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Resumo 

 

 O presente relatório visa a análise e reflexão do processo de estágio pedagógico, 

inserido no Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da 

Faculdade de Motricidade Humana, realizado na Escola Básica e Secundária de Gama 

Barros, no ano letivo de 2013/2014.  

 Foi elaborada uma descrição, análise, reflexão e projeção acerca de todas as 

atividades desenvolvidas, no âmbito das diferentes áreas definidas no guia de estágio 

pedagógico (2013/2014): área 1 – organização e gestão do ensino e da aprendizagem; 

área 2 – inovação e investigação; área 3 – participação na escola; e área 4 – relação com 

a comunidade. 

  Na reflexão final foi evidenciada a articulação das diferentes áreas, refletindo a 

importância das mesmas para todo o processo de formação. E numa perspetiva projetiva, 

referi a importância do saber refletir e da forma que influencia a aprendizagem da profissão 

docente. 

 

Palavras-chave: Educação Física, Processo-Ensino-Aprendizagem, Diferenciação, 

Desporto Escolar, Reflexão. 
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Abstract 

 

 This report concerns to the analysis and reflection of my pedagogic internship, 

included in the physical education in primary and secondary grade master’s degree, fulfilled 

in Gama Barros – basic and secondary school, school year 2013/2014. 

 In order to elaborate the report a description, analysis, reflection and projection 

about all the activities developed within the different areas defined in the practicum guide 

(2013/2014) was prepared. The areas were: area 1 – management and organization of 

teaching and learning; area 2 – innovation and research; area 3 – school participation; area 

4 – relationship wiht the community. 

 The articulation between the different areas was emphasized on the final reflection, 

demonstrating the importance of each one in the whole process. In a  projective perspective, 

I mentioned the importance of knowing how to  reflect, and the way that influence learning 

in the teaching profession. 

 

Keywords: Physical Education, Teaching-Learning Process, Differentiation, School Sports, 

Reflection. 

 

 

  



 

VI 
 

Índice 
1. Introdução ..................................................................................................................... 1 

2. Contextualização do Estágio ......................................................................................... 2 

2.1. Caracterização da escola e do meio envolvente ..................................................... 2 

2.1.1. Oferta Educativa .............................................................................................. 3 

2.1.2. Serviços, projetos e atividades ......................................................................... 4 

2.2. Caracterização da comunidade escolar .................................................................. 4 

2.2. Projeto Educativo de Escola ................................................................................... 5 

2.3. Regulamento Interno .............................................................................................. 6 

2.4. Educação Física ..................................................................................................... 7 

2.4.1 Grupo Disciplinar de Educação Física .............................................................. 7 

2.4.2. Recursos para a Educação Física ................................................................... 9 

2.5. Caracterização da Turma ......................................................................................12 

3. Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem...................................15 

3.1. Planeamento .........................................................................................................15 

3.1.1. Primeira etapa – Planeamento da Avaliação Inicial .........................................16 

3.1.3. Plano Anual de Turma ....................................................................................19 

3.1.4. Plano de etapas ..............................................................................................21 

3.1.5. Unidades de Ensino ........................................................................................22 

3.1.6. Plano de aula ..................................................................................................23 

3.2. Avaliação ...............................................................................................................24 

3.2.1. Avaliação Inicial ..............................................................................................25 

3.2.1. Avaliação Formativa .......................................................................................28 

3.2.2. Avaliação Sumativa ........................................................................................32 

3.3. Condução do Ensino .............................................................................................34 

3.3.1. Organização ...................................................................................................34 

3.3.2. Instrução .........................................................................................................36 

3.3.3. Disciplina ........................................................................................................39 



 

VII 
 

3.3.4. Clima de aula ..................................................................................................40 

3.4. Estilos de ensino ...................................................................................................42 

3.5. Observação intervenção pedagógica ....................................................................45 

3.5.1. Observação indireta ........................................................................................45 

3.5.2. Observação direta ...........................................................................................46 

3.6. Semana integral de estágio ...................................................................................48 

4. Área 2 – Inovação e Investigação Pedagógica ............................................................49 

4. Área 3 – Participação na Escola ..................................................................................55 

5. Área 4 – Relação com a comunidade ..........................................................................64 

5.1. Acompanhamento de Direção de Turma ...............................................................64 

5.1.1. Intervenção Escola-Escola ..............................................................................65 

5.1.2. Intervenção Escola-Família .............................................................................66 

5.1.3. Intervenção Escola-Alunos .............................................................................67 

5.2. Inclusão de Alunos com Necessidades Educativas Especiais ...............................68 

6. Reflexão Final – articulação das áreas ........................................................................71 

7. Referências Bibliográficas ............................................................................................74 

8. Anexos .........................................................................................................................79 

 

Índice de anexos 

Anexo 1 - Projeto Educativo de Escola 

Anexo 2 - Regulamento interno do Agrupamento de Escolas D. Maria II 

Anexo 3 - Plano anual de atividades do Agrupamento de Escolas D. Maria II 

Anexo 4 - Estudo de turma 

Anexo 5 - Plano anual de turma 

Anexo 6 - Plano de etapa (exemplo) 

Anexo 7 - Plano de unidade de ensino (exemplo) 

Anexo 8 - Plano de aula (exemplo) 

Anexo 9 - Projeto de investigação área 2 

Anexo 10 - Projeto de acompanhamento do núcleo de andebol 

Anexo 11 - Projeto “Orienta-te” 



 

VIII 
 

Anexo 12 - Projeto “INEE” 

Anexo 13 - Projeto de Acompanhamento da Direção de Turma 

 

Índice de figuras 

Figura 1 - Exemplo de tabela de registo...........................................................................27 

Figura 2 - Exemplo de grelha de AF do GDEF .................................................................29 

Figura 3 - Ficha de autoavaliação ....................................................................................30 

Figura 4 - Folha de apoio AF ...........................................................................................31 

Figura 5 - Justificações das escolhas dos alunos ............................................................52 

Figura 6 - Principais doenças das crianças das unidades ... Erro! Marcador não definido. 

 

Índice de tabelas 

Tabela 1 - Preferência dos alunos relativamente aos grupos de trabalho ........................52 

Tabela 2 - Vantagens e desvantagens em trabalhar com grupos de género ou mistos ....54 

file:///C:/Users/Rita%20Carvalho/Desktop/aEstágio%202013-2014/Relatório%20de%20Estágio%20-%20Rita%20Carvalho.docx%23_Toc402521362


 

1 
 

1. Introdução 

 “O Relatório Final de estágio deve ser assumido como o produto de uma apreciação 

de todo o processo formativo, orientado para as competências definidas, com um caráter 

reflexivo, contextualizado, projetivo e fundamentado” (Guia de Estágio, 2013/2014, p. 5). 

 Deste modo, este documento contempla três partes, a primeira diz respeito à 

contextualização onde foi inserido o estágio (Escola Básica e Secundaria de Gama Barros), 

para que se compreenda a estrutura de suporte deste processo de formação. Assim, poder-

se-á compreender as várias estratégias e decisões tomadas ao longo do estágio. 

