que cada diretor de turma tem de desempenhar é na minha opinião excessivo e 

carece de apoio do conselho de turma. O diretor de turma deveria ser apenas o 

responsável pela coordenação do trabalho do conselho de turma e muitas vezes, pela 

minha perceção, isso não acontece, isto é, o trabalho colaborativo entre professores é 

escasso, o que inibe as potencialidades de intervenção na turma e promoção das 

aprendizagens, disciplinares ou multidisciplinares, dos alunos. Pela minha experiência foi 

possível verificar que o papel do diretor de turma e a sua postura podem fazer diferença 

na promoção das potencialidades da turma e de cada aluno da turma. 

De um modo geral a turma era caraterizada por ter um fraco aproveitamento e 

comportamento. A dificuldade de concentração e atenção dos alunos da turma dificultou-

me muito a tarefa de lecionação das aulas. Durante o ano de estágio procurei criar 

estratégias e rotinas que diminuíssem a minha preocupação e necessidade de 

intervenção nesta área. Algumas foram bem-sucedidas, enquanto outras não foram tão 

bem sucedidas, porém o maior contributo que este processo me trouxe foi a 

compreensão da necessidade de variar as estratégias, de inovar e de surpreender para 

garantir a atenção e concentração dos alunos. A heterogeneidade da turma foi um 

desafio agradável, obrigando a que todo o pensamento fosse centralizado na 

diferenciação do processo ensino-aprendizagem. A adequação dos objetivos aos alunos 

foi uma tarefa de difícil concretização que se foi tornando mais natural com o aumento do 

conhecimento sobre os alunos. A turma composta por 29 alunos, sendo 14 deles rapazes 

e 15 raparigas, tornou necessário que a gestão das tarefas, dos recursos e dos grupos 

fosse bem planeada. A organização das aulas em estações foi o método privilegiado. No 

futuro penso continuar a utilizar este método pois traz várias vantagens ao professor 

como a liberdade de circulação e o foco nas aprendizagens dos alunos. Todos estes 

desafios serão desenvolvidos posteriormente, no capítulo O meu processo de ensino-

aprendizagem, porém gostaria de deixar claro que todas as decisões por mim tomadas 

tiveram como base de reflexão os dados que fui recolhendo acerca dos alunos, 
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demonstrando a importância do conhecimento acerca dos mesmos e do envolvimento do 

professor na turma. De facto, a teoria da ecologia da sala de aula propõe que a aula seja 

gerida de modo a conciliar entre si as dimensões académica e social envolvendo três 

sistemas distintos, o sistema de tarefas de gestão, o sistema de tarefas de instrução e o 

sistema social dos alunos (Hastie & Siedentop, 1999). Para garantir a eficácia do ensino-

aprendizagem estes sistemas devem coexistir num estado de equilíbrio dinâmico ótimo. 

Deste modo, o professor não pode fechar os olhos aos interesses, compromissos e 

sentimentos dos alunos, mas sim envolvê-los no seu planeamento e na sua intervenção. 

Ao longo deste subcapítulo procurei demonstrar a importância do envolvimento do 

professor na turma que leciona e a sua inevitável ligação ao conhecimento acerca dos 

alunos, tanto para questões de disciplina e clima de aula, como para a própria 

intervenção sobre as suas aprendizagens. Assim, por tudo o que já descrevi 

anteriormente, a recolha de informações sobre os alunos, assume-se essencial na 

organização do processo de ensino e de aprendizagem. 

 

3. O meu processo de ensino-aprendizagem 

Ensinar é uma atividade consideravelmente complexa, que exige uma elevada 

capacidade de tomada de decisão, resolução de problemas e de mobilização de 

conhecimentos e técnicas (Clark & Yinger, 1987). 

Uma das funções do professor é ser responsável pelo processo de ensino 

aprendizagem dos seus alunos. Porém, este não é um processo que possa ser visto de 

forma unilateral, estando o professor responsável pelo processo ensino-aprendizagem 

dos alunos envolto no seu próprio processo de aprendizagem. De facto, a socialização 

profissional remete para um processo de mudança através do qual os indivíduos se 

tornam membros da profissão, estando representada em quatro fases (1) a socialização 

antecipatória, (2) a formação inicial, (3) a indução profissional e (4) a formação em 

serviço (formação contínua) (Bain, 1990). O estágio pedagógico é um momento da 

formação que se enquadra na formação inicial e em que pela primeira vez (de forma 

sistemática) o futuro professor pode vivenciar a sua aprendizagem através da preparação 

e implementação do processo ensino-aprendizagem. Todavia, a formação do professor 

não finaliza com o término da formação inicial, prosseguindo para a formação em serviço. 

Teixeira e Onofre (2009) indicam que as maiores dificuldades, relacionadas com o 

processo ensino-aprendizagem, dos professores estagiários, se encontram ao nível do 

planeamento, avaliação, instrução, organização e clima de aula. Também Inácio et al. 

(2014) indicam que as principais dificuldades dos professores estagiários se revelam ao 
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nível do planeamento e da avaliação do desempenho dos seus alunos, sugerindo que a 

falta de linhas orientadoras para a construção do plano anual de turma, publicadas ou 

previamente lecionadas aos professores estagiários revelam possíveis lacunas na fase 

de formação inicial dos futuros professores. 

No início do estágio pedagógico, na elaboração do plano de formação, foram 

identificadas, de acordo com os objetivos do estágio pedagógico, as minhas 

necessidades de formação enquanto professor de Educação Física. Estas necessidades 

e outras identificadas ao longo do ano letivo foram organizadas de modo a que pudessem 

ser superadas até ao final do estágio pedagógico. Todas estas necessidades de 

formação foram sendo refletidas nos planeamentos e balanços realizados, o que permitiu 

perceber de que modo evoluí ao longo do tempo. É neste sentido que este capítulo será 

desenvolvido, ou seja, através da relação entre o planeamento, a condução e a avaliação 

do processo ensino-aprendizagem e as aulas de Educação Física e as sessões de treino 

do desporto escolar para a minha aprendizagem enquanto professor estagiário, bem 

como para a superação das necessidades identificadas e as estratégias utilizadas para 

tal. 

 

3.1. Planeamento 

O planeamento é um instrumento fundamental para a tomada de decisão de 

qualquer professor. Este permite ao docente prever, organizar e orientar o processo de 

ensino-aprendizagem (Sousa, 1992). O processo de planeamento permite orientar o 

processo de ensino de forma a possibilitar a potencialização de aprendizagens 

significativas aos alunos a que se destina (Matos, 2010). Deste modo o planeamento é 

parte essencial do pensamento pedagógico. Através do planeamento é possível fazer a 

mediação entre o conhecimento do conteúdo do professor sobre determinada matéria e a 

sua capacidade efetiva de ensinar essa mesma matéria, mobilizando o seu conhecimento 

pedagógico do conteúdo (Mawer, 2014b). Este processo de planeamento inclui 

conhecimento acerca de teorias e princípios do processo ensino-aprendizagem, 

conhecimento dos alunos, e conhecimento de princípios e técnicas de gestão da aula 

(Mawer, 2014b). Para além disso, um planeamento bem construído retira ao professor 

grande parte da ansiedade da condução das aulas, sentindo-se o professor mais 

confiante enquanto leciona (Clark & Yinger, 1987). 

É possível olhar para o ato de planear em diferentes escalas. Em termos 

temporais podemos considerar o planeamento a curto prazo, a médio prazo e a longo 

prazo. Exemplos disto são os planos de aula e os planos de unidade de ensino (PUE), 
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planeamento a curto prazo, os planos de etapa (PE), planeamento a médio prazo e o 

plano anual de turma (PAT), planeamento a longo prazo. Assim, garantir um planeamento 

adequado, adaptável e coerente é essencial para o sucesso do processo ensino-

aprendizagem. 

A primeira tarefa que tive de realizar no estágio pedagógico, ao nível do 

planeamento foi o planeamento de quatro aulas de adaptação – planeamento a curto 

prazo. Nestas primeiras aulas os objetivos eram relacionados com o conhecimento 

acerca dos alunos (uma vez que era uma turma do 7º ano de escolaridade), a 

apresentação de algumas rotinas e a minha habituação à lecionação de aulas. Deste 

modo as aulas foram planeadas de modo a serem de simples gestão e de máximo 

controlo possível (anexo 8). Apesar de serem essas as intenções, a prática foi um pouco 

distinta. Este primeiro contacto com a lecionação das aulas mostrou-me que o 

planeamento poucas vezes é totalmente reproduzido na prática e que o estudo das 

sessões é fundamental para diminuir a ansiedade e transmitir confiança ao professor 

(Clark & Yinger, 1987). Para o planeamento destas aulas apenas utilizei dados acerca 

dos espaços, dos materiais e das minhas crenças sobre o que eram as minhas 

capacidades e que tipo de aula seria de fácil organização, uma vez que não tinha 

conhecimento sobre os alunos. Nestas aulas considero que o aproveitamento dos 

espaços, a organização dos alunos e a própria organização das aulas (em especial ao 

nível das transições e dos momentos de instrução) não foi bem conseguido, tendo 

encontrado sempre questões a alterar para o planeamento das seguintes sessões, 

apresentando desde cedo algumas dificuldades ao nível do planeamento, à semelhança 

de outros professores estagiários (Inácio et al., 2014; Teixeira & Onofre, 2009). Este 

período foi importante para a minha adaptação à lecionação de aulas e para o 

conhecimento dos alunos, que seria a base para a formação de grupos nas aulas 

seguintes (etapa de avaliação inicial). 

Na EBES a organização do ano letivo para a disciplina de Educação Física é por 

etapas, como recomendado pelos PNEF (Jacinto et al., 2001). Assim, ainda no início do 

ano letivo, surgiu a primeira necessidade de planeamento a médio prazo – planeamento 

da etapa de avaliação inicial. A etapa de avaliação inicial tem como principais objetivos a 

recolha de informações sobre os níveis iniciais que os alunos apresentam, as suas 

possibilidades de desenvolvimento nas diversas áreas de extensão da Educação Física 

(atividades físicas; aptidão física; e conhecimentos), as prioridades de desenvolvimento 

ao nível das matérias, dos alunos e dos conteúdos (Carvalho, 1994; Jacinto et al., 2001; 

Rosado, 2003). O planeamento do período de avaliação inicial foi uma fase exploratória 
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da possibilidade dos espaços e da combinação de matérias, tendo contado sempre com 

a ajuda da professora orientadora de escola para tal. O planeamento realizado cobriu 

todas as matérias para avaliar no período definido. Uma das maiores dificuldades neste 

período foi a formação de grupos (como já esperava visto não conhecer a turma), no 

entanto com a evolução do meu conhecimento os grupos foram sendo ajustados. Uma 

das estratégias que mais me ajudou a superar as minhas dúvidas e dificuldades foi a 

observação das aulas da professora orientadora, pois a forma como foram planeados os 

períodos de avaliação inicial foi semelhante. Projetando um futuro profissional como 

professor de Educação Física considero que devo manter o pensamento de planeamento 

da avaliação inicial que tive até aqui, mudando de acordo com as possibilidades dos 

espaços e do roulement. Essencial para a orientação do planeamento da etapa de 

avaliação inicial foi o protocolo de avaliação inicial. 

Após a avaliação inicial estavam reunidas as informações necessárias para a 

construção do planeamento a longo prazo para a turma, o PAT (anexo 9). As informações 

recolhidas durante a avaliação inicial é que possibilitam ao professor tomar as decisões 

pedagógicas, nomeadamente ao nível dos objetivos a trabalhar (e níveis a trabalhar) para 

a orientação do ano letivo para cada turma (Carvalho, 1994). Inicialmente, o planeamento 

a longo prazo foi uma tarefa em que revelei algumas dificuldades, em especial na 

organização das matérias ao longo de todo o ano letivo. De facto, a tarefa de planear é 

percecionada pelos professores estagiários como complicada, dada a complexidade e 

imprevisibilidade do ensino (Teixeira & Onofre, 2009). Como pude verificar com o 

decorrer do ano letivo, garantir a flexibilidade do planeamento é essencial para que o 

professor possa adaptar os seus planos e objetivos a um conjunto de situações que são 

impossíveis de prever durante a construção do PAT ou, a médio prazo do PE. Os 

planeamentos de médio e longo prazo foram mais desafiantes que o planeamento da 

avaliação inicial. Para estes planeamentos já não basta organizar as matérias de modo a 

que os alunos passem por todas (como na avaliação inicial), importa sim organizá-las de 

modo coerente e de forma a garantir que os alunos trabalham o que realmente 

necessitam de trabalhar, tanto ao nível de matérias como ao nível de objetivos para cada 

matéria. O PAT (anexo 9) foi estruturado de forma que os objetivos a lecionar estivessem 

já organizados por etapas o que facilita a coerência entre os vários documentos (PAT e 

PE). As dificuldades previstas no plano de formação acabaram por se verificar, 

principalmente relacionadas com a seleção de objetivos, formação de grupos e projeção 

a longo prazo. A seleção dos objetivos foi o aspeto mais difícil e trabalhoso, contudo após 

serem identificados os níveis dos alunos bastou fazer uma pesquisa nos PNEF para 
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selecionar os objetivos a lecionar e discuti-los com os meus colegas do núcleo de 

estágio. O trabalho em equipa com o núcleo de estágio e a discussão dos vários 

problemas encontrados durante a construção dos planos revelou-se uma estratégia 

bastante útil e eficaz pois não só solucionava o problema como me trazia diferentes 

perspetivas, abordagens e possibilidades de ação. Para além do que já referi 

anteriormente, no PAT (anexo 9) também foram introduzidos dados acerca da 

caracterização geral da turma e de estratégias de ensino que pretendia desenvolver. 

