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1. Introdução 

O guia de estágio 2012-2013 contempla um conjunto de atividades a realizar por 

parte dos professores estagiários de forma a garantir que os mesmos experimentam 

diversos contextos de intervenção pedagógica, para que o seu processo formativo seja 

bastante rico e completo. Como tal, são contempladas duas tarefas com o intuito de 

possibilitar o contacto com outras realidades: a semana de professor a tempo inteiro 

(SPTI) e a experiência de ensino de 1º ciclo.  

Neste sentido, foi-me dada a oportunidade de lecionar duas sessões no espaço de 

uma semana a uma mesma turma de 1º ciclo, assim como, em outra ocasião, lecionar as 

respetivas sessões semanais a 7 turmas do 2º, 3º ciclo e ensino secundário, mantendo as 

horas destinadas às atividades de desporto escolar, ficando assim com uma semana de 

27 horas de componente letiva.  

No presente documento, irei realizar um balanço das duas tarefas acima 

enunciadas, porque considero que ambas concorrem para desenvolver as mesmas 

competências, quer ao nível da condução como da análise de situações de ensino. Numa 

primeira fase, contextualizarei as duas referenciando a sua organização, apresentando as 

turmas intervenientes, os respetivos horários e as matérias abordadas. 

Numa segunda fase, realizarei uma reflexão critica onde destaco as 

semelhanças/dissemelhanças identificadas na lecionação das turmas dos diferentes 

ciclos de ensino. Seguidamente, referenciarei as principais dificuldades que senti ao 

longo destas duas experiências formativas, refletindo sobre a forma como estas me 

ajudaram a identificar aspetos onde necessito de desenvolver as minhas competências. 

Por outro lado, reflito também sobre a forma como estas duas situações permitiram 

denotar a minha evolução e domínio em relação a diversas competências de ensino. 

Numa fase final, elaborarei as considerações finais refletindo sobre o impacto 

destas duas experiencias no meu futuro profissional.  
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2. Organização das experiências formativas 

Relativamente à SPTI e à experiência de ensino de 1º ciclo importa referir que, 

para todas as aulas das diversas turmas, o planeamento e a condução do ensino foram da 

minha responsabilidade mas sempre devidamente enquadrado pelos professores 

responsáveis das turmas, com quem me reuni previamente para preparar todas as 

atividades. 

 

2.1 Semana de professor a tempo inteiro 

A SPTI decorreu entre os dias 28 de janeiro e 01 de fevereiro de 2013. No 

decorrer dessa semana lecionei um total de 7 turmas, referentes ao 2º e 3º ciclo de 

escolaridade e ensino secundário. As turmas onde tive a oportunidade de lecionar, os 

respetivos professores e as matérias abordadas ao longo da semana estão indicadas na 

tabela seguinte. 

Turma Caracterização Professor/ Escola Matérias 

5º8ª 

A turma já era conhecida dado que é 

partilhada pelo núcleo de estágio. 

Apresenta alunos com níveis de 

desempenho semelhantes, e alguns 

com problemas de comportamento. 

Núcleo de estágio 

FMH 

(EB 2,3 Gaspar 

Correia) 

- Ginástica de solo; 

- Ginástica de aparelhos; 

- Basquetebol; 

- Estafetas; 

-Badminton. 

6º9ª 

Turma com alunos com um nível de 

desempenho algo homogéneo, 

apresentando elevada disponibilidade 

para a prática. No entanto, nas aulas 

observadas os alunos apresentavam 

muitos comportamentos fora da 

tarefa. 

Filipa Esteves 

(EB 2,3 Gaspar 

Correia) 

-Ténis; 

- Voleibol; 

- Basquetebol. 

-Atletismo (salto em 

comprimentos, salto em altura) 

7º1ª 

Turma que já revela alguma 

heterogeneidade de desempenho. 

Possui alguns alunos com problemas 

de atitude perante os colegas.. 

Diogo Álvares 

(EB 2,3 Gaspar 

Correia) 

-Ginástica de solo; 

-Ginástica de aparelhos; 

- Voleibol; 

- Andebol. 

-Basquetebol; 

-Badminton; 

-Luta; 

-Orientação. 

8º2ª 

Turma bastante heterogénea ao nível 

do desempenho, não demonstrando 

alunos com problemas de 

comportamento. Possui um aluno 

NEE com limitações motoras (anda de 

canadianas). 