 A segunda parte envolve uma análise crítica e reflexiva da formação, fazendo uma 

descrição e reflexão das atividades realizadas nas quatro áreas que compõem o processo 

de formação do estágio pedagógico, definidas no guia de estágio: 

 Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem;  

 Área 2 – Investigação e inovação pedagógica;  

 Área 3 – Participação na escola;  

 Área 4 – Relação com a comunidade.  

 E por último, apresenta-se uma reflexão final, referente à articulação das áreas, 

refletindo a importância das mesmas para todo o processo de formação e os seus efeitos 

profissionais e pessoais. Bem como se refere a importância do saber refletir e a forma 

como influência o processo da aprendizagem docente. 

 

 

  



 

2 
 

2. Contextualização do Estágio 

 2.1. Caracterização da escola e do meio envolvente 

 A Escola Básica e Secundária de Gama Barros (EBSGB) situa-se na rua da 

esperança, união das freguesias do Cacém e S. Marcos, uma das duas freguesias que 

atualmente compõem a cidade de Agualva-Cacém. Foi inaugurada a 14 de Novembro de 

1983 e teve origem na antiga escola Industrial e Comercial de Sintra. Nas últimas décadas 

tem-se verificado um boom na expansão urbana na cidade de Agualva-Cacém, sendo 

representativa do que ocorreu, em geral, no eixo Lisboa-Sintra. Este desenvolvimento 

ocorreu inicialmente, com base no eixo ferroviário suburbano e depois foi reforçado com o 

eixo rodoviário mais importante no crescimento desta área, o IC 19. 

 Dessa forma, a cidade de Agualva-Cacém cresceu demograficamente nas quatro 

últimas décadas do século XX de forma muito significativa, devido ao êxodo rural, ao 

retorno dos portugueses das antigas colónias e ao fluxo imigratório, primeiro dos Países 

Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e mais recentemente de países do leste 

europeu e Brasil. Recentemente, uma parte da cidade de Agualva-Cacém, foi alvo do 

programa Polis, que pretendeu ordenar o caos urbanístico verificado na zona central 

 A sua origem adveio do Dec. Lei n.º 457/71 de 28 de outubro, que desagregou a 

Escola Industrial e Comercial de Sintra em duas escolas, Escola Técnica de Gama Barros 

e Escola Técnica de Ferreira Dias. As duas coexistiram no mesmo espaço mais de uma 

década e meia, com vertentes diferenciadas. O referido decreto destinou à Escola Técnica 

de Gama Barros o curso geral de comércio e a secção preparatória para os institutos 

comerciais, conferindo-lhe o estatuto de escola comercial. Em 1975 foi abolida a distinção 

entre Liceus e Escolas técnicas, o que motivou a alteração da denominação para Escola 

Secundária de Gama Barros, atualmente intitulada de Escola Básica e Secundária Gama 

Barros. 

 O patrono da EBSGB, de seu nome Henrique da Gama Barros, nasceu em Lisboa 

a 23 de Agosto de 1833. “A obra de Gama Barros constitui, ainda hoje, o principal 

repositório da história das nossas instituições medievais, abrangendo tanto matérias 

administrativas propriamente ditas como outros elementos sobre fontes do direito, 

estruturas económicas, sociais e judiciárias” (Pereira, 1990). 

 A EBSGB apresenta uma área total de 2,7 hectares, sendo composta por oito 

pavilhões. Seis pavilhões (A,B,C,D, E e o gimnodesportivo) são vocacionados 

prioritariamente para as atividades letivas. Os restantes, pavilhões H e R são vocacionados 

para os serviços da escola, onde se encontram o refeitório e o bar, a biblioteca e centro de 
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recursos, a sala dos alunos, a rádio, os serviços de gestão e administração escolar e as 

salas de professores e de diretores de turma. 

 A construção do pavilhão gimnodesportivo foi relativamente recente, estando em 

atividade desde 2002/2003. Este inclui uma sala de aula, sala do grupo disciplinar de 

educação física (GDEF), um ginásio, balneários e uma arrecadação com materiais 

destinados às aulas de educação física (EF) e ao desporto escolar (DE). Além do pavilhão 

gimnodesportivo as instalações destinadas às atividades físicas abrangem também um 

espaço exterior, incluindo um campo de jogos com bancadas, uma pista de atletismo e 

uma caixa de saltos em comprimento. Esta área possui iluminação, permitindo, assim, a 

prática de atividades desportivas em período noturno.  

 No passado ano letivo (2012/2013) formou-se o Agrupamento de Escolas D. Maria 

II (AEDM), integrando a EBSGB (escola sede), a Escola Básica Nº1 do Cacém, a Escola 

Básica Nº2 do Cacém, a Escola Básica Ribeiro de Carvalho, e a Escola Básica com Jardim 

de Infância de Vale Mourão. Deste modo AEDM garante uma oferta formativa que abrange 

todo o percurso de escolaridade obrigatória, permitindo que um aluno possa fazer todo o 

seu percurso no agrupamento. 

 

2.1.1. Oferta Educativa 

 O AEDM tem uma oferta educativa diversificada, englobando quatro escolas com o 

ensino básico, um jardim-de-infância e uma escola com o 2º, 3º ciclo e secundário. A 

EBSGB envolve os regimes de ensino diurno e noturno. 

 No regime diurno, a oferta educativa engloba o 2º e 3º ciclo do ensino regular. E 

ainda o ensino secundário, diferenciado pelos cursos científico-humanísticos (ciências e 

tecnologias, ciências socioeconómicas, artes visuais e línguas e humanidades) orientados 

para o prosseguimento de estudos e pelos cursos profissionais (técnico de secretariado, 

técnico de informática e gestão, técnico de gestão, técnico de auxiliar de saúde e técnico 

de apoio à gestão desportiva) orientados para a vida ativa, com a duração de três anos, 

compreendendo o 10.º, o 11.º e o 12.º anos de escolaridade. 

 Relativamente ao regime noturno, a oferta educativa engloba cursos de educação 

e formação de adultos – básico (B3 escolar, certificação de 9º Ano), nos cursos de nível 

secundário (contabilidade e gestão, técnicas de instalações elétricas e técnico de 

informática – sistemas). Entende-se que um dos pontos fortes da EBSGB é a oferta 

diversificada que se adequa as necessidades do meio envolvente. 
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2.1.2. Serviços, projetos e atividades 

 O AEDM dispõe de um vasto conjunto de serviços, nomeadamente duas bibliotecas 

escolares/centros de recursos educativos, uma localizada na escola-sede e outra na 

Escola Básica Ribeiro de Carvalho. Estas dispõem de espaços constituídos por um 

conjunto de recursos físicos, humanos e documentais, em suportes impressos, 

audiovisuais e informáticos. A escola deseja que estes sejam espaços privilegiados de 

cultura, facilitadores do ensino, da aprendizagem e da autonomia do aluno (RI, 2013).  