Os PE são um contributo único para a concretização dos objetivos anuais, uma 

vez que permitem organizar os objetivos por um período do ano que se distingue dos 

restantes (Rosado, 1998), isto é, os PE são documentos que definem objetivos 

intermédios e estratégias para períodos de tempo mais reduzidos, sendo exemplo disso o 

plano de segunda etapa (anexo 10). Enquanto professor estagiário, desde o PAT (anexo 

9) que tinha planeado os objetivos intermédios (para cada etapa) sendo os PE essenciais 

para a adequação dos objetivos de etapa para etapa de acordo com a evolução dos 

alunos. O maior desafio que tive de superar durante a construção destes planos, quer o 

PAT quer os PE, foi a minha inexperiência. A inexperiência para além de me colocar 

dificuldades ao nível da seleção de objetivos, interpretação das informações recolhidas e 

da projeção do processo ensino-aprendizagem no planeamento, também afetou a minha 

capacidade de recolha de informações durante a lecionação das aulas. Assim para além 

de afetar diretamente o planeamento a inexperiência também o afetou de forma indireta, 

sendo que a capacidade do professor avaliar (recolher informações) está intimamente 

relacionada com a capacidade de observar (Carvalho, 1994). Na verdade, apenas com o 

passar do tempo e a lecionação das aulas é que me fui sentindo mais confiante nas 

minhas capacidades e com maior controlo de todo o processo ensino-aprendizagem. Por 

tudo o que já enunciei é visível a importância da recolha de informações acerca dos 

alunos e da sua correta interpretação para a construção do processo ensino-

aprendizagem, nomeadamente ao nível do planeamento. Assim sendo, considero que 

como futuro professor de Educação Física devo garantir que o processo de recolha de 

informações e de interpretação das mesmas seja adequado. 

O planeamento a curto prazo era um aspeto com o qual já estava mais 

familiarizado, antes da realização do estágio pedagógico. No início do ano letivo, quando 

o planeamento era realizado através de planos de aula, o meu planeamento tinha 

algumas lacunas, em especial em relação à integração da minha formação enquanto 

professor (anexo 8). Aspetos que foram melhorando com a minha evolução e com os 

conselhos da professora orientadora de escola. Posteriormente, o planeamento a curto 
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prazo passou a ser realizado em PUE. Os PUE apresentam informações mais 

operacionais que os planos de médio e longo prazo. Na construção destes planos 

comtemplei os planos de aula modelo para cada espaço, os grupos de trabalho, alunos e 

matérias prioritárias, comportamento do professor (ao nível dos deslocamentos e da 

intervenção pedagógica), e prioridades de formação, bem como as fichas de apoio a 

utilizar nas aulas (anexo 11). Numa fase inicial, os PUE continham menos informação 

acerca dos alunos (por exemplo: alunos prioritários) e menor diferenciação de exercícios 

e em alguns casos de objetivos (por exemplo: aptidão física e minitrampolim). 

Tal como nos planeamentos a médio e longo prazo, no planeamento a curto prazo 

senti diversas dificuldades. A formação de grupos de trabalho foi um dos aspetos em que 

senti mais dificuldades de planear, pois muitas vezes os alunos não gostavam de 

trabalhar com os colegas do mesmo grupo de nível. Ao longo do ano letivo fui 

aperfeiçoando os grupos e com o aumento do conhecimento sobre a turma consegui 

melhorar a formação de grupos. Outra dificuldade sentida ao longo do estágio 

pedagógico foi a construção de exercícios critério adequados às reais necessidades dos 

alunos, bem como de objetivos operacionais. Apenas através do estudo autónomo sobre 

as matérias em questão, da discussão com o núcleo de estágio e da experimentação foi 

possível construir exercícios adequados às necessidades dos alunos. Todavia, nem para 

todas as matérias tal foi bem-sucedido, destacando o exemplo do futebol para o grupo de 

nível mais fraco. Para esta matéria foram experimentadas diversas alternativas, desde 

exercícios de carácter mais técnico até jogo reduzido, mas os objetivos desejados (ao 

nível da evolução dos alunos) não foram alcançados. Considero que as razões que mais 

contribuíram para esta situação estiveram relacionadas com a pouca capacidade de 

motivação dos alunos para a tarefa, a inadequação de alguns exercícios experimentados 

e a desmotivação demonstrada pelos alunos levando a pouca concentração nas tarefas. 

Para o planeamento a curto prazo, de futuro devo melhorar essencialmente na seleção e 

utilização de exercício critério que desenvolvam aspetos específicos para alunos com 

mais dificuldades. Devo também ajustar os objetivos que são necessários ajustar para os 

alunos seguirem uma ordem de desenvolvimento coerente. 

Durante o estágio pedagógico tive a oportunidade de verificar que o planeamento 

para além de ser essencial para organizar o processo ensino-aprendizagem é também 

uma ferramenta importante no auxílio à superação de dificuldades do professor. Uma das 

estratégias de planeamento que utilizei ao longo do estágio para superar as dificuldades 

relacionadas com a instrução e a organização, com especial incidência nos dois primeiros 

períodos foi realizar um resumo escrito da aula, incluindo instrução, rotinas de gestão e 
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alunos e matérias prioritárias. De facto, Mawer (2014b) recomenda que numa fase inicial 

o professor redija os seus planos de gestão, em especial rotinas e transições das aulas 

para evitar que aula fique comprometida pela falta de atenção aos pormenores 

organizacionais. Planear e visualizar as rotinas de gestão e organização, os 

procedimentos e as transições é tão importante quanto planear o conteúdo das aulas 

quando se pretende estabelecer um ambiente de aprendizagem efetiva e evitar que a 

aula fique comprometida pela falta de atenção aos pormenores organizacionais (Mawer, 

2014a). Outra estratégia que me ajudou bastante na superação de algumas dificuldades 

ao nível da organização foi a afixação dos grupos de trabalho de modo a reduzir os 

tempos de transição na organização dos alunos pelas estações. Para além de diminuir o 

tempo de transição, esta estratégia também me libertou da preocupação de realizar mais 

uma tarefa durante a aula. Por fim, destaco também o planeamento sobre o 

posicionamento, o tempo em cada estação e os alunos prioritários. A utilização desta 

estratégia foi vital para o desenvolvimento da minha intervenção na aula, focando a 

minha circulação e intervenção sobre as aprendizagens dos alunos. 

A escola pode ser considerada como um espaço multicultural, uma vez que 

apresenta diversidade cultural, social e linguística. É esta diversidade, em conjunto com 

os diferentes níveis de aprendizagem de cada aluno, que exige a adaptação do currículo 

às reais necessidades de cada aluno, sendo o papel do professor promover esta 

diferenciação curricular (Roldão, 2003). O planeamento surge como uma das principais 

ferramentas para a diferenciação curricular, devendo ser uma das principais 

preocupações dos professores. No caso da Educação Física, e em particular durante o 

estágio pedagógico, a diferenciação do ensino pode ser e foi realizada desde o 

planeamento a longo prazo até ao planeamento a curto prazo. Desde a seleção de 

diferentes objetivos para diferentes grupos de nível, da própria organização dos alunos 

por grupos de nível até a diferentes objetivos operacionais ou diferentes situações 

práticas propostas, a diferenciação é um cuidado essencial para que os alunos realmente 

trabalhem de acordo com as suas necessidades. Em todos os planos que realizei (PAT, 

PE e PUE) é possível encontrar essa diferenciação, inclusive relativamente à atenção 

que o professor deve dar a determinados alunos em determinadas matérias, alunos 

considerados prioritários (anexo 9, 10 e 11). 

Embora as dificuldades sentidas nas aulas de Educação Física e grande parte das 

estratégias utilizadas nas mesmas tenham sido iguais às do planeamento do desporto 

escolar, um aspeto que diferenciou o desporto escolar das aulas de Educação Física foi a 

estrutura monotemática das sessões de desporto escolar. Como tinha projetado no início 
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do ano, as principais dificuldades foram a construção de exercícios e progressões 

pedagógicas para uma modalidade que não dominava, a patinagem. Neste aspeto foram 

fundamentais as ajudas do professor responsável pelo núcleo de desporto escolar que 

coadjuvava e o estudo autónomo sobre a matéria de patinagem. O desporto escolar 

permite tratar do planeamento como se de uma época desportiva se tratasse, sendo os 

momentos de competição aqueles em que os alunos devem ter alcançado os objetivos 

necessários para a sua participação, orientando as suas aprendizagens nesse sentido. 

Outra diferença foi a instabilidade e imprevisibilidade do número de alunos por sessão de 

treino, o que não permitiu a construção de exercícios mais complexos e que por vezes 

comprometia os percursos construídos por falta de espaço. A estratégia mais utilizada 

para resolver estes problemas foi a construção de exercícios (maioritariamente em forma 

de percurso) que permitissem incluir os objetivos individuais de cada aluno. 

Ao nível do planeamento, além do desporto escolar, existiram outras atividades de 

estágio que merecem reflexão. Uma dessas atividades foi a semana com horário 

completo, em que fui responsável pelo planeamento e condução das aulas de 6 turmas 

(anexo 12). Por não ser o professor responsável pelas turmas, o planeamento só foi 

concretizado por mim a curto prazo, o plano de aula, estando incluído nos planeamentos 

a médio e a longo prazo dos professores responsáveis por cada turma. O diálogo e a 

partilha de informação entre mim e os professores responsáveis por cada turma foram 

fundamentais para que esta atividade fosse concretizada. A maior dificuldade encontrada 

foi no planeamento de exercícios e de rotinas que eu estava acostumado a utilizar e que 

poderiam ter um efeito e reação diferentes noutras turmas. Outra atividade que considerei 

foi a experiência de lecionação ao 1º ciclo. À semelhança da semana com horário 

completo, nesta atividade apenas foi necessário construir o planeamento a curto prazo 

(anexo 13), novamente ao nível dos planos de aula, uma vez que foram lecionadas duas 

aulas no espaço de uma semana. Porém, ao contrário da semana com horário completo, 

o planeamento das aulas ao 1º ciclo foi bastante diferente do planeamento das aulas que 

lecionava ao 7º ano. Em primeiro lugar, os conteúdos lecionados foram bastante 

diferentes, tendo-me focado em perícias, deslocamentos, equilíbrios e manipulações. Em 

segundo lugar, não havia uma base de planeamento a médio ou a longo prazo que me 

orientasse na seleção dos objetivos. Em terceiro lugar, as rotinas normalmente utilizadas 

tiveram de ser simplificadas para corresponder à idade dos alunos. Estas experiências 

representaram um contributo benéfico para a minha formação e em especial para a 

perceção de diferentes realidades e da diversidade que é a escola. 
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Considerando o planeamento na sua globalidade, a estratégia que mais me 

ajudou a ultrapassar as minhas dificuldades foram as reuniões semanais do núcleo de 

estágio. Essas reuniões são um espaço privilegiado para o pensamento crítico sobre a 

ação e a discussão sobre a mesma. À semelhança do que referi anteriormente, a 

discussão sobre a ação permite a resolução de problemas e a construção de novas 

estratégias e possibilidades de ação. 