Nuno Reis 

(EB 2,3 Gaspar 

Correia) 

- Ténis; 

- Basquetebol; 

- Andebol; 

- Badminton; 

- Condição física. 

9º 1ª Turma com elevada heterogeneidade Nuno Reis - Voleibol; 
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ao nível de desempenho nas diversas 

matérias. Revelando no entanto 

elevada cooperação entre os colegas. 

Turma com um excelente clima para a 

aprendizagem. 

(EB 2,3 Gaspar 

Correia) 

- Ténis; 

-Basquetebol 

.-Estafetas; 

-Futebol 

-Andebol 

-Condição física 

10ºE 

Turma referenciada como 

problemática na escola secundária. 

Revelando elevada heterogeneidade 

ao nível do desempenho, e reduzida 

capacidade de cooperação entre 

colegas. Apresenta alguns alunos com 

problemas de atitude perante os 

colegas, assim como perante a 

aprendizagem. 

Pedro Rodrigues 

(Escola 

Secundária da 

Portela) 

- Lançamento do peso; 

- Rugby; 

- Corrida de velocidade e de 

resistência; 

- Futebol; 

- Andebol; 

12ºA 

Turma com alunos bastante 

autónomos e motivados para a 

disciplina. Os alunos na sua maioria 

apresentam excelentes níveis de 

desempenho nas diversas matérias. 

Turma com ótimo clima para a 

aprendizagem. 

Pedro Rodrigues 

(Escola 

Secundária da 

Portela) 

- Dança (aeróbica); 

- Ginástica acrobática; 

- Ginástica de aparelhos; 

- Salto em altura; 

-Triplo salto; 

-Condição Física. 

 

  

Um dos objetivos fulcrais que estabeleci a mim mesmo para a SPTI foi de que 

esta deveria constituir uma oportunidade de lecionar o máximo de turmas possível, e 

sempre de anos letivos diferentes e ainda, se possível, de escolas diferentes, abordando 

matérias diferentes, incluindo algumas como desafio pessoal (e.g. rugby e dança). A 

meu ver, o cumprimento do objetivo anteriormente referido foi uma mais-valia para a 

minha formação, o facto de ter lidado com realidades sociais de duas escolas distintas 

(apesar de pertencerem ao mesmo agrupamento), de ter lidado com turmas de 

professores distintos com metodologias e filosofias diferentes, fez-me crescer ao nível 

das minhas capacidades de análise do ensino.  

O objetivo genérico desta situação formativa, era de passar por uma experiência 

semelhante àquela de um professor com horário semanal completo de 22 horas. No 

entanto, lecionei um total de 27 tempos letivos, num total de 7 turmas e dois núcleos de 

desporto escolar, isto com o intuito de ter o maior número de experiencias formativas 

possíveis. O horário das aulas inicialmente previsto e indicado no projeto de observação 

teve de ser modificado devido ao facto da turma do 8º2ª ter sofrido uma alteração no seu 

Tabela 1 - Caracterização das turmas da SPTI 
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horário, nessa mesma semana, pela direção do agrupamento, passando a sua aula de 90 

minutos de 3ª feira para 6ª feira. Com esta alteração o horário ficou o seguinte: 

 

DIA 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

HORA 1 2 Ex 1 2 Ex 1 2 Ex 1 2 Ex 1 2 Ex 

8.30     
9.15 

12ºA 
  

8º 2ª         
 

6º9ª 
 

        

9.15   
10.00 

12ºA 
  

8º 2ª       
  

6º9ª 
 

      7º1ª 

10.20 
11.05  

5º 8ª 
  

    
  

9º 1ª 12ºA 
   

8º 2ª 
 

11.05 
11.50  

5º 8ª 
  

    
  

9º 1ª 12ºA 
   

8º 2ª 
 

12.05 
12.50  

  10ºE 
 

6º9ª   
 

  10ºE     5º8ª   
  

12.50 
13.35  

  10ºE       
 

  10ºE Ginástica     
 

13.50 
14.35  

 Ginástica 7º 1ª                 
 

  

14.35 
15.20   

  7º 1ª 
   

            
 

9º1ª   

15.40 
16.25 

      
 

              
 

  
 

  

16.25 
17.10 

                      
 