 O AEDM além dos serviços de papelaria, reprografia, refeitório, bar, serviço de 

comunicação telefónica e portaria dispõe de serviços especializados de apoio educativo 

(serviço de psicologia e orientação, educação especial, programa de ação tutorial, apoio 

psicopedagógico ao aluno e apoio educativo). 

 O gabinete de apoio a exames, é uma estrutura que visa proporcionar aos alunos 

um reforço de aprendizagens em disciplinas do ensino básico e secundário sujeitas a 

exame nacional. A atividade de apoio ao estudo também está ao dispor dos alunos e 

destina-se à realização de trabalhos de casa e de consolidação das aprendizagens. 

 Outras atividades disponíveis no AEDM são as atividades de complemento 

curricular, o desporto escolar e as atividades de enriquecimento curricular promovidas pelo 

agrupamento em parceria com a Câmara Municipal de Sintra, em todas as escolas do 1º 

CEB. 

  O projeto de educação para a saúde, responsável por assegurar ações de 

promoção e educação para a saúde e os projetos de desenvolvimento educativo são 

projetos contemplados no AEDM. 

 

2.2. Caracterização da comunidade escolar 

 Quanto à população escolar, de acordo com Projeto Educativo de Escola (PEE) 

2011/2014 (Anexo 1), no ano letivo de 2010/2011, o corpo docente era composto por 187 

professores, dos quais 74% pertencentes ao quadro de escola e de zona pedagógica, e 

26% contratados. A maior parte dos professores tinham mais de 10 anos de serviço. 

 Em relação ao corpo discente, era composto por um total de 1522 alunos, dos quais 

659 pertenciam ao ensino básico e 863 ao ensino secundário. Distribuídos por 76 turmas, 

em que 34 pertenciam ao 3º ciclo e 42 pertenciam ao ensino secundário. 

 “Os alunos apresentam uma grande diversidade cultural e linguística: 31,9% não 

nasceram em Portugal; são oriundos de 24 países diferentes, maioritariamente dos Países 

Africanos de Língua Oficial Portuguesa – PALOP – (25,5%) e do Brasil (3,3%) ” (PEE, 2011, 

p. 6). 
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 Quanto ao pessoal não docente, este era constituído por 47 trabalhadores: 11 

assistentes técnicos, uma chefe de serviços de administração escolar, uma coordenadora 

operacional e 34 assistentes operacionais. E ainda 6 técnicos (três psicólogos, uma 

estagiária, uma terapeuta da fala e uma assistente social) e um elemento do gabinete 

coordenador da segurança escolar que prestavam serviço na escola. 

 Tanto o pavilhão gimnodesportivo, como o ginásio, são infraestruturas que estão ao 

dispor da comunidade envolvente, são alugados durante a semana e ao fim de semana 

para atividades extras à escola. No pavilhão gimnodesportivo são desenvolvidas atividades 

da responsabilidade do “Atlético Clube do Cacém”, e também de grupos que se organizam 

e pretendem utilizar o espaço. No ginásio decorrem atividades como jiu-jitsu, capoeira, 

danças (ex: breakdance), ginástica e karaté. Esta medida contribui para colmatar um dos 

pontos fracos, referidos na caraterização socioeconómica do meio, “Insuficiência de 

resposta das infraestruturas, equipamentos e serviços” (PEE, 2011, p. 7). 

 

2.2. Projeto Educativo de Escola 

 De acordo com o artigo 9º, alínea a, do Dec. Lei nª 75/2008, de 22 de Abril, o projeto 

educativo é um “documento que consagra a orientação educativa do agrupamento de 

escolas ou da escola não agrupada, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de 

administração e gestão para um horizonte de três anos, no qual se explicitam os princípios, 

os valores, as metas e as estratégias segundo os quais o agrupamento de escolas ou 

escola não agrupada se propõe cumprir a sua função educativa”. 

 Para dar cumprimento ao disposto no decreto referido anteriormente, foi elaborado 

e implementado o projeto educativo de escola, que teve início no ano letivo de 2011/2012 

e terminará no atual ano letivo 2013/2014. Este documento foi elaborado no sentido de ser 

um prolongamento do projeto anterior e não uma simples repetição. De acordo com o PEE 

(2011), houve a preocupação de redefinir as metas do PEE 2008/2011 de forma a 

ultrapassar os pontos fracos da escola e assegurar e potenciar os pontos fortes 

diagnosticados.  

 O diagnóstico da escola, presente no PEE (2011), foi elaborado a partir das 

evidências denunciadas nos documentos da avaliação externa da escola, do relatório de 

autoavaliação e do plano de ações de melhoria.  

 No diagnóstico, foram identificados por um lado um conjunto de pontos fortes a 

consolidar e por outro, a identificação de aspetos a melhorar: 

1. “O sucesso escolar dos alunos;” 

2. “Os mecanismos que promovem uma cultura de avaliação na escola;” 
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3. “A definição de objetivos mensuráveis nos grupos disciplinares e nos 

departamentos curriculares, tendo em vista a sua aferição e a melhoria dos 

processos;” 

4. “A definição de indicadores de medida que permitem efetuar a monitorização de 

processos e avaliar o grau de concretização dos objetivos do PE;” 

5. “A monotorização dos processos (apoios educativos, índices de sucesso, 

identificação de pontos fortes e áreas a melhorar);” 

6. “O nível de satisfação do pessoal não docente na escola;” 

7. “A participação da comunidade educativa na melhoria da qualidade da escola;” 

8. “O feedback da comunidade educativa relativamente ao funcionamento da escola.” 

(PEE, 2011, p. 8). 

 

 De forma a ultrapassar os pontos fracos da escola e a assegurar ou a potenciar os 

pontos fortes diagnosticados, foram estabelecidas seis grandes metas para o ano letivo de 

2013/2014): 

1. “Desenvolver a educação dos alunos para a cidadania e prepará-los para a vida 

ativa;” 

2. “Melhorar o sucesso escolar;” 

3. “Reforçar uma dinâmica de escola que assegura uma cultura de cidadania e de 

sucesso;” 

4. “Consolidar uma política ativa de inclusão sócio escolar;” 

5. “Desenvolver hábitos saudáveis, e consolidar uma cultura ambiental e promover 

comportamentos de segurança;” 

6. “Promover a interação entre a escola e a comunidade educativa.” 

 (PEE, 2011, p. 3). 

 Ao deparar-me com o meio desfavorecido em que a EBSGB se encontra, tive 

inicialmente a tendência em pensar que possivelmente haveria pouco investimento na 

dinamização da escola e no sucesso dos alunos. No entanto, ao integrar-me na 

comunidade escolar, posteriormente à análise dos documentos pelos quais a escola se 

regula, tomei conhecimento da realidade que veio contrariar a minha crença inicial. 

 

2.3. Regulamento Interno 

 De acordo com o artigo 9º, alínea b, do Dec. Lei nª 75/2008, de 22 de Abril, o 

regulamento interno (RI) é um “documento que define o regime de funcionamento do 

agrupamento de escolas ou da escola não agrupada, de cada um dos seus órgãos de 
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administração e gestão das estruturas de orientação e dos serviços administrativos, 

técnicos e técnico -pedagógicos, bem como os direitos e deveres dos membros da 

comunidade escolar” 

 A par da referida legislação em vigor, e com a criação do agrupamento, foi 

elaborado um novo RI no ano letivo de 2012/2013 (Anexo 2).  