 

3.2. Avaliação 

A avaliação do desempenho dos alunos é considerada como uma das principais 

dificuldades dos professores estagiários de Educação Física (Inácio et al., 2014; Teixeira 

& Onofre, 2009). Avaliar implica compreender e atribuir o valor e a qualidade dos 

processos formativos através da recolha, análise e interpretação das informações 

relevantes (Alonso, 2002). Tal apenas é possível tendo como base critérios explícitos e 

partilhados, que formam os referenciais para a emissão dos juízos de valor e para a 

tomada de decisões por parte do professor (Alonso, 2002). 

Segundo Carvalho (1994), a definição de avaliação apresentada anteriormente 

leva ao reconhecimento de três tipos de informação recolhida: (1) a informação sobre as 

potencialidades dos alunos, aferida na avaliação inicial, correspondendo à dimensão 

projetiva do trabalho do professor e estando em causa a orientação (as metas ou 

objetivos para os alunos) do processo ensino-aprendizagem; (2) a informação sobre a 

realização ou não dos objetivos intermédios propostos pelo professor, no quadro da 

avaliação formativa que visa regular o processo ensino-aprendizagem; e (3) a informação 

acerca da realização ou não dos objetivos terminais propostos pelo professor, no quadro 

da avaliação sumativa e visando a atribuição da classificação ao aluno. Deste quadro de 

informações recolhidas é possível identificar dois tipos de avaliação com propósitos 

distintos – avaliação formativa e avaliação sumativa. A avaliação formativa, avaliação 

para as aprendizagens permite ao professor orientar, melhorar e regular o processo 

ensino-aprendizagem (Harlen, 2006). Por um lado, este tipo de avaliação é essencial 

para o professor, devendo contribuir para o aperfeiçoamento do processo ensino-

aprendizagem e para apoiar o aluno na procura e alcance do sucesso na disciplina 

(Jacinto et al., 2001). Por outro lado, é também possível perceber a importância da 

avaliação formativa para que seja possível que os alunos possam interiorizar os níveis 

em que se encontram e os objetivos que já atingiram, os objetivos que estão a trabalhar e 

os objetivos que faltam atingir, adquirindo um papel central na regulação do mesmo 

(Carvalho, 1994). Diferentemente, a avaliação sumativa é aquela que permite recolher 
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informações de modo a proporcionar uma classificação dos alunos de acordo com a 

consecução dos objetivos (Carvalho, 1994). Todavia, a classificação não é a única 

perspetiva da avaliação sumativa, permitindo também compreender a distância entre o 

nível do aluno e as metas que se consideraram atingir (Cortesão, 2002), promovendo a 

interiorização dos níveis e dos objetivos nos alunos e a identificação do sucesso, para 

que em função desses dados possam (re)orientar as suas ações (Barbosa & Alaiz, 1994). 

O foco central da avaliação é a recolha de informação, a sua interpretação e 

utilização. Assim, para a avaliação, quer a recolha de informação quer a sua 

interpretação devem fazer-se numa perspetiva criterial, ou seja, com referência a critérios 

(Ferraz et al., 1994). A partilha e discussão desses mesmos critérios são fundamentais 

(Fernandes, 2004; Pacheco, 2002) para que a avaliação seja transparente e os critérios 

ajudem os alunos a organizar o seu estudo e a delinear estratégias de aprendizagem e 

de envolvimento nas tarefas propostas pelo professor e contribuam para os motivar nas 

suas aprendizagens (Fernandes, 2004). 

Pela descrição anterior acerca da avaliação é possível compreender a 

complexidade do processo de avaliação e as dificuldades que tal pode criar a professores 

inexperientes como é o caso dos professores estagiários. De facto, a avaliação quer dos 

processos quer do desempenho dos alunos revelou-se uma grande dificuldade ao longo 

do estágio pedagógico. No início do ano letivo, durante a etapa de avaliação inicial, foi 

quando a avaliação foi mais desafiante, tendo sido a inexperiência e o pouco 

conhecimento dos alunos os fatores que mais dificultaram a minha tarefa. 

A avaliação inicial dos alunos surge da necessidade do professor de orientar o 

processo ensino-aprendizagem de acordo com as necessidades dos alunos (Carvalho, 

1994). Assim, os objetivos fundamentais desta etapa consistem em diagnosticar as 

dificuldades e limitações dos alunos face às aprendizagens previstas e prognosticar o seu 

desenvolvimento, ou seja, perceber quais as aprendizagens que poderão vir a realizar, 

com a ajuda do professor e dos colegas na disciplina de Educação Física (Carvalho, 

1994). Para que seja possível concretizar estes objetivos, a observação e recolha de 

informação adequadas tornam-se fundamentais. Como referi a inexperiência e o pouco 

conhecimento acerca dos alunos tornaram-se dificuldades acrescidas à recolha de 

informação. Apesar das aulas de adaptação terem sido uma grande ajuda para um 

conhecimento prévio dos alunos, e de considerar que a sua utilização como estratégia 

inicial de conhecimento da turma deve ser utilizada sempre que um professor leciona a 

uma turma pela primeira vez, a dimensão da turma tornou impossível conhecer todos os 

alunos a priori dificultando e retardando a sua observação e posterior registo. Uma 
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estratégia que utilizei para superar estas dificuldades de reconhecimento dos alunos foi o 

estudo dos seus nomes, associando-os à sua fotografia (quando disponível). Esta foi uma 

dificuldade bastante sentida numa fase inicial, porém foi também a mais fácil e rápida de 

ultrapassar. Outro fator que dificultou grandemente a recolha e interpretação das 

informações durante a avaliação inicial foi a inexperiência quer na lecionação quer na 

observação dos alunos. Por um lado, a inexperiência na lecionação conduziu a que nesta 

etapa inicial tivesse que estar mais focado em aspetos relativos à organização da aula e 

à disciplina dos alunos, perdendo o foco na observação e levando a que a recolha de 

informação sobre as aprendizagens dos alunos em todas as matérias fosse afetada 

negativamente, em especial ao nível da sua qualidade e do tempo despendido para tal. 

Por vezes o posicionamento adotado também dificultou esta tarefa, tendo sido esta 

dificuldade superada através do planeamento do meu posicionamento na aula ao longo 

da mesma. Por outro lado, a inexperiência na observação conduziu a que surgissem 

diversas dúvidas na identificação dos níveis dos alunos. O estudo prévio dos objetivos 

que compreendiam os níveis das matérias a observar e a construção de folhas de registo 

simples (que não distraiam o observador do seu foco) foram duas estratégias utilizadas 

com sucesso para a superação das dificuldades ao nível da observação dos alunos. Nem 

sempre era possível observar e fazer o registo acerca de todos os alunos em todas as 

aulas. Quando tal sucedia, imediatamente após a aula (sempre que possível) fazia uma 

reflexão sobre os níveis que observava e sobre os que não observava, preenchendo a 

folha de registo com as informações que considerava corretas. Devido às faltas de 

diferentes alunos, não foi possível recolher informação sobre todos os alunos para todas 

as matérias ou para todos os testes de aptidão física, tendo esses alunos sido alvo de 

avaliação inicial na primeira aula referente à matéria em que não tinham sido observados. 

Para além da avaliação inicial ser um processo decisivo para o professor orientar 

e organizar o processo ensino-aprendizagem para a turma, consiste também num 

contributo fundamental para que os professores possam assumir compromissos 

conjuntos e tomem decisões acerca das orientações curriculares (presentes e futuras), 

adequando os objetivos para cada ano, se necessário (Jacinto et al., 2001). 

A avaliação inicial foi o primeiro contacto com a avaliação formativa, quer para 

mim quer para os alunos. A necessidade de utilizar a avaliação como suporte de todas as 

decisões que se tomam no âmbito do ensino e da aprendizagem dos alunos é indiscutível 

(Araújo, 2007), tendo a avaliação formativa um papel fundamental. Deste modo a 

avaliação assume uma grande importância na educação, devendo ser encarada como 

um processo que permite aprender e ensinar melhor (Fernandes, 2007). 
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A avaliação formativa permite ao professor identificar as dificuldades dos alunos 

ao longo de todo o ano letivo, permitindo o ajuste do processo ensino-aprendizagem de 

acordo com essas informações, com o objetivo de promover as aprendizagens dos 

alunos (Fernandes, 2005). Tal só é possível através de uma recolha sistemática de 

informações sobre as aprendizagens dos alunos. Tendo em conta que a turma do 7º ano 

era constituída por 29 alunos, que na maioria das aulas eram lecionadas 3 matérias 

distintas e que o tempo de cada aula era 45 minutos, esta foi uma tarefa que se revelou 

difícil. Como na etapa de avaliação inicial a forma preferencial para a recolha de 

informações acerca das aprendizagens dos alunos foi através de folhas de registo, 

incluídas nos PUE (anexo 11), sendo preenchidas durante as aulas ou imediatamente 

após as mesmas. Com o avançar do ano letivo e o aumento da minha participação ativa 

na aula, ao nível do feedback pedagógico e ao nível do controlo da disciplina, tornou-se 

mais complicado preencher as folhas de registo durante o tempo de aula (principalmente 

devido à priorização do acompanhamento pedagógico aos alunos), passando a utilizar 

mais frequentemente o preenchimento das folhas de registo após a aula. Além desta 

estratégia, a identificação de prioridades de observação tornou-se uma estratégia 

importante para que a recolha de informações ocorresse com a qualidade necessária 

para a tomada de decisões. Determinando que alunos ou matérias são prioritárias de 

observar para cada aula permitiu diminuir o meu campo de observação, focando-o de 

acordo com as minhas necessidades de informação. A utilização desta estratégia de 

observação permitiu que a recolha de informação fosse realizada de forma mais 

organizada e intencional refletindo-se em informações mais completas e de maior 

qualidade, permitindo uma base de informações de qualidade para a tomada de decisão. 

Devido à utilidade e importância desta estratégia para a tomada de decisão e 

consequentemente para a melhoria do processo ensino-aprendizagem, pretendo utilizá-la 

no meu futuro profissional enquanto professor. 

Como esperado, as informações recolhidas tornaram-se fundamentais para 

organização dos objetivos a trabalhar pelos alunos, contendo um peso relevante nas 

decisões por mim tomadas. Destaco como exemplo a influência que as informações 

recolhidas na avaliação formativa tiveram ao nível do planeamento, nomeadamente em 

relação ao ajustamento dos objetivos a trabalhar nas unidades de ensino e nas etapas e 

à priorização de algumas matérias. Através dos dados recolhidos ao longo de todo o ano 

letivo foi possível verificar se os alunos estavam a alcançar os objetivos propostos ou não 

e a partir daí ajustá-los de acordo com a sua evolução. Estes ajustes foram mais 

evidentes nas matérias em que foram propostos objetivos individuais aos alunos, onde os 
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mesmos eram ajustados quase sempre semanalmente. Também através desses dados 

surgiu a possibilidade de verificar que matérias apresentavam maior progressão nas 

aprendizagens dos alunos e que matérias apresentavam mais dificuldades aos alunos, 

havendo um ajuste do tempo disponibilizado para cada matéria de acordo com essa 

informação. Todavia, desde a recolha de informação até à tomada de decisão, o 

processo de reflexão e utilização dessa informação não foi simples. Para a realização 

deste processo foram utilizados alguns documentos realizados durante o estágio 

pedagógico, como os balanços de unidades de ensino, os balanços de etapa e as 

autoscopias. Estes documentos mostraram-se essenciais para completar as informações 

recolhidas, contextualizá-las e relacioná-las com determinados exercícios, ajudando à 

reflexão sobre as informações recolhidas e consequentemente a tomada de decisão. 

Além destes documentos (de carácter individual), as discussões com os meus colegas de 

estágios e as reuniões semanais com o núcleo de estágio também foram essenciais para 

a reflexão acerca das informações recolhidas. Sem estes momentos teria sido muito mais 

complicado encontrar soluções válidas que potenciassem as aprendizagens dos alunos, 

reforçando a importância do trabalho de grupo e da partilha entre professores. Por fim, o 

estudo autónomo sobre o conhecimento do conteúdo e o conhecimento pedagógico do 

conteúdo, em especial nas matérias em que possuía menos conhecimento, foi uma 

estratégia bastante útil e necessária para poder refletir sobre os dados de forma mais 

fundamentada e para conseguir tomar decisões que melhor ajudassem os alunos nas 

suas aprendizagens. 