  
  

  

17.20 
18.05 

  
 

    
 

          
 

8º2ª       

18.15 
19.00          

Voleibol 
   

19.00 
19:30          

Voleibol 
   

  

Tabela 2- Horário da SPTI 
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2.2 Experiência de ensino do 1º ciclo 

A experiência de condução de ensino de uma turma do 1º ciclo, por parte do 

núcleo de estágio, decorreu na escola básica de 1º ciclo/jardim de infância da portela de 

3 a 14 de fevereiro de 2013, sendo que lecionei duas sessões nos dias 7 e 14, 5ª feiras, à 

turma A do 3º ano de escolaridade, conforme vem expresso na tabela seguinte: 

 

Turma Caracterização Professora Horário Matérias 

3ºA 

Turma com duas alunas com necessidades 

educativas especiais (uma aluna com 

limitações motoras e outra com limitações 

cognitivas), no entanto as mesmas 

encontram-se totalmente incluídas na 

turma. De uma forma geral, a turma é 

bastante unida e disponível para a prática, 

os alunos apresentam grande 

heterogeneidade ao nível do desempenho. 

Ana 

Correia 

5ª Feira 

09h15 – 10h00 

e  

14:30 – 15:15 

- Deslocamentos e 

equilíbrios; 

- Perícias e 

manipulações; 

- Jogos pré-

desportivos. 

  

Tabela 3 - Caracterização da turma do 1º ciclo 
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3. Reflexão crítica 

 

Dimensão 
Aspetos Fundamentais: Diferenças e Pontos Comuns 

Reflexão Crítica 
1º Ciclo 2º e 3º Ciclo Ensino Secundário 

Planeamento 

- Muitas tarefas, menor 

duração; 

- Tarefas mais lúdicas; 

- Tarefas intensas, sem 

tempos de espera; 

- Estilos de ensino 

convergentes; 

-Tarefas essencialmente 

massivas, com mais 

exercícios em que cada 

aluno tem muito tempo 

de contacto com o 

material. 

- Mais tarefas, com menor 

duração; 

- Com o avançar do ano de 

escolaridade aumenta a 

necessidade de diferenciar as 

situações de aprendizagem; 

- Alunos adoram desafios, e as 

situações lúdicas são excelentes 

para dispor os para a prática; 

- Estilos de ensino 

convergentes; 

- A organização da aula começa 

a ser por um trabalho por 

estações (aulas politemáticas); 

- Os grupos têm de ser 

previamente planeados, 

consoante as particularidades 

das turmas. 

- Menor quantidade tarefas, 

maior tempo de duração; 

- Planeamento assente em 

situações de jogo reduzido 

ou forma, com diversas 

estações (aulas 

politemáticas); 

- Maior diferenciação de 

ensino; 

-Maior autonomia dos 

alunos; 

- Menor tempo previsto para 

montagem/desmontagem do 

material e organização da 

turma; 

- Estilos de ensino mais 

divergentes; 

- Os grupos tem de ser 

previamente planeados, 

consoante as particularidades 

das turmas. 

- O planeamento teve de dar 

continuidade ao trabalho 

desenvolvido pelo professor 

titular, visto este 

implementar um registo de 

avaliações continuas ao 

longo de todo o ano. 

O planeamento difere bastante consoante o incremento nos anos 

de escolaridade. No 1º ciclo, senti a necessidade de planear uma 

enorme quantidade de tarefas de fácil compreensão de forma a 

não exigir muito tempo de instrução/organização. Os alunos ao 

terem muito tempo de prática, com exercícios a serem 

modificados constantemente, torna as aulas desafiantes e 

motivadoras, o que reduz o aparecimento de comportamentos 

fora da tarefa/desvio. Para o 2º e 3º ciclo, o planeamento difere 

muito consoante a turma, mas de uma forma geral com o 

incremento do ano de escolaridade é possível criar mais 

situações de diferenciação de ensino, optando por dar alguma 

autonomia aos alunos. Para os alunos dos anos de escolaridade 

inferiores, é necessário estar constantemente preocupado com 

tarefas de organização da aula. No ensino secundário é possível 

denotar uma maior autonomia por parte dos alunos, como tal o 

planeamento não deverá ser muito exaustivo, criando apenas 

situações de aprendizagem adequadas ao nível de desempenho 

dos alunos. Para todos os níveis de ensino, à exceção do 1º ciclo, 

a formação prévia dos grupos de trabalho é um fator potenciador 

do sucesso de uma aula. 