O regulamento interno constitui um instrumento de regulação da vida de toda a 

comunidade escolar pretendendo assegurar, de forma harmoniosa, as regras de 

funcionamento das escolas do agrupamento e de cada um dos seus órgãos, os 

direitos e deveres da comunidade educativa, tendo em vista a consecução dos 

objetivos do projeto educativo. (RI, 2013, p. 6) 

 Neste sentido o RI do AEDM, com base nos seus princípios orientadores, 

estabelece o funcionamento das normas gerais de funcionamento do agrupamento, de 

cada um dos seus órgãos de direção, administração e gestão, das estruturas de 

organização pedagógica, administrativa e técnica, dos serviços administrativos, técnicos e 

técnico-pedagógicos, bem como os direitos e deveres da comunidade educativa (alunos, 

pessoal docente, pessoal não docente, pais ou encarregados de educação, município e 

outros membros da comunidade). 

 

2.4. Educação Física 

2.4.1 Grupo Disciplinar de Educação Física 

 O GDEF do AEDM inclui-se no departamento de expressões. É constituído por doze 

professores profissionalizados e três professoras estagiárias, todas pertencentes à 

Faculdade de Motricidade Humana. Dos professores profissionalizados apenas quatro são 

docentes contatados, sendo que os restantes fazem parte do quadro de docentes do 

AEDM. 

 No regimento do GDEF 2013, estão fixadas as competências e as normas de 

organização e de funcionamento do grupo. Para além de assegurar o normal 

funcionamento das aulas de EF, do curso profissional de técnico de apoio à gestão 

desportiva e do DE, o GDEF é responsável por organizar e executar os torneios inter-

turmas, realizados no final de cada período letivo. 

 Outros documentos pertencentes ao GDEF e que servem de uniformização e 

orientação de todos os professores, são o protocolo de avaliação inicial (PAI), os critérios 

de avaliação para todos os anos escolares, o quadro de composição curricular com os 

vários níveis de desempenho e respetivas competências por áreas e o Plano Anual de 

Atividades (Anexo 3). Porém, ao longo do ano letivo, verifiquei que a utilização prática que 
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é dada a estes documentos é diminuta, pois a maioria dos professores leciona de acordo 

com as suas crenças de uma forma muito individualista. 

  Considero que esta situação poderia ser mitigada com a criação do projeto de EF, 

pois de acordo com Jacinto, Comédias, Mira, e Carvalho (2001a) constitui-se como 

referência fundamental para a orientação e organização do trabalho do conjunto dos 

professores e de cada um em particular. 

 Para que possa ser construído, um projeto de EF, é essencial que a avaliação inicial 

seja entendida como um processo decisivo, pois, para além de permitir orientar o trabalho 

do professor na turma, possibilita a adoção de compromissos coletivos, conferindo 

decisões tomadas anteriormente quanto às orientações curriculares, podendo realizar 

alterações ou reajustes na composição curricular à escala anual e/ou plurianual (Jacinto et 

al., 2001a). 

 Se os professores de cada ano de escolaridade se reunirem para confrontarem as 

informações recolhidas durante a avaliação inicial, as decisões de orientação e 

compromisso curricular ficaram facilitadas (Jacinto et al., 2001a). Neste sentido é 

fundamental utilizar e usufruir da reunião de conferência curricular entre os professores do 

grupo, de forma a definir as estratégias a aplicar, com o intuito de alcançar objetivos finais 

de ano/ciclo, permitindo deste modo aumentar a coerência no percurso educativo dos 

alunos. 

 De acordo com Jacinto et al. (2001a) 

É imprescindível aprovar decisões de alcance plurianual, que representem uma 

dinâmica de desenvolvimento das condições de realização das atividades educativas 

(recursos materiais e sua gestão, e formação de professores), e também do processo 

curricular – articulação vertical do currículo e elevação das metas e resultados que 

traduzem a realização dos objetivos de cada ano de curso e as competências de ciclo 

do Programa de Educação Física e do Currículo Nacional. (p. 21) 

 É importante salientar que o projeto de EF pode e deve ser sujeito a alterações 

sempre que se justifiquem, ou seja, decisões sobre a composição do currículo dos alunos, 

considerando as características gerais da população escolar mediante o nível de 

desempenho que apresentam. 

 Apesar de não haver um projeto de EF, após a observação das aulas de alguns 

professores do GDEF, verifiquei que o Programa Nacional de Educação Física (PNEF) são 

uma linha orientadora para todos os professores do grupo, sendo que cada um adapta o 

planeamento e a condução de ensino, tendo em conta os diversos contextos e as 

caraterísticas dos alunos. 
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 As reuniões do grupo ocorreram no mínimo uma vez por mês e particularmente 

antes dos “torneios interturmas”, para se definirem, sobretudo, aspetos organizativos dos 

torneios. Também reúnem extraordinariamente, sempre que necessário, por iniciativa do 

coordenador de grupo ou por solicitação do diretor da escola, coordenador de 

departamento, diretor de instalações, o coordenador do desporto escolar e o diretor do 

curso tecnológico de desporto ou de um grupo de professores. 

 Quanto à minha integração no grupo, considero que fui recebida com simpatia, 

estabeleci uma relação profissional e saudável com alguns dos professores. Professores 

estes que demonstrarem desde o início, disponibilidade para partilhar os seus saberes e 

experiências com o núcleo de estágio. A heterogeneidade de pensares sobre a EF é 

evidente no GDEF. Uns professores são mais recetivos a novas formas de pensar, outros 

estão muito centrados na sua visão, não conseguindo um olhar diferente sobre as várias 

temáticas da EF. Contudo, apesar de algumas divergências, existe um bom relacionamento 

entre os professores e um favorável funcionamento do GDEF. 

2.4.2. Recursos para a Educação Física 

 As instalações específicas para EF constam de pavilhão gimnodesportivo e 

polidesportivo exterior. A polivalência dos espaços é uma grande mais-valia da ESBSGB, 

pois além do bom estado em que se encontram, permitem a lecionação das várias 

matérias. 

 O pavilhão gimnodesportivo é composto pelo pavilhão multiusos e pelo ginásio do 

gimnodesportivo equipado com aparelhos de ginástica. Este espaço possui balneários 

próprios e arrecadação de material utilizada para todas as aulas da disciplina.  

 O polidesportivo exterior é composto por um campo polidesportivo com duas balizas 

e quatro tabelas, caixa de saltos, pista para corrida de velocidade e zona de lançamentos. 