Para além da recolha de informação e a utilização dessa informação por parte do 

professor, no processo de avaliação formativa, também a transmissão dessa informação 

aos alunos é importante. Algumas estratégias que ajudaram os alunos a compreender a 

sua avaliação formativa (especificamente os níveis em que se encontram, os objetivos 

que têm de trabalhar para chegar ao próximo nível e os objetivos que estão a trabalhar) 

foram: afixar uma folha por matéria que identificasse o nível de cada aluno nas matérias 

lecionadas nessa aula, contendo ainda essa folha os objetivos dos diferentes níveis 

(anexo 11); afixar folhas com os objetivos individuais quando aplicável (exemplos: 

patinagem e minitrampolim) (anexo 11); introduzir na instrução inicial os objetivos a 

trabalhar em cada exercício; informar os alunos no balanço final da última aula de cada 

unidade de ensino sobre os níveis em que se encontram nas matérias que foram 

trabalhadas nessa unidade de ensino. Considero que, com a utilização destas 

estratégias, a transmissão aos alunos das informações recolhidas na avaliação formativa 
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foi bastante eficaz, pretendendo utilizá-las no meu futuro enquanto professor de 

Educação Física. 

Como referi anteriormente, a avaliação sumativa, diferentemente da avaliação 

formativa, é aquela que permite recolher informações de modo a proporcionar uma 

classificação dos alunos de acordo com a consecução dos objetivos (Carvalho, 1994). 

Apesar disso, continua a prevalecer uma ideia de avaliação pouco integrada no processo 

ensino-aprendizagem e que se cinge à atribuição de classificações, como na avaliação 

sumativa, desprezando os benefícios da análise das informações acerca dos alunos para 

o desenvolvimento das suas aprendizagens (Fernandes, 2007). Devido à clara 

estruturação dos critérios de classificação na EBES, e do processo de recolha de 

informação realizado de forma sistemática, a atribuição de classificação aos alunos foi 

realizada através da identificação dos níveis de cada aluno no final de cada período e da 

sua aplicação nos critérios de classificação. 

Por tudo o que já foi referido, é possível compreender a importância da avaliação 

para o processo ensino-aprendizagem (Carvalho, 1994). A recolha de informações sobre 

as aprendizagens dos alunos pode ser vista como o primeiro passo para o processo de 

tomada de decisão. Todavia, desde a fase de recolha até à tomada de decisão o 

processo de avaliação reporta sempre a uma reflexão cuidada. 

 

3.3. Condução 

No contexto de sala de aula o professor tem de garantir que a sua intervenção 

pedagógica seja adequada aos seus alunos, assegurando a organização da aula, a 

gestão do clima de aula, a transmissão de conhecimento e o feedback pedagógico e a 

disciplina. É através destas dimensões que desenvolverei o meu percurso de 

aprendizagem no estágio pedagógico. De uma forma global, ao nível da condução das 

aulas Teixeira e Onofre (2009) identificaram como maiores dificuldades dos professores 

estagiários a instrução, a organização e o clima de aula. 

As necessidades de formação relativas à organização devem ser as primeiras a 

ser abordadas no processo de estágio pedagógico, pois são normalmente as de mais 

fácil superação (Onofre, 1996). A dimensão organização refere-se à gestão temporal, 

gestão espacial, gestão material e à gestão dos alunos (Onofre, 1996). Apesar das 

dificuldades de organização serem consideradas das mais fáceis a superar, são todavia 

apresentadas como algumas das dificuldades mais vezes apresentadas pelos 

professores estagiários de Educação Física (Teixeira & Onofre, 2009). A gestão temporal, 

nomeadamente a gestão do tempo das tarefas e da aula em si, foi um aspeto que sempre 
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consegui controlar e que rapidamente foi adquirido, com exceção de algumas 

dificuldades iniciais na gestão do tempo de instrução inicial. Todavia, o mesmo não posso 

afirmar relativamente à gestão dos alunos e dos espaços e materiais. 

Desde o início do estágio pedagógico que a gestão temporal foi um aspeto que 

controlei com relativa facilidade. Para tal, utilizei em todas as aulas um cronómetro, 

iniciando a contagem quando a aula começava, ao mesmo tempo que o “toque”. Esta 

estratégia permitia-me controlar a aula pelos minutos da mesma, ou seja, desde o minuto 

0 até ao minuto 45 ou minuto 90. Desta forma não tive problemas relacionados com 

possíveis confusões com o tempo em que a aula acaba ou com diferenças entre o meu 

relógio e o relógio da escola. Todavia, sendo esta estratégia dependente da continuidade 

da contagem do cronómetro, tive de ter uma preocupação especial para que não 

carregasse acidentalmente em nenhum botão que interrompesse essa contagem, 

havendo apenas um momento em todo o ano letivo que tal aconteceu. Quando tal 

sucedeu, já no fim de uma aula de 90 minutos, e me apercebi bastou mudar o cronómetro 

para relógio e prosseguir a aula, tendo de perder algum tempo para me organizar nesta 

nova forma de controlo do tempo. As únicas dificuldades com as quais me deparei 

relativas à gestão temporal foram o controlo do tempo de instrução inicial e algum 

desfasamento excessivo nos tempos de cada rotação. Inicialmente, o tempo de instrução 

inicial era superior ao pretendido, tendo alguns efeitos negativos no tempo de prática e no 

comportamento dos alunos, porém esta situação foi resolvida. Sendo o modo preferencial 

de organização das aulas as estações, a cada rotação tinha sido atribuído um tempo 

igual no planeamento (por exemplo: 10 minutos em cada estação). Na prática, os tempos 

de cada rotação raramente eram exatamente iguais, mas por vezes a diferença entre eles 

era exagerada (por exemplo: rotação 1 tinha 12 minutos, rotação 2 tinha 10 minutos e 

rotação 3 tinha 8 minutos). Este desfasamento exagerado na duração de cada rotação foi 

uma dificuldade que aconteceu esporadicamente. Ainda assim, no primeiro período e no 

início do segundo período teve mais tendência a acontecer que no restante ano letivo. As 

causas para estas diferenças eram diversas. Enumerando algumas posso considerar: o 

prolongamento do tempo de instrução inicial, intervenção junto dos alunos que leva à 

perda de noção sobre o tempo e razões disciplinares ou de gestão dos alunos. A maioria 

das razões está relacionada com a imprevisibilidade e a incerteza do contexto real que 

são difíceis de incluir no planeamento e que apenas a experiência e a capacidade de 

cada professor podem ajudar a superar. 

A gestão dos alunos foi um aspeto em que apresentei grandes dificuldades nos 

primeiros meses do estágio pedagógico, nomeadamente a reorganização dos grupos 
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durante a aula. No início essa capacidade de gestão e a perceção da sua necessidade 

eram inexistentes pois as preocupações que eu tinha a outros níveis (como controlo da 

turma, gestão temporal, feedback) não me permitiam sequer que reparasse nessas 

situações, mas com a minha evolução e com as discussões nas reuniões de núcleo de 

estágio fui reparando cada vez mais nelas e ia procedendo ao seu reajustamento. 

Segundo o PNEF (Jacinto et al., 2001), a formação de grupos é um processo chave para 

a diferenciação do ensino. Como já referi, a formação de grupos de nível foi realizada nos 

planeamentos de acordo com os resultados da avaliação inicial e tendo sofrido diversas 

alterações ao longo do ano letivo. Estas alterações estavam relacionadas com 

diagnósticos incorretos durante a avaliação inicial, alunos cuja evolução nas 

aprendizagens permitiu que evoluíssem de grupo de nível, e razões comportamentais. A 

formação de grupos heterogéneos é aconselhada, porém a utilização de grupos 

homogéneos deve ser utilizada sempre que necessário (Jacinto et al., 2001). A grande 

maioria das vezes os grupos de trabalho eram homogéneos, e quando era necessário o 

seu reajustamento, a sua homogeneidade era respeitada. A utilização de grupos de 

trabalho heterogéneos foi reduzida, sendo maioritariamente realizada em matérias 

individuais. Apesar de compreender a importância da formação de grupos de trabalho 

heterogéneos para utilização dos alunos mais hábeis como facilitadores das 

aprendizagens dos alunos menos hábeis, considero que a turma que lecionei não tinha 

alunos suficientes com esse perfil para utilizar mais vezes os grupos de trabalho 

heterogéneos, como se veio a verificar na maioria das vezes que tentava fazê-lo. Ainda 

assim, e retomando o reajustamento dos grupos de trabalho no decorrer da aula, quando 

verificava que um grupo não estava a corresponder às expectativas (em especial nos 

jogos desportivos coletivos), por vezes modificava os grupos de trabalho introduzindo 

alunos mais hábeis nesses grupos de modo a promover a qualidade do mesmo e 

promover as aprendizagens dos alunos. Esta estratégia mostrou ser eficaz diversas 

vezes pretendendo usá-la futuramente. Além do reajustamento dos grupos de trabalho no 

decorrer da aula, o controlo da turma à distância foi uma necessidade de formação 

identificada. Muitas vezes o meu foco na tarefa que estava a realizar ou no grupo que 

estava a observar não me permitia controlar os outros grupos de trabalho. Esta situação 

levou a que os alunos tivessem mais oportunidades para não realizarem as tarefas 

propostas ou para terem comportamentos desviantes. Somente no final do segundo 

período é que comecei a melhorar esta capacidade, sendo necessário continuar a fazê-

lo. Para o futuro profissional estes são aspetos fundamentais da ação do professor e que 

devem ser sempre trabalhados para assegurar uma boa gestão da aula e dos alunos. 
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Outra dificuldade relacionada com a gestão dos alunos prendeu-se com as transições 

entre estações. Inicialmente as transições entre estações eram desorganizadas e 

confusas, não tendo controlo sobre os alunos. Por isso, as transições entre estações 

durante os momentos de rotação foram constituídas uma das primeiras necessidades de 

formação a abordar, com o intuito de as melhorar de forma que fossem mais controladas 

e organizadas e de modo a “marcar” mais esse momento, acalmando o entusiasmo 

excessivo dos alunos e até fornecendo algum feedback à turma se necessário. Esta 

dificuldade foi rapidamente tratada e consolidada, melhorando o meu controlo sobre a 

turma. Diferentemente a organização inicial dos grupos pelas estações foi sempre 

realizada de forma rápida e eficaz, recorrendo a uma estratégia proposta pela professora 

orientadora de escola. A estratégia consistia em trazer os grupos escritos numa folha de 

papel e afixá-la na parede, sendo que os alunos ou a viam antes do início da aula ou a 

consultavam rapidamente após eu dizer que grupo ficava em cada estação, suprimindo o 

tempo gasto a enunciar os alunos de cada grupo. A estratégia de afixação de folhas para 

os alunos consultarem foi bastante utilizada e considero que contribuiu bastante para a 

melhoria das aulas. Nas folhas afixadas existiam informações relativas aos grupos (como 

acabei de exemplificar), aos objetivos individuais (quando aplicável), aos grupos de 

níveis, aos conteúdos a serem lecionados e outro tipo de informações ou tarefas. Penso 

continuar a construir fichas semelhantes e utilizá-las no futuro. 

Relativamente à gestão dos espaços e materiais, apesar de ter apresentado 

algumas dificuldades, estas nunca foram suficientemente fortes para serem consideradas 

como uma necessidade de formação prioritária. As dificuldades encontradas foram 

sempre rapidamente superadas, tendo sido todas identificadas e resolvidas nas reuniões 

de núcleo de estágio. Exemplos de algumas dificuldades encontradas são: os ajustes aos 

espaços de realização da tarefa quando necessário; materiais deixados no chão pelos 

alunos e sem estarem a ser utilizados; e as arrumações dos materiais no final das aulas. 

O primeiro exemplo surge de algumas situações em que, por diversos motivos, o espaço 

disponível para a realização da tarefa podia ter sido ajustado, otimizando a realização da 

tarefa em questão, e eu não o fazia. Estas situações eram apresentadas nas reuniões de 

núcleo de estágio e o meu comportamento era corrigido em futuras situações 

semelhantes. Como exemplo desta situação destaco o reajustamento dos campos de 

badminton. Nas aulas em que lecionava badminton tinha normalmente planeada a 

organização de cinco campos (realizando-a no início da aula), no entanto por vezes 

(devido à falta de alunos às aulas) os grupos eram compostos por quatro ou três pares 

ficando os restantes campos vazios. Numa fase inicial, não reparando ou pensando em 
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tal não realizava nenhum ajustamento. Esta situação era discutida em reunião do núcleo 

de estágio e posteriormente, quando sucedesse novamente, era ajustada. A situação dos 

materiais não utilizados foi semelhante, passando a ter o cuidado de observar se algum 

aluno deixava o material desarrumado. O terceiro exemplo foi uma dificuldade específica 

das aulas do ginásio A. As arrumações de material no final das aulas do ginásio A, 

costumavam ser pouco controladas, ou seja, eu não conseguia estar a verificar o que 

todos os alunos estavam a fazer e se o estavam a fazer bem. Uma das possíveis razões 

para tal ter acontecido inicialmente era a minha participação ativa nessa arrumação e o 

facto de observar pouco os alunos, concentrando-me apenas na tarefa que estava a 

realizar. Ao longo do estágio pedagógico procurei melhorar no controlo da arrumação de 

material, distribuindo claramente as tarefas e realizando tarefas que me permitissem 

efetuar um controlo à distância (observando os alunos). Estes aspetos permitiram 

melhorar bastante o meu controlo sobre este momento da aula que exige a maior 

segurança para os alunos. A organização dos materiais (montagens e arrumações) pode 

afetar de forma significativa o tempo de prática dos alunos. Durante o estágio 

pedagógico, apesar de realizar a montagem do material fora do tempo horário, tive a 

oportunidade de entender como pode ser desgastante em todas as aulas cada professor 

ter de montar e desmontar o material. Todavia, para melhorar esta situação uma 

estratégia simples foi utilizada, partilhar com os professores que lecionam antes e depois 

no mesmo espaço quais as matérias abordadas e quais os materiais necessários para a 

aula em questão. Desta forma foi possível suprimir trabalho inútil e disponibilizar mais 

tempo de prática aos alunos, quando havia matérias coincidentes. 