Na semana de professor a tempo inteiro as condições 

climatéricas não foram as melhores, como tal muitas das vezes 

tive de realizar dois planos de aula para a mesma sessão, o que 

demonstra por um lado a importância de um bom planeamento, 

mas por outro realça a capacidade de adaptabilidade às situações 

que vão surgindo. 

Outro fator que influenciou o tempo potencial de aprendizagem 

dos alunos, foi a existência de rotinas de trabalho semelhantes às 
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que adotei. Nas turmas dos professores que recorrem a um 

trabalho por estações o tempo de prática era muito maior porque 

despendia pouco tempo com tarefas de organização, já nas 

turmas em que os professores optam por uma estrutura de aula 

massificada, ao utilizar um trabalho por estações, despendia 

mais tempo nas transições e surgiam mais comportamentos fora 

da tarefa. 

Gestão e 

Organização 

-Necessária maior 

preocupação com a 

organização da sessão; 

- Maior participação do 

professor na gestão da 

aula; 

- Estabelecimento de 

regras e rotinas é 

fundamental; 

- Relembrar com 

frequência as regras ao 

longo da aula; 

- Ausência de 

autonomia dos alunos 

na sua organização; 

 

- Necessária maior preocupação 

com a organização da sessão; 

- Ainda se mantém uma elevada 

participação do professor na 

gestão da sessão; 

- Estabelecimento de regras e 

rotinas é fundamental; 

- Formação de grupos tem muita 

importância na gestão das 

tarefas; 

- Com o incremento do ano de 

escolaridade, denota-se a 

evolução na capacidade de 

organização e autonomia dos 

alunos, assim como diminuição 

do tempo despendido nas 

transições; 

- O tempo potencial de 

aprendizagem vai aumentando 

com o aumento do ano de 

escolaridade. 

-Maior participação dos 

alunos na organização da 

sessão; 

Menos tempo despendido na 

montagem/desmontagem do 

material, na transição entre 

exercícios e na formação de 

grupos; 

- Elevado tempo potencial de 

aprendizagem. 

As questões de organização e gestão da aula estão claramente 

mais centradas no professor nos anos de escolaridade mais 

baixos. Ao nível do 1º ciclo o estabelecimento prévio de regras e 

a criação de rotinas/sinais , assim como, a preparação prévia da 

sessão, com os materiais disponíveis de forma rápida é 

fundamental. A utilização de jogos lúdicos para evitar tempos 

mortos é essencial para prevenir comportamentos fora da tarefa. 

Para o 2º e 3º ciclo, essencialmente para o 5º,6º e 7º anos, é 

essencial uma maior participação do professor na montagem e 

controlo do material pois os alunos apresentam pouca 

autonomia. A criação de rotinas, o estipular um local de reunião 

e sinais são também fulcrais na gestão e organização das 

sessões. Nestes anos de escolaridade, o tempo despendido em 

transições e demostrações é sensivelmente maior em relação aos 

8º e 9º anos, e ensino secundário. 

Os alunos do secundário, normalmente são bastante autónomos, 

no sentido em que bastava indicar aos alunos quais as matérias 

que tinham de trabalhar que os próprios, de forma autónoma, se 

encarregavam de montar/desmontar o material. 

A meu ver, o tempo de prática motora é substancialmente 

inferior para os alunos do 2º ciclo e início do 3º, sendo que, no 

entanto através do estabelecimento de regras e consolidação de 

rotinas é possível maximizar esse tempo. 

Instrução, 

Intervenção 

e Feedback 

- Muitas intervenções 

coletivas; 

- Feedback 

- Muitas intervenções coletivas 

e para grupos; 

- Feedback menos centrado nas 

- Intervenções mais 

individualizadas ou para 

pequenos grupos; 

Ao nível da instrução, considero que a estas situações de 

aprendizagem foram uma mais-valia, isto porque era onde a 

minha turma me suscitava maiores dificuldades, contudo 
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essencialmente 

centrados nas 

aprendizagens; 

- Certificação da 

compreensão das 

situações através do 

questionamento é muito 

importante. 