 Deste modo a EBSGB dispõe de quatro espaços para a lecionação das aulas. O 

ginásio, o exterior e o pavilhão dividido em dois espaços em “L”. A divisão do pavilhão em 

“L” (1/3 do pavilhão mais metade do outro terço) possibilita integrar duas turmas em 

simultâneo e apresenta um vasto conjunto de vantagens. Este modo de organização, 

permite uma maior rentabilização do espaço e dos materiais, pois possibilita criar situações 

de jogo mais formal num terço do pavilhão e situações mais analíticas no outro sexto. 

Possibilita também, mesmo com turmas de trinta alunos, haver uma melhor dispersão dos 

alunos pelo espaço, evitando alguma confusão que poderia resultar com a tradicional 

divisão do pavilhão em terços. Quando as condições climatéricas não são favoráveis à 

prática de EF no exterior, a turma que está integrada nesse espaço, será encaminhada 
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para o pavilhão e este será dividido em três espaços, ou seja, cada turma ficará com 

apenas 1/3 do pavilhão.  

 Segundo Silva (2005) o roulement de instalações é uma decisão e uma tarefa 

fundamental na ação do grupo de EF, pois vai permitir, ou não, concretizar as intenções 

expressas no plano anual de EF, através do plano anual de turma. As características de 

cada espaço são fundamentais para a aplicação correta dos programas nas diferentes 

matérias. O mesmo autor refere que os espaços de aula devem ser avaliados, 

caracterizados e definidos com três caraterísticas: “cobertura”, “polivalência” e 

“diferenciação”. 

 “A cobertura é a caraterística que nos permite, ou não, dar regularidade e 

continuidade da ação pedagógica, independentemente das condições climatéricas 

a que o espaço possa estar sujeito”. 

 “Por polivalência entende-se a atribuição de outras valências a um determinado 

espaço, ou seja, oferece outras possibilidades para além daquelas principais que 

lhe são intrínsecas”. 

 “A diferenciação corresponde aos diferentes aspetos que devem caraterizar os 

espaços: a dimensão, as matérias que se podem trabalhar e as caraterísticas das 

tarefas e das situações de aprendizagem de cada matéria que se deve privilegiar 

em cada espaço”. 

 Cada um dos espaços disponíveis na EBSGB possui características diferentes. O 

pavilhão gimnodesportivo possui cobertura e carateriza-se pela grande polivalência e 

diferenciação do espaço. Pois admite-se a possibilidade de trabalhar um grande número 

de matérias, em espaços com diferentes dimensões, permitindo realizar diferentes 

situações de aprendizagem, umas mais analíticas e outras de jogo formal. O ginásio 

carateriza-se por ser um espaço coberto, mas com pouca polivalência, pois destina-se 

preferencialmente às matérias de ginástica, dança e aptidão física. O polidesportivo 

exterior é caraterizado pela sua polivalência mas não possui cobertura, o que poderá 

condicionar a ação pedagógica, pois está dependente das condições climatéricas. 

 A rotação das instalações (roulement) na EBSGB possui quatro rotações diferentes, 

com duração bissemanal, ou seja, de duas em duas semanas. Quanto à variabilidade dos 

espaços de aula, é do tipo variado. Segundo Silva (2005), neste tipo de variabilidade, na 

unidade de roulement a turma passa pelo número de espaços diferentes que corresponde 

ao número de aulas. Este tipo de organização possibilita aos alunos uma passagem 

frequente pelos espaços, contrariando a falta de contacto com algumas matérias. 
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 Relativamente aos recursos materiais, no início do ano, quando realizamos o 

inventário do mesmo, fiquei surpresa com a quantidade, diversidade e pelas boas 

condições em que se encontravam. O cuidado e atenção com o material, por parte dos 

professores, foram visíveis ao longo do ano. No entanto, foi-se verificando um desgaste 

natural do mesmo. No 3º período, inexplicavelmente, houve um súbito desaparecimento 

de material, nomeadamente de bolas de futebol. Outra situação de desaparecimento de 

material, foi relativamente às sapatilhas de ginástica. Foram colocadas, no início do ano 

letivo, num cacifo (aberto) no ginásio oitenta pares. Sendo que no final do 2º período letivo 

restavam apenas meia dúzia de pares. Considero que devem ser tomadas medidas e 

criadas estratégias para evitar situações deste tipo. Por exemplo, uma possibilidade, seria 

colocar um cadeado no cacifo do ginásio e somente os professores teriam acesso ao 

mesmo. Outra medida, de modo a haver uma maior controlo do material existente na 

arrecadação, seria fazer-se uma atualização do inventário no final de cada período letivo e 

tentar sensibilizar os professores para que a arrecadação seja sempre fechada, mesmo no 

decorrer das aulas. 

 Tanto as instalações como os materiais, além de serem utilizados para a lecionação 

das aulas de EF, são utilizados para o DE ou para qualquer atividade no âmbito escolar. 

Como já foi referido anteriormente, o pavilhão gimnodesportivo é utilizado também pela 

comunidade envolvente em regime de aluguer. 

 Quanto aos recursos temporais, as aulas de EF no ensino secundário (turma 11º 

LH1) estão organizados em dois blocos de noventa minutos. Os alunos dispõem de cinco 

minutos para se equiparem antes do início da parte prática da aula. Nas aulas de noventa 

minutos o professor deve deixar sair os alunos dez minutos antes do toque de saída, para 

que os mesmos procedam à sua higiene pessoal (banho). 

 É de referir que as sessões semanais e a forma como estão distribuídas ao longo 

da semana não estão de acordo com a recomendação de Jacinto, Carvalho, Comédias e 

Mira (2001b, p. 22) “ (…) existirem no mínimo três sessões de Educação Física por semana 

… sendo o cenário ideal para a sua distribuição 45’+45’+45’+45’,admitindo-se, caso não 

seja viável, a hipótese alternativa de 3 sessões semanais (2x45min+ 1x90min) ”. 

 Ainda que as sessões não decorram em dias consecutivos e a carga horária seja 

de três horas semanais, o facto de a escola organizar os tempos letivos de EF em dois 

blocos de noventa minutos, compromete a aplicação dos princípios do treino e o 

desenvolvimento da aptidão física dos alunos na perspetiva de promoção da saúde. 

 Seria importante o departamento de expressões, mais especificamente o GDEF 

colaborar com os órgãos responsáveis da escola na definição de critérios que visem 
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encontrar os melhores cenários de organização dos horários de EF, garantindo que os 

alunos (ensino secundário) num cenário ideal, beneficiem de quatro tempos letivos, em 

dias não consecutivos, com uma carga semanal de três horas, distribuídos em blocos de 

45 minutos. 

  

2.5. Caracterização da Turma 

  No âmbito da área 4 – relações com a comunidade do estágio pedagógico (EP) é 

“fundamental que o estagiário desenvolva competências de conceção e utilização de 

processos de caracterização e acompanhamento pedagógico do grupo-turma” (Guia de 

Estágio, 2013, p. 14). 

 Neste sentido, de modo a identificar as principais características da turma, realizei 

um estudo de turma (Anexo 4), utilizando como instrumentos três questionários diferentes. 