A dimensão instrução representa as interações verbais ou não verbais entre o 

professor e os alunos relativas aos objetivos e aos conteúdos (Rosado & Mesquita, 

2011). Assim, podemos inserir nesta dimensão as instruções iniciais, os balanços finais, 

as demonstrações e o feedback. Como referi anteriormente, a instrução é uma das 

maiores dificuldades dos professores estagiários (Teixeira & Onofre, 2009). Durante o 

estágio pedagógico as necessidades de formação identificadas e sobre as quais mais 

trabalhei, nesta dimensão, estavam relacionadas com a transmissão completa e clara de 

todas as informações na instrução inicial, o acompanhamento efetivo dos alunos através 

do fornecimento de feedback pedagógico e fechar o ciclo de feedback pedagógico. 

A transmissão de informação é uma das competências fundamentais dos 

professores. A instrução das atividades é um momento fundamental da aula de Educação 

Física, pois é aí que os alunos têm a possibilidade de compreender informações 

diretamente relacionadas com os objetivos e conteúdos de ensino (Siedentop, 1991). No 
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início do estágio pedagógico a informação transmitida durante a instrução inicial era 

muitas vezes incompleta e morosa. Estes dois aspetos levavam a que os alunos tivessem 

uma prática menos orientada e um tempo de prática mais reduzido, para além dos 

comportamentos de indisciplina (como as interações verbais entre alunos) e de 

desatenção para os quais um elevado tempo de instrução remete. Identificada esta 

situação, quer nas autoscopias quer nas reuniões do núcleo de estágio, a necessidade 

de encontrar uma solução interpôs-se. Desse modo, a partir desse momento inicial, 

comecei e realizar resumos escritos das aulas no dia anterior às mesmas. Inicialmente, 

estes resumos cobriam essencialmente os momentos de instrução inicial (escrevendo a 

informação que queria transmitir aos alunos e sistematizando-a em tarefa a realizar, 

espaço da tarefa e objetivos da tarefa e os momentos de questionamento e 

demonstração) e a gestão temporal da aula. Posteriormente, com a minha evolução e 

com as necessidades que se impuseram os conteúdos destes resumos evoluíram, 

nomeadamente nos aspetos relacionados com a minha intervenção sobre os alunos. 

Desde que comecei a utilizar esta estratégia os momentos de instrução inicial foram 

sendo mais claros e breves, conseguindo transmitir toda a informação que considerei 

necessária aos alunos, pretendendo continuar a utilizá-la de forma regular no meu futuro 

profissional e concedendo-lhe especial importância quando na aula for lecionada alguma 

matéria da qual tenha menos conhecimentos. Apesar de ter melhorado bastante em 

relação ao conteúdo da informação e ao tempo despendido na sua transmissão, a 

dinâmica destes momentos era várias vezes monótona. De futuro pretendo continuar a 

melhorar a dinâmica dos momentos de instrução para que não sejam tão monótonos e 

possam criar mais entusiasmo nos alunos e prender a sua atenção de forma mais eficaz. 

Na instrução inicial é essencial que os alunos retenham a informação transmitida 

e a compreendam e por isso, para além dos aspetos referidos anteriormente, utilizei 

frequentemente a demostração e o questionamento, visto serem fundamentais para 

assegurar a qualidade da instrução inicial (Siedentop, 1991). A demonstração e o 

questionamento possibilitam que os alunos interiorizem melhor as informações 

transmitidas, apelando a mais formas de retenção da informação. Através da 

demonstração o aluno consegue visualizar melhor o que o professor pretende, tendo sido 

essencial a sua utilização, durante o estágio pedagógico, na introdução de novas 

técnicas ou ações. O questionamento, por sua vez, permitiu certificar a aquisição de 

conhecimentos lecionados anteriormente, proporcionar momentos de interação professor-

aluno na instrução inicial, e foi utilizado como estratégia de controlo dos comportamentos 

de desvio (em especial para as interações verbais entre alunos durante a instrução 
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inicial). Como já referi no capítulo 2.1., a demonstração e o questionamento foram parte 

integrante do planeamento das unidades de ensino (anexo 11) e das aulas, tendo, tanto 

quanto possível, variar os alunos que realizavam a demonstração (mas garantindo a sua 

qualidade) e variar os alunos a quem eram dirigidas as questões (tendo em conta os 

alunos prioritários e as matérias em que cada aluno tinha mais dificuldades, incidindo 

sobre eles as questões). As experiências vividas no estágio pedagógico relativas à 

demonstração e ao questionamento permitiram compreender a sua utilidade, sendo dois 

aspetos importantes da instrução que pretendo continuar a utilizar no meu futuro 

profissional enquanto professor de Educação Física. 

O fornecimento de feedback é um dos aspetos mais importantes da ação do 

professor, sendo que a sua utilização é uma mais-valia para as aprendizagens dos 

alunos (Black & Wiliam, 1998; Rosado & Mesquita, 2011; Siedentop, 1991). Devido à 

importância atribuída ao feedback e às necessidades de formação evidenciadas no 

estágio pedagógico, o fornecimento de feedback foi um aspeto bastante trabalhado ao 

longo de todo o ano letivo, e sobre o qual pretendo continuar a melhorar ao longo da vida. 

Numa fase inicial o fornecimento de feedback aos alunos era escasso, sendo a maioria 

das intervenções sobre os alunos de carácter organizativo, e nem sempre cobria as reais 

necessidades dos alunos, nem os aspetos chave a melhorar. Estas dificuldades iniciais 

estavam relacionadas com a pouca experiência na observação e avaliação dos alunos, o 

que levava a um maior tempo de observação e a uma menor especificidade do feedback 

fornecido. De modo a melhorar esta situação, tornou-se necessário o treino deste tipo de 

situações. Utilizando as aulas da professora orientadora e as aulas dos meus colegas de 

núcleo de estágio como oportunidades extra de prática foi possível melhorar os 

processos de observação e avaliação dos alunos tornando-os mais rápidos e precisos. 

Outra estratégia fundamental para a melhoria da qualidade do feedback foi o estudo 

autónomo das matérias. Tal permitiu compreender melhor os erros mais comuns, e que 

indicações têm efeito mais direto nas alterações que queria promover no desempenho 

dos alunos. Esta estratégia revelou-se fundamental para as matérias sobre as quais tinha 

menos conhecimento, e em especial para a condução das sessões de treino do desporto 

escolar. No desporto escolar fiquei responsável pelos núcleo de perícias e corridas de 

patins, tendo sido esta seleção baseada numa perspetiva formativa, visto ser a 

modalidade que menos conhecia de todas as disponíveis. O aumento do conhecimento 

acerca desta modalidade foi o que permitiu melhorar a minha intervenção pedagógica 

junto dos alunos, desenvolvendo a minha participação nas sessões de treino. Assim, a 

aplicação destas estratégias possibilitou que fornecesse feedback com conteúdo mais 
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apropriado, aumentando mesmo os feedbacks sobre o conteúdo – quer fossem 

prescritivos, quer fossem descritivos – diminuindo a tendência avaliativa que tinha no 

início do estágio pedagógico. Além disso, o aumento da experiência, do conhecimento do 

conteúdo e do conhecimento pedagógico do conteúdo possibilitaram diminuir o tempo de 

observação, conseguindo assim fornecer mais feedback e acompanhar mais alunos em 

cada aula, sendo mais interventivo. 

Um outro aspeto relacionado com o feedback e identificado como necessidade de 

formação foi a utilização regular de feedback à distância. As aulas de Educação Física 

eram estruturadas preferencialmente e na maioria das vezes em estações de trabalho. 

Muitas vezes a minha atenção ficava apenas centrada na estação onde estava presente 

ou no grupo de alunos que estava a observar o que, para além de comprometer o 

controlo da turma, não permitia que a minha intervenção fosse global, isto é, não permitia 

que eu observasse a globalidade da turma e interviesse onde era mais necessário ou em 

alunos que estavam a cometer erros graves em outras estações (podendo eles ficar 

muito tempo a praticar de forma errada). Apenas no final do segundo período e no 

terceiro período é que a minha capacidade de observar e emitir feedback à distância 

começou a melhorar, sendo notória a diferença em relação à intervenção na aula e ao 

controlo da turma. Ainda assim, considero que esta é uma capacidade que necessita de 

ser mais desenvolvida, sendo uma das prioridades para o meu desenvolvimento no futuro 

próximo devido à necessidade da sua utilização e à importância que pode trazer para as 

aprendizagens dos alunos. 

Apesar de considerar ser importante tentar fornecer feedback a todos os alunos, 

nem todos os alunos têm as mesmas necessidades de intervenção por parte do 

professor, existindo alunos prioritários. De forma a focar a minha atenção nos alunos que 

mais necessitavam, foram identificados no planeamento os alunos prioritários para cada 

matéria (anexo 10 e 11). Esta estratégia permitiu reduzir a incerteza na minha 

intervenção e orientar melhor o meu posicionamento e deslocamento pelas estações na 

aula. Além deste aspeto, considero também fundamental respeitar o ciclo de feedback, 

assegurando que as indicações tenham efeitos no desempenho dos alunos. Ao longo de 

todo o ano letivo a minha capacidade de fechar o ciclo de feedback foi inconstante. Por 

vezes seguidamente ao fornecimento de feedback ficava no local a observar o 

grupo/aluno de modo a verificar se o seu comportamento mudava (fechar o ciclo de 

feedback), no entanto, outras vezes após fornecer feedback mudava o meu foco de 

atenção para outro grupo/aluno. Considero que no futuro devo continuar a trabalhar sobre 

estes aspetos: sendo ainda mais interventivo nas aulas e melhorando a qualidade do 
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feedback, pois a frequência e a qualidade do feedback é um indicador importante para a 

melhoria das aprendizagens dos alunos; fornecendo mais feedbacks quinestésicos, 

interrogativos e prescritivos, pois a variabilidade do feedback é uma mais-valia para a 

compreensão dos alunos sendo que recebem informações por mais de uma fonte 

(Rosado & Mesquita, 2011); fornecer mais feedbacks à distância, pois permite um melhor 

controlo da turma; e dando mais feedbacks relacionado com o conteúdo, para os alunos 

poderem melhorar efetivamente as suas aprendizagens. 

O clima relacional representa as relações estabelecidas entre professor-aluno, 

aluno-aluno e aluno-tarefa (Onofre, 1996), sendo que um ambiente de aprendizagem 

positivo está dependente destas três relações (Siedentop, 1991). Considero que esta 

dimensão foi aquela em que a minha prestação enquanto professor foi mais fraca, tendo 

reveladas dificuldades a todos os níveis. Assim, encaro a melhoria nesta dimensão como 

uma prioridade de formação futura. Independentemente do tipo de relação desta 

dimensão que se pretende melhorar, uma possível estratégia a utilizar, e utilizada por 

mim durante o estágio pedagógico, é o fornecimento de feedback positivo, pois a sua 

utilização é importante para a formação e manutenção de um clima de aula positivo 

(Black & Wiliam, 1998). 