- Linguagem mais 

simples; 

- Maior quantidade de 

momentos de instrução, 

mas mais breves; 

- Relacionamento mais 

afetivo sempre pelo 

lado positivo; 

-Maior importância do 

feedback quinestésico. 

aprendizagens; 

- Muitas intervenções 

relacionadas com questões 

organizativas; 

- Preocupação em reforçar as 

boas prestações e valorizar as 

evoluções; 

- Momentos de instrução curtos; 

- Instrução clara e simples; 

- Relacionamento mais afetivo 

positivamente. 

- Menor frequência de 

feedback (erros menos 

constantes); 

- Conteúdo dos feedbacks 

exclusivamente relacionado 

com as aprendizagens; 

-Maior facilidade em fechar 

o ciclo do feedback; 

- Necessária maior 

capacidade de análise e 

interpretação das execuções 

dos alunos; 

- Necessário maior 

conhecimento dos aspetos 

técnico-táticos e didáticos 

das matérias; 

- Necessária maior segurança 

e pertinência nas 

intervenções. 

consegui com alguma facilidade variar os tipos de instrução, 

com variados tipos de linguagem consoante os anos de 

escolaridade. 

No 1º ciclo, utilizei uma linguagem simples e direta, por vezes 

desafiante para com os alunos “quem é que sabe?”; 

relativamente ao 2º ciclo tive de intervir variadas vezes para com 

os diversos grupos e para com a turma, utilizando linguagem 

simples e diretiva, não dando oportunidade dos alunos falarem 

em simultâneo, senti que foi o ciclo onde despendi mais tempo 

com instruções relacionadas com a organização da aula. 

Para o 3º ciclo, mais concretamente para o 8º e 9º ano as 

instruções eram mais curtas e os feedbacks essencialmente 

relacionados com as aprendizagens e com o intuito de reforçar as 

boas prestações. O tipo de linguagem utilizado era mias 

informal, criando um relacionamento de maior proximidade, 

com maior descontração de forma a captar a atenção de todos os 

alunos. Para o ensino secundário em termos da instrução, 

intervenção e feedback considero que é necessário um maior 

conhecimento das matérias, dado que os alunos já têm um maior 

espírito crítico e como tal a intervenção tem de ser segura, 

pertinente e adequada às necessidades de aprendizagem de cada 

um, no entanto os momentos de instrução apesar da mesma 

poder ser mais complexa, tornam-se curtos dado que os alunos 

tem uma maior capacidade de atenção assim como já tem rotinas 

bem estabelecidas. 

Disciplina e 

Controlo da 

Prática 

- Definição de regras é 

fundamental; 

- Certificação da 

compreensão das 

mesmas ao longo da 

aula; 

- Utilização do reforço 

positivo é essencial; 

- Importância da formação de 

grupos e definição de regras; 

- Fundamental uma adequada 

circulação pelo espaço de aula 

garantindo a visão geral da 

classe; 

- Ocorrem mais 

comportamentos fora da tarefa; 

- Ausência praticamente total 

de episódios de indisciplina; 

- Menor incidência de 

comportamentos fora da 

tarefa; 

- Controlo da prática 

centrada nas questões das 

aprendizagens. 

Ao nível do 1º ciclo os comportamentos fora da tarefa foram 

quase inexistentes, penso que se deve ao elevado nível de 

empenho que os alunos colocam nos exercícios, assim como os 

vários momentos de instrução/reconcentração criados. 

No 2º e 3º ciclo é onde se torna mais difícil controlar todos os 

comportamentos menos próprios. Particularmente ao nível do 

5º,6º e 7º anos de escolaridade, os alunos apresentam com mais 

facilidade comportamentos fora da tarefa. No entanto penso que 
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 não tive dificuldades em controlar os mesmos, mesmo sem 

conhecer as turmas consegui implementar as minhas rotinas de 

organização, incluindo matérias novas que sabia que os 

professores titulares não iriam abordar ao longo do ano. 

A formação de grupos e definição de regras e rotinas são muito 

importantes de uma forma transversal para todos os níveis de 

ensino. Contudo, ao nível do secundário, estas questões são 

menos preocupantes, uma vez que os alunos permanecem 

focados nas tarefas durante mais tempo e têm uma maior noção 

do que está certo e errado e de quais os comportamentos 

considerados apropriados para uma sala de aula. 