O primeiro questionário, aplicado na primeira aula, procurou recolher informações sobre 

assuntos da vida escolar, como as disciplinas preferidas e aquelas em que os alunos 

sentiam maiores dificuldades, lesões anteriores que limitassem a prática desportiva, 

hábitos de higiene, alimentação e prática de atividade física fora da escola. No âmbito da 

direção de turma os alunos tiveram de preencher um inquérito designado por Modelo B 6-

Sec, que se destina à recolha de dados relativos a cada aluno e ao seu agregado familiar. 

No tratamento de dados do estudo de turma, foram analisados dados relativos ao aluno, 

aos familiares, à saúde, à escola e à ocupação de tempos livres. 

 Por fim apliquei o teste sociométrico que corresponde a um questionário individual 

composto por sete questões confidenciais. Este tem como objetivo pedir a cada aluno da 

turma que indique os colegas com quem gostariam e não gostaria de se associar em 

diversas situações. 

 A turma do 11º LH1 é uma turma de línguas e humanidades, constituída por apenas 

dez alunos, sendo cinco do género feminino e cinco do género masculino. Os alunos têm 

idades compreendidas entre os dezasseis e os dezoito anos, sendo a média de idades de 

dezassete anos. 

 Dos dez alunos que constituem a turma, oito são de nacionalidade portuguesa, um 

dos PALOP e um de nacionalidade brasileira. Relativamente às retenções em anos 

anteriores, a maioria dos alunos afirma nunca ter ficado retido. Contudo dois alunos ficaram 

retidos duas vezes e um aluno ficou retido uma vez. 

 Quando interrogados sobre qual a sua disciplina preferida, constatou-se que a EF 

é uma das duas disciplinas que os alunos mais gostam. De acordo com Gonçalves (1998), 

“o conhecimento das perceções que os alunos demonstram sobre o gosto pela disciplina 
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de Educação Física permitirá compreender de forma mais fundamentada as atitudes 

expressas pelos alunos em relação às referidas aulas” (p. 59).Quanto à perceção pessoal 

de capacidade nenhum aluno indicou ter dificuldades na disciplina de EF.  

 Contudo, apesar de se verificar uma atitude favorável à disciplina de EF, apenas 

dois alunos afirmam praticar atividades extracurriculares desportivas. Este dado parece-

me preocupante, pois revela que a maioria da turma é sedentária e não tem interiorizado 

a importância da prática regular da atividade física como fator de saúde ao longo da vida. 

 Tal como consta numa das grandes finalidades da EF presentes no PNEF 

“Promover o gosto pela prática regular das atividades físicas e aprofundar a compreensão 

da sua importância como fator de saúde ao longo da vida e componente da cultura, quer 

na dimensão individual, quer social” (Jacinto et al., 2001a, p. 6).   

 Segundo Matos, Carvalhosa e Diniz (2002) a noção da saúde aparece associada à 

prática de atividade física e um melhor conhecimento sobre esta contribui para uma maior 

prática. Neste sentido como futura profissional devo suscitar nos meus alunos o gosto pela 

prática da atividade física e ensinar habilidades motoras e comportamentos que os façam 

ser ativos ao longo da vida. 

 Apesar de a disciplina de EF estar no top das preferidas dos alunos, um fator 

importante a salientar, prende-se com o baixo empenho que os alunos demostraram nas 

diversas situações de aprendizagem proporcionadas nas diferentes matérias. Esta falta de 

empenho demonstrada pela maioria dos membros da turma dificultou a minha tarefa, 

tornando-se um desafio durante todo o ano letivo.  

 No primeiro período, a falta de empenho recaia sobretudo nas alunas do género 

feminino, especialmente as que integravam o grupo de nível inferior e médio na maioria 

das matérias. Ao dedicar-me intensamente a este aspeto e a este grupo, através de 

diferentes estratégias consegui mudanças positivas. Tendo em conta a experiência que 

vivenciei, considero, que uma das estratégias que maior impacto teve na mudança de 

atitudes deste grupo foi a constante motivação que lhes transmiti. Para transmitir essa 

mesma motivação, optei por transmitir palavras de incentivo e mostrar-lhes que através do 

trabalho era possível atingirem níveis mais satisfatórios nas tarefas propostas, sendo 

essencial acreditarem nas suas capacidades. Este tipo de estratégias encontram-se 

enquadradas na promoção do desenvolvimento pessoal, onde enfatizo a melhoria da 

autoestima, autoconfiança, e desenvolvimento de competências sócio emocionais que 

estimulem a superação pessoal, a competição consigo próprio e as motivações intrínsecas. 

Marmeleira e Gomes (2007) referem que a motivação para as aulas de educação física é 

um dos fatores psicológicos fundamentais no sucesso dos alunos.  
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 Apesar de o grupo de rapazes ser motivado intrinsecamente, de modo a garantir o 

empenho e motivação dos mesmos, além da minha atitude positiva, tive a necessidade de 

criar novas situações de aprendizagem onde prevalece-se a competição. Um exemplo 

dessa estratégia foi comunicar com professores que lecionavam nos mesmos tempos 

letivos, averiguando a possibilidade de juntar alunos do mesmo nível. Esta estratégia 

resultou na perfeição, conseguindo um clima de aula positivo, em que os alunos 

demostraram o entusiasmo pretendido. 

 Quanto aos problemas de saúde apenas dois alunos indicaram ter. Uma aluna 

referiu ter anemia, aspeto que não a impossibilitou de realizar as aulas de EF. A mesma 

aluna referiu, também, ter problemas de coluna que a limitavam na matéria de ginástica, 

pois não pôde realizar certos elementos gímnicos, nomeadamente rolamentos.  

 Destaco também a existência de um aluno com necessidades educativas especiais 

(NEE) apresentando problemas de visão. As dificuldades visuais que apresenta tornaram-

se limitativas em algumas tarefas, especialmente no que toca à leitura de documentos. 

Relativamente à disciplina de EF, apresentou apenas algumas dificuldades na distinção de 

linhas com pouco contraste no solo, na receção rápida de bolas ou em situações em que 

tivesse necessidade de olhar para locais com muita luz, o voleibol foi a matéria onde se 

notou ter maiores dificuldades, pois ao dirigir o olhar para cima, o aluno encandeava-se 

com as luzes do pavilhão. Além das limitações visuais, apesar de não ter especificado no 

inquérito, conforme consta no documento de caraterização de turma do ano anterior, o 

aluno é portador da doença hepatite B crónica. 

 Considero pertinente referir, que relativamente à composição do agregado familiar, 

a maioria dos alunos integra um agregado familiar comum, vivendo com ambos os pais e 

irmãos. Apenas um aluno refere viver só com o pai e dois alunos indicaram viver só com a 

mãe. Quanto às habilitações literárias do agregado familiar, não existe nenhum com 

formação acima do ensino secundário, situando-se a maioria ao nível do ensino básico 

(antiga escolaridade obrigatória). Estes dados vão ao encontro do que é referido no PEE 

(2011), onde se destaca que 65% das habilitações dos pais e dos EE dos alunos da EBSGB 

se fixam no ensino básico.  