O estabelecimento de uma relação professor-aluno positiva foi um aspeto que 

procurei desenvolver ao longo de todo o ano letivo, porém não considero que tenha 

alcançado o estado desejado. O desenvolvimento afetivo desta relação não foi difícil de 

concretizar. Sendo desde cedo estabelecida uma relação afetiva positiva com a maioria 

dos alunos, não sendo apenas possível o seu desenvolvimento com os alunos que 

evidenciavam mais problemas disciplinares e comportamentos desviantes. Todavia, não 

é apenas a afetividade positiva que contribui para uma boa relação professor-aluno. Além 

da afetividade positiva, os alunos têm de respeitar o professor e constituir nele uma figura 

de autoridade. Foi a conquista desta figura de autoridade que mais dificuldade me trouxe, 

não tendo mesmo chegado ao estado que pretendia, consolidando-a junto dos alunos. A 

existência de respeito pelo professor é essencial para que a aula possa ocorrer com 

menos incidências desviantes, um maior foco por parte dos alunos nas suas tarefas e nas 

suas aprendizagens e maior aceitação das decisões do professor. Embora, com o 

trabalho desenvolvido, nomeadamente ao nível da minha assertividade nas ações e no 

discurso, tenha conseguido melhorar esta situação, não fui capaz de a manter ou de o 

fazer de forma consistente. A falta de respeito pelas minhas (do professor) decisões 

causou alguns transtornos à lecionação das aulas, dando azo a situações de desatenção, 

de comportamentos desviantes e de indisciplina. Um dos aspetos que me pode ter 
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prejudicado a este nível foi a pouca capacidade de fornecimento de feedback e a 

pertinência do mesmo no início do ano letivo, uma vez que criar um ambiente de 

aprendizagem efetiva está também relacionado com ser respeitado pelos alunos, sendo 

um real sinal de respeito dos alunos, quererem agradar o professor com o seu bom 

trabalho (Mawer, 2014a). Apesar disso, no núcleo de desporto escolar o mesmo não se 

verificou, tendo sido estabelecida rapidamente uma boa relação quer ao nível da 

afetividade quer ao nível do respeito pelo professor. Penso que a presença de um 

professor experiente nos treinos, juntamente com a minha, permitiu-me ser mais 

assertivo e transmitir uma figura de autoridade mais credível para os alunos. 

As relações entre os alunos da turma do 7º ano eram complexas, existindo 

diversos subgrupos de afinidades formados dentro do grupo turma. Sendo os subgrupos 

por norma bastante fechados e não tendo grandes afinidades fora deles, chegando a 

existir situações de afetividade negativa entre membros de subgrupos diferentes. Apesar 

de na maioria das vezes as aulas terem decorrido sem nenhuma situação problemática 

entre alunos, principalmente devido ao cuidado na construção dos grupos entre outras 

medidas de prevenção, por vezes surgiram episódios de rejeição de alunos ou de 

confrontos entre alunos. Sempre que estas situações de afetividade negativa aconteciam 

tentava acabar imediatamente com elas, insistindo na integração de todos os alunos na 

turma e no respeito pelos colegas. Desejavelmente estas medidas de remediação não 

devem ser necessárias, sendo estas situações evitadas por medidas de prevenção. 

Todavia, existindo essas situações considero que é importante chamar os alunos à parte 

e falar com eles, como revelou ser ajustado durante a minha experiência no estágio 

pedagógico. Outra estratégia, que não foi utilizada mas que considero ser importante, 

capaz de melhorar as relações entre os alunos da turma é discutir as situações mais 

problemáticas entre os diversos professores e em todas as aulas criar oportunidades de 

integração desses alunos na turma ou noutros subgrupos, aumentando de uma forma 

geral as oportunidades de interação entre os alunos em questão. Mais uma vez, no que 

diz respeito ao núcleo de desporto escolar, o mesmo não se verificou. Embora existissem 

diferentes grupos inicialmente, devido às diferentes proveniências dos alunos (em relação 

às suas turmas), sempre houve uma relação positiva entre todos os alunos do núcleo. 

Considerando que uma relação alunos-tarefa positiva se caracteriza pela 

adequação da tarefa ao aluno, pelo empenho do aluno na tarefa e pela efetiva 

oportunidade de aprendizagem que oferece ao aluno, a relação aluno-tarefa detém uma 

grande importância para a evolução dos alunos nas suas aprendizagens. Desde o início 

do ano letivo que a relação aluno-tarefa foi alvo de grande preocupação da minha parte, 
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procurando proporcionar sempre aos alunos a melhor situação de aprendizagem 

possível. E desde o início do ano letivo que esta tarefa não se revelou fácil. Na procura 

das tarefas mais apropriadas os dados recolhidos durante a avaliação inicial e durante a 

avaliação formativa foram essenciais, pois só a partir deles foi possível fazer a 

diferenciação do ensino de forma adequada. Os reajustes às tarefas eram realizados de 

unidade de ensino para unidade de ensino, sendo por vezes ajustados de aula para aula. 

Esta constante procura pelas tarefas mais adequadas pode ter estado relacionada com a 

minha inexperiência e má capacidade de julgamento inicial. Ainda assim, as maiores 

dificuldades encontradas na relação aluno tarefa não se prenderam com a adequação 

das tarefas mas sim com o empenho dos alunos nas tarefas. Neste aspeto a turma de um 

modo geral era muito inconstante, apresentando um grande empenho nas tarefas que 

mais apreciavam (por exemplo: badminton; basquetebol; minitrampolim) e sendo pouco 

empenhados nas matérias que menos gostavam (por exemplo: atletismo; ginástica de 

solo; ginástica acrobática). Para tentar melhorar o empenho dos alunos nas tarefas 

utilizei ao longo de todo o ano letivo diversas estratégias, tendo sido a maioria capaz de 

produzir os efeitos desejados mas de forma pouco duradoura. Algumas das estratégias 

utilizadas estavam relacionadas com: maior acompanhamento aos alunos (mais 

feedback); utilização de feedback positivo; definição de objetivos quantificáveis para as 

tarefas; utilização de diferentes estilos de ensino; verificação da concretização dos 

objetivos ou da tarefa (certificação); introdução de competição. Todas as estratégias 

utilizadas foram construídas ou selecionadas através da observação das aulas da 

professora orientadora de escola e de outros professores, bem como dos meus colegas 

de núcleo de estágio, e de discussão nas reuniões de núcleo de estágio. Aprofundando 

mais os exemplos enumerados, a estratégia relativa à atribuição de objetivos 

quantificáveis consistia em durante a instrução inicial ou por afixação de folhas nos locais 

onde eram realizadas as tarefas atribuir um objetivo numerário para a realização de certa 

tarefa (por exemplo: 50 clear; 10 saltos engrupados), motivando os alunos para a sua 

consecução. Além disso, a aplicação desta estratégia permite de forma mais precisa 

confrontar os alunos com aquilo que estão a realizar e certificar a sua realização, 

responsabilizando-os pelas suas aprendizagens. Esta estratégia revelou-se 

essencialmente importante para matérias individuais e para o desenvolvimento da 

aptidão física, nomeadamente a força. Apesar de as estratégias utilizadas não terem sido 

completamente eficazes (especialmente para as matérias de futebol e ginástica de solo) 

a sua utilização trouxe melhorias visíveis ao empenho dos alunos nas tarefas. Por essa 
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razão pretendo continuar a utilizá-las como estratégias que promovam o empenho na 

prática no meu futuro profissional. 

Na dimensão disciplina, as dificuldades na intervenção pedagógica podem ser 

encontradas ao nível da remediação da indisciplina e da prevenção da disciplina (Onofre, 

1996). Considero que a prevenção da disciplina deve ser uma área prioritária à 

remediação da indisciplina. Durante o estágio pedagógico tive a oportunidade de reforçar 

esta minha crença, pelas experiências que vivi e pelas várias estratégias utilizadas. Em 

oposição ao núcleo de desporto escolar, a turma do 7º ano tinha um comportamento, 

caracterizado pelos professores do conselho de turma, insatisfatório. De facto, o 

comportamento dos alunos da turma desde o início do ano letivo que me colocou 

diversos desafios e dificuldades. Numa fase inicial (aulas de adaptação) os objetivos das 

aulas estavam relacionados com o conhecimento acerca dos alunos (uma vez que era 

uma turma do 7º ano de escolaridade), a apresentação de algumas rotinas de gestão e a 

minha habituação à lecionação de aulas. Deste modo as aulas foram planeadas de modo 

a serem de simples gestão e de máximo controlo possível. Apesar de serem essas as 

intenções, a prática foi um pouco distinta. Este período foi importante para a minha 

adaptação à lecionação de aulas e para o conhecimento dos alunos, que seria a base 

para a formação de grupos nas seguintes aulas (etapa de avaliação inicial), no entanto a 

minha falta de assertividade não permitiu ter o controlo da disciplina nem a aquisição de 

rotinas desde esta fase inicial. Este é um exemplo de como o comportamento da turma, 

em conjunto com a minha falta de assertividade, me trouxe dificuldades ao nível da 

intervenção pedagógica. 

Como referi, a prevenção da disciplina sempre foi um aspeto que considerei 

prioritário, porém a minha inexperiência fez com que inicialmente não tivesse 

considerações sobre a prevenção de comportamentos inapropriados no planeamento ou 

na instrução. Porém com a minha evolução e conhecimento da turma passei a considerar 

estes aspetos simples. Para tal foram introduzidas e experimentadas diversas estratégias 

como por exemplo: introdução de regras de gestão; formação de grupos tendo em conta 

o comportamento dos alunos; distribuição dos grupos pelo espaço de aula; utilização das 

matérias favoritas como motivadoras para a prática correta de outras matérias; agir com 

mais assertividade. De todas estas estratégias destaco a importância de três: formação 

de grupos tendo em conta o comportamento dos alunos; utilização das matérias favoritas 

como motivadoras para a prática correta de outras matérias; agir com mais assertividade. 

Começando pela exploração de matérias favoritas considero que esta estratégia, para 

além de diminuir os comportamentos desviantes e de indisciplina, permitiu também que 
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os alunos trabalhassem de forma mais focada e empenhada. Esta estratégia consistiu em 

utilizar a agenda social dos alunos, nomeadamente as suas matérias favoritas, como 

motivação para a disciplina e para a prática. Um exemplo de aplicação desta estratégia é 

a construção do sistema de rotação de modo a que certo grupo de alunos comece a 

trabalhar na estação da matéria menos favorita. Desta forma é possível gerir a sua 

motivação e comportamento através da possibilidade de não praticarem a sua matéria 

favorita nessa aula. A formação de grupos de trabalho tendo em conta o comportamento 

dos alunos revelou-se ser uma estratégia essencial para a melhoria verificada nesta 

dimensão desde o início do ano letivo até ao final do segundo período escolar. Embora 

tornasse mais complicada a minha tarefa de construção de grupo de nível, esta estratégia 

permitiu distribuir alunos com tendência a ter mais comportamentos desviantes pelos 

diversos grupos de modo a diminuir a sua interação. Por último, a minha postura e ação 

enquanto professor verificou-se fundamental para o controlo da turma, para o clima de 

aula e o comportamento dos alunos. A postura mais permissiva com que iniciei o ano 

letivo permitiu que alunos propensos a comportamentos desviantes pudessem 

desenvolvê-los. Esta postura inicial conduziu a diversos problemas como interações 

verbais entre alunos durante a instrução, não cumprimento de regras de gestão ou pouco 

empenho nas tarefas. A sua alteração, com vista a um maior controlo da turma, foi uma 

necessidade de formação identificada e sobre a qual trabalhei todo o ano letivo através 

da aquisição e consolidação de diferentes prioridades de formação (por exemplo: 

fornecer mais feedback; melhorar o controlo da turma à distancia; enunciar os objetivos 

de cada tarefas; ser claro e preciso na instrução). A utilização destas estratégias e outras 

permitiram melhorar de uma forma geral a disciplina da turma, no entanto nunca foi 

alcançado o estado desejado, tendo de ser continuado a ser realizado um trabalho 

constante no próximo ano letivo com esta turma para que o progresso alcançado não se 

perca e para que seja possível melhorar ainda mais. 

Apesar de não ser desejável a remediação da indisciplina é necessária quando 

esses comportamentos ocorrem. Durante todo o estágio pedagógico apresentei algumas 

dificuldades em lidar com este tipo de comportamentos e em tomar ações assertivas de 

remediação. De todas as estratégias utilizadas a que mais eficaz se revelou foi a das 

conversas que estabeleci com os alunos que incorriam nesse tipo de comportamentos, 

durante ou após a aula, insistindo no prejuízo que a sua adoção lhes traria ao nível das 

aprendizagens e ao nível social. 