Valor das 

atividades 

propostas 

-Atividades 

essencialmente lúdicas 

e tarefas individuais, 

salvaguardam um 

elevado 

empenho/intensidade; 

- Exercícios critério e jogos com 

uma componente competitiva 

e/ou de cooperação, 

salvaguardam um elevado 

empenho/intensidade; 

-Maior diversidade de tarefas 

em simultâneo, leva a um maior 

empenho e possibilidade de 

diferenciar o ensino. 

- Elevada diversidade de 

tarefas propostas; 

-Alunos com maior 

autonomia sabendo o que 

tem de realizar para 

atingirem os seus objetivos; 

-Criei exercícios novos e 

situações de aprendizagem 

para demonstrar o transfer da 

educação física para a 

atividade física que podem 

realizar nos tempos livres. 

Ao nível do 1º ciclo notei uma clara motivação dos alunos para a 

prática aliada a uma elevada intensidade e competitividade na 

realização dos mesmos sem o aparecimento de comportamentos 

desviantes e /ou fora da tarefa leva-me a concluir que os 

exercícios que adotei são claramente adequados aos alunos. 

Já para o 2º e 3º ciclo, os exercícios foram progredindo de 

exercícios critério, para formas jogadas culminando em situação 

de jogo reduzido (ou jogo formal no caso do 9º1ª), penso que 

não tive grandes dificuldades em aferir o nível dos exercícios a 

capacidade dos alunos. 

No que diz respeito ao ensino secundário, abordei matérias em 

que não me sentia completamente à vontade (ex. dança e rugby), 

no entanto os exercícios propostos, assim como as estratégias 

adequadas permitiram que as turmas aceitassem e realizassem os 

exercícios com alguma facilidade, e com elevado empenho. 

Para as várias turmas propus um jogo semelhante numa situação 

de aquecimento com o intuito de desenvolver a velocidade de 

reação e de verificar as diferenças entre os diferentes anos de 

escolaridade, neste sentido pude verificar que as situações 

lúdicas são bem aceites por todos os níveis de ensino, foi algo 

que realizei a titulo de curiosidade e que me permitiu verificar a 

facilidade com que os alunos aceitam e se motivam a realizar 
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jogos lúdicos (inclusive os de secundário).  

De uma forma geral, sempre que tive oportunidade optei por 

lecionar, nas turmas em que me era permitido, a matéria de ténis, 

isto porque sei que é uma matéria que alguns professores não 

abordam nas suas aulas por não se sentirem à vontade com a 

mesma. 

Agentes de 

ensino 

-Utilizar vários alunos 

no decorrer dos 

exercícios para 

demonstrarem bons 

exemplos de 

aprendizagem/evolução; 

-Utilizar a professora 

titular para demonstrar 

alguns exercícios 

tornou-se uma mais 

valia. 

-Utilizar essencialmente os 

alunos para demonstrar os 

exercícios; 

-Maior dificuldade em utilizar 

os bons exemplos, dado 

despender maior atenção com 

questões comportamentais. 

- Maior utilização dos alunos 

com agentes de ensino 

(podendo até utilizar 

determinados praticantes de 

modalidades como 

orientadores dos colegas). 

No 1º ciclo, utilizei de forma recorrente o reforço das boas 

prestações/aprendizagens perante toda a turma, no sentido de 

utilizar as aprendizagens de diversos alunos para potenciar as 

aprendizagens dos demais. A meu ver, esta estratégia é fácil de 

implementar nestas idades gerando quase que um frenesim nos 

restantes para tentarem dar o seu melhor. Nas tarefas de 

demonstração também utilizei de forma recorrente um aluno 

para demonstrar determinados exercícios. No 5º, 6º e 7º ano, é 

onde considero ser mais difícil reforçar os bons exemplos 

perante toda a turma, visto que é onde é-me exigido maior 

controlo dos comportamentos menos adequados. No entanto, nas 

demonstrações os alunos foram utilizados de forma frequente 

para exemplificarem as tarefas. Para o 8º e 9º ano, já me foi mais 

fácil reforçar as boas prestações dando exemplos perante toda a 

turma, assim como utilizar os alunos como agentes de ensino 

quer nas demonstrações, quer ao nível de feedbacks para com 

colegas menos aptos em determinadas matérias (e.g. lançamento 

no basquetebol). Ao nível do ensino secundário foi onde senti 

maior facilidade em utilizar os alunos como agentes de ensino, 

quer através de demonstrações, quer ao nível do reforço de boas 

prestações perante toda a turma, quer como orientadores de 

tarefas dando mesmo feedbacks aos colegas menos aptos em 

determinadas matérias (e.g. utilização de alunos que jogam na 

seleção de rugby) . 