 Aquando da realização do teste sociométrico, cheguei a algumas conclusões 

interessantes sobre as relações dos alunos entre si. Através da análise dos dados constatei 

a existência de dois alunos que se evidenciaram pelo grande número de aceitações e uma 

aluna que obteve uma grande número de rejeições apresentando alguns problemas de 

integração. Este último aspeto poderá estar relacionado com o facto de a aluna ser nova 
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na turma. No entanto não se verificou a existência de grupos completamente fechados, 

pois todos se relacionam entre si.  

 Em suma, considero que a turma na qual desempenhei o meu EP caraterizou-se 

por ser bastante cooperante, tanto na relação professor-aluno como na relação aluno-

aluno, participativa e disponível para novas aprendizagens.  

 A realização do estudo de turma, conduziu-me a um conhecimento aprofundado 

dos alunos, revelando-se preponderante na minha relação com eles e na forma de atuação. 

Este conhecimento revelou-se uma ferramenta preponderante nos procedimentos de 

promoção de um clima positivo de aprendizagem. 

 Após a análise crítica e reflexiva do contexto de desenvolvimento do estágio, com 

base no que foi descrito, será realizada uma “análise do percurso em cada uma das quatro 

áreas que compõem o estágio e também na articulação e integração dessas áreas” (Guia 

de Estágio, 2013/2014, p. 5). 

 

3. Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

 Na área 1 - Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem do EP 2013/2014 

os objetivos e atividades repartem-se em três âmbitos: o planeamento, a condução do 

ensino e a avaliação. 

3.1. Planeamento 

 A definição de planeamento tem evoluído, a par das mudanças sociais, resultando 

inúmeras definições do conceito. Face a essas mudanças, atualmente, ao contrário da 

noção tradicional de professor, guardião do saber, fundamentalmente considerado um 

transmissor e um classificador de conhecimentos, opõe-se a atual noção de professor, 

como alguém que deverá estar preparado para um mundo e um saber em constante 

evolução, e que, para além de um informador / comunicador seja também um organizador 

de situações de aprendizagem, um observador, um gestor e um avaliador (Sousa, 1991) 

 Segundo Bento (1998) “a planificação e análise/avaliação do ensino são, 

justamente, necessidades e momentos desencadeadores de reflexão acerca da teoria e 

prática do ensino” (p. 10). Deste modo, para que um professor organize situações de 

aprendizagem de qualidade é crucial que reflita. 

 Mascarenhas (1995, pp.41-42) refere que o planeamento em Educação Física é de 

extrema importância, pelo facto de:  

 “Permitir reduzir a incerteza e a ansiedade”;  
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 “Ter utilidade, sobretudo em professores principiantes e/ou em início de carreira e 

em professores estagiários, pois se não planeassem as suas aulas teriam muitas 

dificuldades. Por essa razão, pensam previamente quais as etapas, os momentos 

e qual a organização da aula, aumentando assim a sua segurança na aula”; 

 “Permitir uma estruturação e visualização prévia da intervenção, que, por sua vez, 

permitirá ao professor estar mais apoiado, organizado e seguro na aula. Assim os 

professores ficaram mais capazes face aos alunos, às suas capacidades e 

reacções, pelo facto de já terem previsto determinados acontecimentos no 

planeamento”;  

 “Permitir simular a ação e corrigir eventuais erros no decurso desta”;  

 “Prever os limites de atuação de alguns fatores, tais como a disposição 

momentânea dos alunos e outros acontecimentos (p. ex. condições climatéricas)”;  

 “Ser a intencionalidade da ação docente, isto é, ser o processo mental que liga o 

pensamento e a ação, permitindo desse modo ligar ou adaptar o programa virtual 

às características do cenário em que estão presentes”;  

 “Facilitar a comunicação e o trabalho de grupo entre professores, pelo facto do 

plano ser explícito (aparece escrito)”;  

 “Permitir a participação dos alunos”.  

 Posto isto, e tendo em conta a experiência vivenciada durante o EP, considero o 

planeamento uma ferramenta crucial para orientar e regular o processo ensino-

aprendizagem. A inexistência de planeamento condicionará as decisões tomadas na 

condução de ensino e consequentemente o sucesso escolar dos alunos. 

 É indispensável que todos os professores concebam e planeiem as suas aulas 

como um todo harmonioso e coerente, de forma a alcançar um resultado satisfatório global 

do ensino (Bento, 1998). 

 Ao longo do ano letivo dividi o planeamento em diferentes níveis: 

 Curto prazo – Plano de aula (PA) 

 Médio prazo- Plano de unidade de ensino (UE) e plano de etapa (PE) 

 Longo prazo - Plano anual de turma (PAT) 

3.1.1. Primeira etapa – Planeamento da Avaliação Inicial 

 A avaliação inicial (AI) foi o objetivo da primeira etapa do PAT, segundo Jacinto et 

al. (2001a) “consiste em determinar as aptidões e dificuldades dos alunos nas diferentes 

matérias do respetivo ano de curso, procedendo simultaneamente à revisão/atualização 

dos resultados obtidos no ano anterior” (p. 25). 
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 Para a elaboração do planeamento da AI tive em consideração alguns aspetos 

fundamentais: o PAI, os recursos materiais disponíveis para as aulas, as características 

das turmas (número de alunos) e o roulement das instalações. 

 Quanto ao PAI, elaborado pelo GDEF constavam os objetivos gerais e específicos 

de uma AI, bem como as suas orientações metodológicas para a sua concretização. Ao 

nível da operacionalização do protocolo, foram tidas em conta as matérias, os exercícios e 

as normas de realização dos mesmos, assim como a apresentação das tabelas de registo 

das atividades físicas e desportivas e da aptidão física.  

 As grelhas de registo continham informação sobre os critérios e os indicadores, 

referentes ao que se pretende avaliar em cada matéria. Na área das atividades, as tabelas 

de registo encontram-se organizadas por níveis de especificação (introdutório e elementar). 

Este tipo de organização permite a sua aplicação a todos os alunos de todos os anos de 

escolaridade.  

 Com a informação recolhida através das tabelas de registo, cada professor deverá 

centrar-se nas competências dos alunos e compará-las com os níveis (introdutório, 

elementar e avançado) estabelecidos no PNEF. Deste modo, podemos constatar que a 

elaboração do PAI está em concordância com as indicações previstas no PNEF: 

No protocolo de avaliação inicial, as situações de avaliação e procedimentos de 

observação e recolha de dados, deverão considerar os aspetos críticos do percurso 

de aprendizagem em cada matéria e sintetizar o grau de exigência de cada nível do 

programa, nos critérios e indicadores de observação acertados entre todos (Jacinto 

et al., 2001a, p. 22). 