Para além da observação de aulas e das reuniões do núcleo de estágio, como fui 

referindo diversas vezes ao longo do texto, outras técnicas revelaram-se importantes 
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para a minha evolução enquanto professor de Educação Física. Uma dessas técnicas 

utilizadas ao longo do estágio pedagógico para melhorar a minha intervenção sobre os 

alunos foi a autoscopia. A autoscopia consiste numa tarefa de reflexão individual sobre 

um determinado tópico ou episódio da formação, expondo o problema e procurando 

possíveis soluções (Onofre, 1996). Inicialmente a narrativa desta técnica estava mais 

centrada na minha prestação, especialmente ao nível da organização, porém no decorrer 

do ano letivo as questões que envolviam os alunos, como a sua evolução, motivação 

para a prática e clima de aula, tomaram maior importância, tal como sucede com outros 

professores estagiários (Ildefonso, 2013). A evolução da narrativa permitiu que me 

focasse nos problemas relativos às aprendizagens dos alunos buscando soluções 

apropriadas, e que posteriormente (através de outras técnicas de supervisão pedagógica) 

essas soluções pudessem ser discutidas e refletidas em grupo. Outra técnica que se 

verificou relevante para o desenvolvimento da minha intervenção pedagógica foi o estudo 

autónomo. Esta técnica permitiu aprofundar o meu conhecimento sobre diversos 

assuntos, dispondo assim de mais soluções para os problemas encontrados. Por fim, 

outra técnica utilizada que gostaria de salientar foi o microensino. Esta técnica foi 

utilizada essencialmente nas aulas da professora orientadora de escola, onde foi 

possibilitada, ao núcleo de estágio, a oportunidade de intervir pedagogicamente junto de 

um grupo restrito de alunos, normalmente numa estação. Assim, foi possível ter mais um 

espaço de experiência e de prática para podermos evoluir enquanto professores. 

Tendo como referência os diversos estilos de ensino e as suas vantagens e 

desvantagens, possibilidades de utilização e as competências que promovem (Mosston & 

Ashworth, 2008) foram utilizados durante o ano letivo cinco estilos de ensino diferentes, 

comando, tarefa, recíproco, autoavaliação e inclusivo, sendo que todos os estilos de 

ensino utilizados são convergentes (Mosston & Ashworth, 2008). Os estilos de ensino 

convergentes instigam no aluno a reprodução dos conhecimentos e ao nível cognitivo 

evocam a memória e a recordação dos conhecimentos. Neste grupo o professor explica e 

demostra os objetivos, tentando o aluno a sua concretização ou reprodução. Por outro 

lado, os estilos de ensino divergentes são caracterizados pela produção de conhecimento 

por parte do aluno e pela busca de respostas alternativas, inovadoras ou não conhecidas. 

Ao nível cognitivo é evocada a descoberta e investigação. O aluno assume então neste 

grupo de estilos de ensino um papel de descoberta enquanto o professor não divulga aos 

alunos as respostas mas sim coloca um problema (Mosston & Ashworth, 2008). 

Infelizmente o meu controlo da turma deficitário e a insistência em melhorar a minha 

assertividade não permitiram que sentisse que pudesse desenvolver de forma adequada 
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uma aula ou parte dela sob um estilo de ensino divergente, onde o aluno tem mais 

autonomia sobre as suas aprendizagens e o seu papel, optando por não o fazer. Dos 

estilos convergentes o mais utilizado durante o estágio pedagógico, nas aulas de 

Educação Física e nas sessões de treino do desporto escolar, foi o estilo tarefa. Este 

estilo de ensino permitiu que a minha ação e mobilidade sobre as diversas estações 

fosse livre, chegando assim aos alunos que tivesse considerado prioritários. O ensino por 

comando foi utilizado preferencialmente nas aulas de dança e nos momentos de 

mobilização articular. A utilização deste estilo no momento inicial da aula, como a 

mobilização articular, permitiu-me usufruir desse momento para iniciar a aula com maior 

controlo e calma e marcar a minha assertividade desde cedo. O estilo de ensino 

recíproco e o estilo de ensino autoavaliação foram utilizados com o intuito de promover 

nos alunos a compreensão e interiorização dos objetivos que estavam a trabalhar. Não 

consegui aplicar estes estilos de ensino tantas vezes como tinha planeado pois senti que 

o meu controlo da turma ainda não era suficiente e que a sua aplicação poderia 

comprometer o empenho dos alunos. Porém, as vezes que apliquei estes estilos de 

ensino foram, na minha perspetiva, momentos positivos para os alunos, pois gostavam 

da tarefa que tinham de realizar e era notório que tinham melhor compreensão da ação a 

realizar ou do que conseguiam ou não realizar. Considero que futuramente a utilização de 

diversos estilos de ensino durante as aulas potenciará o sucesso do processo de ensino-

aprendizagem dos alunos, uma vez que os alunos também são agentes ativos neste 

processo. Estes estilos de ensino ao incentivarem a cooperação e interajuda entre os 

alunos, contribuem para a verificação de um clima relacional positivo entre eles e entre o 

aluno e a tarefa. 

Durante todo o ano de estágio fui responsável pela lecionação de aulas a uma 

turma e pela coadjuvação de um núcleo do desporto escolar, todavia houve também 

momentos em que fui responsável pela lecionação de aulas a outras turmas de diferentes 

ciclos e anos de escolaridade. Já referi estas atividades no capítulo 3.1. reportando-me 

ao seu planeamento, porém ao nível da condução também se verificaram aspetos únicos 

que merecem ser discutidos. Iniciando pela semana com horário completo, a condução 

de aulas a diversas turmas e de forma consecutiva introduziu a necessidade de gerir 

melhor a minha energia e de me preparar antecipadamente para a lecionação de 

diversas matérias. O estudo autónomo das diversas matérias permitiu-me preparar 

melhor para a lecionação de diversas aulas estando mais preparado para a intervenção 

pedagógica junto dos alunos. Durante cada dia dessa semana o cansaço acumulado era 

muito superior ao que estava habituado até aí, tendo existido repercussões desse 
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cansaço para as aulas que eram lecionadas nos blocos finais, tais como menor 

capacidade de intervenção e menor assertividade. Esta experiência revelou a dificuldade 

inerente à profissão docente, em especial relativamente à quantidade de aulas por dia e 

por semana e à manutenção da qualidade que considero ser necessária para a 

aprendizagem dos alunos. Além disso a utilização de exercícios diferentes e rotinas de 

gestão desconhecidas dos alunos levaram a um aumento do tempo de instrução e 

organização em detrimento do tempo de prática, revelando importância do 

estabelecimento de rotinas e da persistência na realização dos exercícios propostos. A 

outra atividade a que me reporto é a experiência de lecionação ao 1º ciclo. Nesta 

experiência foi possível verificar a diferença significativa que existe entre o 1º ciclo e os 

restantes ciclos do ensino básico, nomeadamente ao nível da concentração dos alunos 

nas tarefas. Nas idades mais jovens mostrou ser necessário que os exercícios fossem 

mais curtos e que o professor tivesse maior controlo sobre a turma de um modo geral, 

havendo menos possibilidades para realizar intervenções individuais e personalizadas. 

 

4. Participação na comunidade escolar 

 

4.1. As atividades extracurriculares e outras 

Anteriormente destaquei os benefícios da participação em atividades de cariz 

desportivo para a saúde (verificar capítulo 1.2), porém estes não são os únicos benefícios 

deste tipo de atividades, nem são estas o único tipo de atividades disponíveis na escola. 

As atividades extracurriculares desportivas, além dos benefícios de saúde, promovem a 

aquisição de competências sociais e comportamentais como a liderança, o trabalho em 

equipa, a organização, a disciplina e a resolução de problemas (Massoni, 2011). Ainda, 

as atividades extracurriculares, na sua generalidade, desenvolvem efeitos positivos na 

educação, nomeadamente nos comportamentos e nos resultados escolares dos alunos 

(Massoni, 2011). 

O desporto escolar é uma oferta desportiva organizada fornecida pela escola aos 

seus alunos, sendo a sua participação de carácter facultativo. Durante o estágio 

pedagógico a minha participação nesta atividade desenvolveu-se dentro de um núcleo de 

desporto escolar, o de perícias e corridas de patins. É sobre a minha experiência e 

participação nesse núcleo que desenvolverei o próximo parágrafo. 

Desde o início das atividades de desporto escolar que o professor responsável 

pelo núcleo de perícias e corridas de patins me referiu que os alunos presentes nos 

treinos costumavam ser bastantes e que normalmente existia uma grande diferença de 
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níveis entre os novos alunos (principalmente do 5º e 6º anos de escolaridades) e os 

alunos que já participavam no núcleo de perícias e corridas de patins em anos anteriores. 

Esta diferença de níveis juntamente com o elevado número de alunos levou a que 

frequentemente nas sessões de treino do núcleo, os alunos tivessem de ser divididos em 

grupos de nível, ficando eu responsável por um grupo e o professor responsável pelo 

núcleo por outro. Por minha opção fique responsável pelo grupo de alunos menos hábeis 

e com menores conhecimentos de patinagem, pois também eu com poucos 

conhecimentos de patinagem receei não conseguir fornecer feedback adequado ao grupo 

dos alunos mais hábil. O conhecimento que fui adquirindo seja devido ao estudo 

autónomo sobre os elementos técnicos, seja na experiência das várias sessões de treino 

realizadas, refletiu-se na evolução visível apresentada pelos alunos. À medida que os 

alunos menos hábeis foram evoluindo e que o número de alunos diminuiu, em especial 

desde o segundo período escolar, foi possível juntar os dois grupos e realizar as sessões 

de treino em conjunto. Esta mudança permitiu que fosse possível aprender mais com o 

professor responsável pelo núcleo, através da observação, e acompanhar os alunos mais 

hábeis, aumentando assim a variabilidade de feedback que tinha de fornecer. Ao longo 

do ano letivo consegui melhorar a intervenção pedagógica nas sessões de treino, pois o 

aumento de conhecimento do conteúdo e conhecimento pedagógico do conteúdo sobre a 

matéria de patinagem aumentou a minha sensibilidade e capacidade de observação e 

análise, que por consequência melhorou a qualidade e frequência do feedback fornecido. 

O grande contacto semanal, três vezes por semana, que tive a oportunidade de ter com a 

matéria de patinagem nas sessões de treino do núcleo de desporto escolar foram um 

grande benefício para a minha intervenção pedagógica nas aulas de Educação Física, 

em especial naquelas onde lecionava esta matéria, devido ao aumento do conhecimento 

do conteúdo e conhecimento pedagógico do conteúdo acerca da patinagem. Ao nível do 

conhecimento pedagógico geral o transfer, entre as sessões de treino do desporto 

escolar e as aulas de Educação Física, também foi evidente, todavia considero que se 

realizou maioritariamente na direção oposta, ou seja, das aulas de Educação Física para 

as sessões de treino do desporto escolar, pois as minhas necessidades de formação 

foram semelhantes, nomeadamente ao nível do acompanhamento das atividades. Para a 

superação das minhas necessidades de formação, como referi ao longo do parágrafo, 

destaco a utilização de estratégias de formação como: estudo autónomo, sobre a matéria 

de patinagem; observação; discussão com professores de Educação Física, 

nomeadamente o professor responsável pelo núcleo de perícias e corridas de patins. 



54 
 

Além do desporto escolar, o grupo de Educação Física proporcionou aos alunos 

outras atividades extracurriculares (anexo 6), como o corta-mato escolar, os torneios 

entre turmas de diversas modalidades desportivas e jogos pré-desportivos (mata piolho, 

bola ao fundo, voleibol, futebol e ginástica), e outros torneios individuais de atletismo. 

Estas atividades estiveram sempre relacionadas com a prática de atividade física, e já 

foram desenvolvidas na EBES em anos anteriores. A participação dos alunos nestas 

atividades foi sempre positiva, embora se tivesse verificado maior adesão dos alunos do 

2º ciclo em comparação com os alunos do 3º ciclo. Pelo envolvimento na organização e 

operacionalização destas atividades foi possível verificar o prazer que os alunos têm na 

sua participação e a importância que têm para a promoção da prática de atividade física, 

para além dos benefícios já identificados (Lubans & Morgan, 2011; Massoni, 2011). 