Tabela 4 - Reflexão crítica - SPTI e 1º ciclo 
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4. Dificuldades identificadas 

A SPTI e a experiência de ensino a uma turma de 1º ciclo permitiram-me 

identificar algumas fraquezas nas minhas competências de ensino. A primeira 

dificuldade sentida foi o fraco conhecimento de algumas matérias, nomeadamente do 

rugby. Apesar de no início do presente ano letivo ter realizado uma formação dessa 

matéria, sinto que a ausência da mesma no currículo da minha formação inicial carece 

de mais e melhores formações futuras. Contudo, penso que consegui demonstrar bom 

domínio da mesma perante os alunos, tendo recorrido para isso ao estudo autónomo 

realizado no curto espaço de tempo que me sobrava no decorrer da semana. O facto de 

ter utilizado dois alunos que praticam a modalidade fora da escola como agentes de 

ensino, foi considerada uma boa estratégia pelo próprio professor titular da turma, no 

sentido em que consegui desse modo potenciar as aprendizagens dos restantes colegas. 

No entanto, penso que como professor desses mesmos dois alunos, deveria ter a 

capacidade de lhes conseguir ensinar algo no rugby, o que não foi o caso.  

Outro aspeto que necessito de melhorar é de conseguir focar-me essencialmente 

ao nível das aprendizagens nas turmas de 2º e inicio de 3º ciclos, dado que foi onde 

surgiram algumas dificuldades em conseguir implementar rotinas de observação das 

boas prestações. Foi também onde senti maiores dificuldades em conseguir cumprir o 

ciclo do feedback, reduzindo assim a qualidade dos mesmos. O facto de estar 

constantemente preocupado com questões comportamentais, típicas em turmas mais 

agitadas, levou a que conseguisse criar menos situações de diferenciação de ensino. 

Apesar desta ultima dificuldade se ter evidenciado de uma forma mais premente na 

turma de 6º ano, onde não possuía informação sobre o nível dos alunos nas diversas 

matérias, assim como os mesmos não possuíam rotinas de trabalho por estações. 
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5. Aspetos positivos e mais-valias 

Tal como sucedeu em relação às dificuldades, também me foi possível 

identificar alguns aspetos positivos que se destacaram ao longo da SPTI e da 

experiência de ensino a uma turma de 1º ciclo. 

O facto de poder lecionar várias turmas de anos diferentes permitiu-me verificar 

quais as minhas verdadeiras limitações, assim como testar a minha capacidade de 

adaptação aos mais diversos contextos. Considero, inclusivamente, que devido à 

diversidade de experiências de lecionação pude apurar que certos aspetos em que 

considerava que tinha maiores dificuldades evidenciaram-se como pontos fortes, 

nomeadamente ao nível das competências de instrução e relação professor-aluno. O 

contexto particular da minha turma cria-me por vezes dificuldades nas tarefas desta 

natureza, e como tal pude constatar que essa particularidade é um fator positivo para a 

minha formação enquanto professor, no sentido em que em todas as restantes turmas 

(mesmo as referenciadas como turmas problemáticas) não senti quaisquer dificuldades 

nesses parâmetros. Pelo contrário, até me senti bastante “à vontade” nas tarefas de 

instrução, sentindo até alguma facilidade em comparação com as dificuldades que 

surgem na minha turma. Ao nível da relação aluno-professor, até fui elogiado por 

alguns professores, no sentido em que conseguia de imediato criar uma relação positiva 

com os alunos, de tal forma que o clima de aula ficava propício para a aprendizagem. A 

meu ver, se não fosse através destas experiências não poderia constatar tais evidências, 

e de certa forma as particularidades de uma turma estariam a exacerbar as minhas 

dificuldades/potencialidades enquanto professor. 

Outro aspeto positivo é o facto de ao longo de todo o ano letivo poder lecionar 

em três turmas distintas, de dois ciclos diferentes. Como tal, penso que não surgiram 

mais dificuldades, nomeadamente ao nível da lecionação do 2º ciclo, dado que a maior 

parte delas foram ultrapassadas com a experiência de ensino na turma do 5º8ª.  

Uma das mais-valias destas experiências, foi o facto de ter lecionado em duas 

turmas com alunos com necessidades educativas especiais (NEE) em termos motores. 

Neste sentido, pude utilizar estratégias inclusivas, envolvendo os alunos na totalidade 

dos exercícios das aulas. Ao nível do 8º ano, um dos alunos com problemas motores não 

costumava realizar as aulas em conjunto com os restantes colegas, e mesmo com 

limitações de espaço (devido às condições climatéricas) consegui colocá-lo a jogar 
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diversas modalidades com os restantes colegas (algumas que o mesmo nunca tinha 

praticado até então).  

Ao nível do 1º ciclo, só soube da existência de duas alunas com NEE no início 

da 1ª sessão, uma delas com limitações motoras e outra em termos cognitivos, o que 

levou a que tivesse de adaptar o plano de aula no momento. A meu ver, foi mais um 

momento em que pude demonstrar a minha versatilidade e adaptabilidade às 

circunstâncias, algo que pensava que poderia ser uma das minhas limitações veio-se a 

revelar como uma das minhas potencialidades. 

Um ponto a destacar, que se evidenciou de uma forma transversal a todos os 

ciclos de ensino, foi o facto de ter conseguido dar bons feedbacks, fechando o ciclo do 

mesmo, nas mais diversas matérias. Outra característica positiva a salientar, é a 

facilidade com que consigo criar uma relação positiva com os alunos de forma a 

potenciar um clima de aula positivo.  

A SPTI foi um bom teste à minha versatilidade enquanto professor, assim como 

à minha capacidade de adaptação, não só pela diversidade de matérias e de contextos 

experienciados, mas também pelas condições climatéricas que se fizeram sentir, que de 

um momento para o outro poderiam alterar todo o plano de aula que tinha realizado até 

então. 
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6. Considerações finais 

O facto de me ter sido possibilitado lecionar ao nível de todos os ciclos de 

ensino, permitiu-me lidar com alunos que apresentavam os mais variados níveis de 

desempenho. Como tal, tive a oportunidade de criar situações de ensino-aprendizagem 

das mais simplistas que existem, relacionadas com os deslocamentos, até situações de 

um elevado grau de complexidade, como por exemplo ensinar a queda facial na 

ginástica ou a formação ordenada no rugby. Sem uma oportunidade deste género, a 

minha experiencia de ensino ficava um ponto constrangida ao contexto e às 

condicionantes impostas pelas turmas e pela escola onde leciono, ficando apenas a 

conhecer uma realidade. Neste sentido, gostei bastante de poder abordar conteúdos de 

um maior grau de complexidade que de outra forma não teria oportunidade de lecionar. 

O facto de ter lidado com uma turma de 1º ciclo, fez-me despertar o interesse pelo 

ensino a crianças dessas idades, o facto de ter conseguido criar uma excelente relação 

com a turma do 3ºA, fez com que saísse sempre das aulas com um sorriso no rosto. A 

meu ver, uma semana de lecionação a este ciclo é algo limitativo para desenvolver as 

minhas competências, nesse sentido aproveitei para me voluntariar para conduzir mais 

sessões à turma do 3ºA até ao final do ano letivo. 

De um modo geral, estas experiências permitiram-me criar diferentes estratégias 

de intervenção de acordo com a idade e nível dos alunos, adotar diversos tipos de 

linguagem, diferentes tipos de relacionamento afetivo com os estudantes, abordar 

diferentes conteúdos e uma maior diversidade de matérias, que de outro modo não me 

seria possível experimentar. 

Outro dos aspetos a salientar, foi a possibilidade de aprofundar relações com os 

diversos colegas do agrupamento, o que me permitiu observar diversos métodos de 

trabalho, enriquecendo novamente a minha formação. 

 Por fim, um aspeto fulcral a reter, é a importância que estes momentos de 

formação têm, no sentido de desenvolver tanto a capacidade de adaptação às diversas 

situações e contextos existentes, o que permite evidenciar alguma criatividade, assim 

como desenvolver competências de análise das situações de ensino.  