Para além das atividades desenvolvidas pela escola, tive a oportunidade de 

desenvolver uma ação de intervenção do núcleo de estágio pedagógico, onde, durante as 

aulas de Formação Cívica, tive a oportunidade de desenvolver, em conjunto com os 

meus colegas de estágio, um conjunto de atividades relativas às doenças 

cardiovasculares. Esta ação de intervenção teve o apoio e foi articulada com um projeto 

já existente na escola, Projeto de Educação para a Saúde, e com a Fundação 

Portuguesa de Cardiologia. Os principais objetivos da ação de intervenção realizada 

foram, a promoção de estilos de vida saudáveis e alertar para a importância da 

prevenção das doenças cardiovasculares. Para a sua preparação foi necessário o estudo 

autónomo sobre a matéria em questão e a sua discussão, em reunião, com um 

representante da Fundação Portuguesa de Cardiologia. A preparação e 

operacionalização desta ação constituíram momentos de formação profissional e pessoal 

muito ricos. Por um lado, a preparação permitiu que desenvolvesse capacidades de 

organização de conteúdos acerca das doenças cardiovasculares e dos estilos de vida 

saudáveis e que obtivesse conhecimentos sobre o tema que é útil para o meu futuro 

profissional, como os diferentes tipos de doenças cardiovasculares e as estratégias de 

prevenção mais adequadas. Por outro lado, a operacionalização da ação permitiu 

experienciar a “lecionação de aulas” de forma diferente da que é desenvolvida no estágio 

pedagógico, numa sala de aula ao invés de um espaço desportivo. Para além dos 

benefícios pessoais, esta ação trouxe benefícios aos alunos, nomeadamente ao nível dos 

seus conhecimentos acerca de estilos de vida saudáveis e sobre estratégias de 

promoção desses estilos de vida. 
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4.2. A investigação para a melhoria 

No campo da educação, a investigação-ação procura analisar a realidade 

educativa específica e estimular a tomada de decisão nos seus agentes (Mesquita-Pires, 

2010). São estas características da investigação-ação que contribuem para a mudança 

educativa, potenciando as dinâmicas colaborativas e contextualizadas, a investigação e 

reflexão permanente, e o envolvimento participativo dos atores (Mesquita-Pires, 2010). 

Os benefícios que a investigação-ação representa para a escola constituem um 

importante contributo para a evolução e melhoria das escolas, devendo ser considerados 

pelas escolas. 

Durante o estágio pedagógico tive a oportunidade de desenvolver um estudo de 

investigação-ação no AERDL, e verificar de que forma estes estudos podem contribuir 

para a escola. Para que o estudo de investigação-ação representasse efetivamente um 

contributo para a escola procedemos à identificação da pertinência contextual. Nesse 

processo, para além de procurarmos entender quais as dificuldades do departamento de 

Educação Física de um modo geral, procurámos entender de que modo a formação 

recente do AERDL afetou o departamento de Educação Física e que dificuldades lhes 

trouxeram. Nesta fase foram realizadas entrevistas exploratórias que nos permitiram 

identificar uma dificuldade do departamento de Educação Física relevante para a 

realização do estudo, estando ela relacionada com articulação curricular vertical e o 

trabalho colaborativo. Após a definição do tema, foi necessário recorrer à pesquisa 

bibliográfica de modo a poder caracterizá-lo. Esta pesquisa não se verificou fácil devido à 

escassez de artigos referentes ao tema, nomeadamente articulados com a disciplina de 

Educação Física. A diversidade de nomenclaturas utilizadas na pesquisa nas bases de 

dados científicas foi uma estratégia essencial para encontrar e posteriormente selecionar 

os estudos que sustentariam o quadro teórico do estudo de investigação-ação. 

Infelizmente não foi possível que este quadro teórico tivesse diretamente relacionada 

com a Educação Física, sendo constituída essencialmente por textos sobre a educação 

de um modo geral. Além desta estratégia, o auxílio da professora orientadora de 

faculdade foi importante na identificação de alguns estudos sobre o tema em questão. 

Apesar das dificuldades encontradas no estabelecimento do quadro teórico, considero 

que foi importante para o aumento do conhecimento acerca da articulação curricular e do 

trabalho colaborativo, bem como para o desenvolvimento de capacidades de pesquisa 

em bases de dados científicas. Na metodologia, ao nível da recolha de dados, foram 

realizadas novamente entrevistas, estando desta vez orientadas para as perceções dos 

professores acerca da articulação curricular vertical do currículo de Educação Física e do 
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trabalho colaborativo entre os professores de Educação Física no AERDL. Devido a 

algumas experiências anteriores na formação inicial (1ºciclo e 2ºciclo) relativas à 

construção e condução de entrevistas, esta tarefa foi realizada com relativa facilidade. 

Diferentemente, o método de análise de dados utilizado, análise de conteúdo, e o 

software utilizado para tal, MAXQDA 2007, eram quase desconhecidos por nós, tendo 

tido pouco contacto ou nenhum com eles durante a formação inicial. Ainda assim, não 

encontramos grandes dificuldades na sua realização, tendo sido as dúvidas encontradas 

sempre esclarecidas pela professora orientadora de faculdade. Sendo um estudo de 

investigação-ação a identificação de possíveis soluções para o problema encontrado e a 

sua apresentação aos atores escolares, neste caso os professores de Educação Física, é 

essencial para que possa ocorrer mudança. A identificação destas soluções teve como 

base o trabalho desenvolvido ao nível do quadro teórico do tema e das perceções dos 

professores de Educação Física. A aprovação de algumas das soluções propostas na 

sessão de apresentação foi notória, relevando a pertinência das mesmas e a vontade de 

desenvolvimento contínuo presente no departamento de Educação Física do AERDL. 

A realização deste estudo representou um importante contributo para a minha 

formação profissional. Considero também que, além do contributo pessoal, este estudo 

foi um contributo para o AERDL e o desenvolvimento da Educação Física no 

agrupamento. 

 

4.3. Os encarregados de educação 

Os encarregados de educação representam parte importante da comunidade 

escolar. O seu envolvimento e participação na escola constituem benefícios para a 

qualidade do ensino, nomeadamente para a tomada de decisões escolares e para o 

sucesso escolar dos alunos, sendo que representa um pilar estruturante da cultura da 

organização escolar (Diogo, 1998; Marques, 1997). Uma das competências do diretor de 

turma é estabelecer a comunicação entre escola e encarregados de educação para 

questões específicas da turma ou de alunos da turma (Boavista & Sousa, 2013). Para tal 

o diretor de turma tem estabelecido no seu horário um horário de atendimento aos pais e 

encarregados de educação. Além disso também são momentos de comunicação escola-

encarregados de educação as reuniões de pais e encarregados de educação. Para o 

diretor de turma é possível envolver e solicitar a participação dos encarregados de 

educação através das reuniões de encarregados de educação e do horário de 

atendimento aos encarregados de educação. 
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Na EBES o horário definido para o atendimento aos encarregados de educação, 

durante o estágio pedagógico, foi 45 minutos semanais (agendados no horário do diretor 

de turma), podendo os encarregados de educação comparecer por livre vontade ou 

sendo convocados pelo diretor de turma. Semanalmente marquei sempre presença junto 

do diretor de turma nestes momentos para que pudesse participar nas reuniões com os 

encarregados de educação. Durante todo o ano letivo tive a oportunidade de participar 

em reuniões com treze encarregados de educação, tendo a maioria destas reuniões sido 

convocadas pelo diretor de turma. Como tinha previsto no plano de formação, de início, a 

minha postura nestas reuniões foi bastante observadora pois não me sentia confortável a 

intervir junto dos encarregados de educação. Ainda assim sempre que era questionado 

sobre as aulas de Educação Física ou outro assunto transmitia a minha opinião. 

Posteriormente, no segundo e terceiro períodos alterei a minha postura nestas reuniões 

sendo mais participativo, tentando responder em conjunto com o diretor de turma às 

perguntas dos encarregados de educação e transmitindo sempre informações sobre o 

educando que considerasse necessárias. Um dos aspetos para o qual estas reuniões me 

sensibilizaram foi, além da sua importância para o diretor de turma conseguir 

compreender melhor cada aluno da turma e interpretar alguns dos comportamentos e 

atitudes demonstrados pelos mesmos, a importância que elas comportam para os 

encarregados de educação que muitas vezes não têm perceção do comportamento e das 

ações que os seus educados têm na escola. Durante todo o ano, as informações 

transmitidas pelos encarregados de educação permitiram perceber que vários alunos da 

turma requerem uma atenção especial e que enfrentam momentos difíceis nas suas 

vidas. Além disso, a presença nestas reuniões permitiu-me desenvolver a capacidade de 

diálogo e intervenção junto dos encarregados de educação, bem como entender a 

importância da relação e interação do diretor de turma com os encarregados de 

educação. 

Outro momento de contacto entre o diretor de turma e os encarregados de 

educação foram as reuniões de encarregados de educação. Durante o primeiro período 

foram realizadas duas reuniões de encarregados de educação e em ambas apenas 

metade dos encarregados de educação dos alunos da turma marcaram presença, o que 

prejudicou a transmissão de informações por parte do diretor de turma aos mesmos. 

Nestas reuniões foram sobretudo discutidos o comportamento e o aproveitamento dos 

alunos, sendo que os encarregados de educação se mostraram muitas vezes 

descontentes com o comportamento da turma e com a forma como isso prejudicava as 

potenciais aprendizagens dos alunos. Tal como no horário de atendimento aos 
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encarregados de educação a minha postura nestas reuniões foi muito observadora e de 

apoio ao diretor de turma. No segundo e terceiro períodos foram realizadas uma reunião 

em cada período. Novamente, a presença dos encarregados de educação foi reduzida. A 

não participação dos encarregados de educação nestas reuniões e no horário de 

atendimento aos encarregados de educação compromete a participação dos 

encarregados de educação na organização escolar, podendo os benefícios desta 

participação não serem alcançados desta forma. Apesar destas reuniões terem sido 

menos frequentes que as reuniões individuais com os encarregados de educação 

também representaram um contributo para a minha formação, em especial na importante 

necessidade de preparação das mesmas e na sua importância para o envolvimento dos 

encarregados de educação na escola. 

A relação entre o diretor de turma e os encarregados de educação é, na minha 

opinião, essencial para a resolução de problemas quer se passem em casa quer se 

passem na escola, pois ambos têm informações privilegiadas sobre os alunos que devem 

ser partilhadas e discutidas com vista ao sucesso escolar dos alunos e ao seu bem-estar 

de um modo geral. Enquanto futuro professor, e tendo em conta a importância da 

participação dos encarregados de educação na escola, pretendo convocar todos os 

encarregados de educação para pelo menos uma reunião pessoal no horário de 

atendimento disponível. Possivelmente esta estratégia permitirá conhecer melhor os 

alunos e aproximar os encarregados de educação da escola. 

  



59 
 

5. Conclusão 

No percurso da formação inicial dos professores de Educação Física, o estágio 

pedagógico é um momento rico em aprendizagem e desenvolvimento profissional e 

pessoal. A oportunidade de praticar ensino real constituiu-se como uma importante etapa 

da minha formação como professor de Educação Física. O estágio pedagógico em 

Educação Física permitiu-me adquirir e desenvolver competências fundamentais, como 

planear conteúdos, interpretar comportamentos, desenvolver conhecimentos e analisar 

informação, tornando-me mais preparado para desempenhar o papel de professor com 

qualidade e competência. 

Durante este ano letivo apresentei várias dificuldades nos diferentes aspetos da 

intervenção do professor. Para ser possível melhorar e superar essas dificuldades foi 

necessário organizá-las e trabalhar sobre um conjunto pequeno de cada vez. Assim, foi 

possível desenvolver as minhas competências, superando algumas dificuldades e 

melhorando outras. O meu percurso no estágio pedagógico em Educação Física revelou 

que existem diversas estratégias que podem ser utilizadas para superar as dificuldades 

encontradas. Estratégias que podem ser individuais ou coletivas, mas que promovem 

sempre o conhecimento. Por um lado, a ajuda dos pares através da reflexão coletiva, do 

trabalho colaborativo ou da observação verificaram-se excelentes oportunidades de 

partilha de conhecimentos e de resolução de problemas. Por outro lado, o estudo 

autónomo, a reflexão individual e a experimentação constituíram-se importantes para o 

desenvolvimento do conhecimento nas áreas mais débeis e para aumentar o leque de 

estratégias possíveis de utilizar em diversas situações. A utilização de ambas as formas 

de trabalho é importante para a promoção da qualidade e competência do professor. 

Apesar das competências desenvolvidas ao longo do estágio pedagógico em 

Educação Física, outras estão ainda por desenvolver ou aperfeiçoar. A emissão e a 

qualidade do feedback, bem como o controlo da turma, em especial à distância, e o clima 

relacional são competências que necessitam de continuar a ser trabalhadas e que 

pretendo desenvolver no futuro próximo, devido à sua importância para as aprendizagens 

dos alunos. 
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