 Tendo em conta os inúmeros objetivos inerentes à AI e a minha inexperiência 

enquanto professora estagiária, considero que esta etapa foi um momento de grande 

complexidade. No entanto, assumindo que o planear antecede a ação, esta etapa da AI 

além de ter tido um papel fundamental para orientar o processo de planeamento a todos 

os níveis, caracterizou-se por ser um momento de grande importância para a condução do 

ensino, pois toda a organização e sistematização do planeamento, permite uma reflexão 

mais profunda, conduzindo à tomada de decisão de forma mais ajustada. Mascarenhas 

(1995) considera que o planeamento tem utilidade, sobretudo em professores estagiários 

ou principiantes, pois ao pensarem previamente nas etapas e nos momentos de 

organização, reduzem a incerteza e a ansiedade que sentem, aumentando assim a sua 

segurança na aula.  

 No planeamento da AI foram definidos os objetivos para cada sessão, com as 

estratégias e as situações de aprendizagem consideradas pertinentes para a recolha de 
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informação sobre o nível dos alunos nas matérias. Caso fosse necessário reajustar alguma 

dúvida da informação recolhida, foram planeados dois momentos de avaliação para cada 

matéria. Nesta etapa de planeamento tal como recomendado pelo PNEF, foram planeadas 

4 semanas de aulas compostas por apenas uma unidade de ensino. 

 De modo a facilitar a recolha de observação direta dos alunos em situação de jogo 

ou prática específica, como estratégia, e de acordo com PAI, não planeei observar todos 

os alunos em todas as situações, pois os casos “típicos” destacam-se facilmente, devendo 

o professor focar a sua atenção nos alunos mais difíceis de caracterizar. 

 Uma vez assumida a complexidade do momento, tendo em conta que a 

diferenciação de ensino beneficia a ação do professor, nos feedbacks dados aos alunos e 

na recolha de informação, defini grupos de nível para cada situação de aprendizagem. 

 Quanto à estratégia utilizada para a definição dos grupos de nível, uma vez que a 

turma do 11º LH1 foi de um estagiário do ano letivo anterior, (há exceção de uma aluna), 

tive acesso às avaliações formativas e sumativas dos alunos, permitindo-me deste modo 

agrupá-los antecipadamente em grupos de nível (superior, médio e inferior), de acordo com 

a informação do ano passado. Neste aspeto, a tarefa de avaliar ficou facilitada pois passou 

por apenas verificar se estes grupos estavam de acordo com as avaliações do final do ano 

letivo anterior. 

 Além da avaliação da área das atividades físicas, foi planeada a avaliação da 

aptidão física, com o intuito de perceber quais os alunos que se encontravam dentro ou 

fora da zona saudável da aptidão física (ZSAF). Apesar da área de aptidão física 

contemplar três componentes alvo: a aptidão aeróbia, a composição corporal e a aptidão 

muscular (força muscular, resistência e flexibilidade), o GDEF decidiu que apenas seria 

avaliada a aptidão aeróbia por esta se tratar da área mais importante de qualquer programa 

de aptidão física. Levando em consideração esta decisão, apenas planeei a avaliação da 

aptidão aeróbica, através da aplicação da bateria de testes do Fitnessgram, 

nomeadamente através do teste do vaivém. O GDEF considera que esta decisão poderá 

“evitar aulas de difícil controlo e gestão, potenciando assim o controlo da turma, situação 

bastante importante para um professor estagiário e portanto sem experiência” (PAI, 2013, 

p. 3). 

 A área dos conhecimentos encontra-se excluída do PAI, pois o GDEF definiu um 

conjunto de conhecimentos a adquirir em cada ano de escolaridade, considerando que não 

faz sentido avaliar se os alunos aprenderam, ou não, os conhecimentos do ano anterior. 

Sustentam a ideia, de que não é necessário avaliar os conhecimentos dos alunos do ano 

anterior, pois consideram que é possível partir sem esse conhecimento para as novas 
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aprendizagens e também não será feita uma revisão ou nova lecionação dos mesmos no 

presente ano, pois as matérias são estanques. 

 O PAI foi uma ferramenta de extrema importância principalmente para organizar e 

antecipar toda a tomada de decisão.  

3.1.3. Plano Anual de Turma 

 Olímpio Bento (1998) refere que o PAT “constitui um plano sem pormenores de 

atuação ao longo do ano, requerendo, no entanto trabalhos preparatórios de análise e de 

balanço, assim como reflexões a longo prazo” (p. 60). Este tipo de planeamento tem 

portanto uma perspetiva global onde o professor delineia a sua intervenção tendo em conta 

o programa e as características do local e alunos.  

 Segundo Rosado (2003) é um documento onde são definidos os objetivos para esse 

ano, em que se operacionalizam os modos de os atingir, portanto, este plano é realizado 

após a avaliação inicial, prognosticando o ano letivo dos alunos. Como tal, o PAT (Anexo 

5) é um documento que visa orientar todo o trabalho a ser desenvolvido durante o ano 

letivo. A sua elaboração tem como base os resultados obtidos na AI e nas decisões 

curriculares definidas pelo GDEF. 

 Para elaboração do documento foram tidas em conta as caraterísticas e 

particularidades da turma, os recursos espaciais, temporais e materiais da EBSGB, assim 

como os resultados obtidos na AI e as decisões curriculares para cada área, definidos pelo 

GDEF. 

 Com base nas informações recolhidas na AI, foi-me possível conhecer a dinâmica 

da turma, criar rotinas de trabalho e organização da aula, definir os grupos de nível por 

matéria, avaliar o nível inicial dos alunos, bem como prognosticar onde podem chegar no 

final do ano letivo, definir a organização das etapas do ano letivo e recolher informações 

para definir as prioridades de desenvolvimento para as etapas seguintes. Além das 

informações recolhidas durante a AI realizei uma caraterização da turma, onde reuni um 

conjunto de dados relativos aos alunos garantindo o princípio da especificidade do plano 

de turma, que “representa uma opção em que o professor seleciona e aplica processos 

distintos para que todos os alunos realizem as competências prioritárias das matérias em 

cada ano, e prossigam em níveis mais aperfeiçoados, consoante as suas possibilidades 

pessoais “ (Jacinto et al., 2001a, p. 23). 

 Após ter prognosticado o nível dos alunos, tendo em conta composição curricular 

indicada no PNEF, as decisões curriculares do GDEF e a qualidade determinada pelas 

possibilidades de cada aluno, foram definidos os objetivos específicos e gerais para cada 

área.  



 

20 
 

 Sendo o PAT um documento orientador de todo o ano letivo, de modo a concretizar 

os objetivos prognosticados, considero importante ter planeado, além dos objetivos para 

cada etapa, estratégias que procurem ajudar a ação do professor, tanto a nível da 

avaliação, como ao nível da condução de ensino.  

 Num estudo realizado por Teixeira (2009) os resultados indicaram que umas das 

principais dificuldades dos estagiários se verificaram ao nível do planeamento. De facto, tal 

como refere o estudo, manifestei grandes dificuldades na construção do PAT.  

 Um dos grandes desafios que senti na elaboração do PAT centrou-se ao nível do 

prognóstico. O facto de terem decorrido apenas quatro semanas de aulas e tendo em conta 

a minha inexperiência, senti que o conhecimento que tinha acerca das possibilidades e 

capacidades de desenvolvimento de cada aluno era muito limitado, para executar um 

planeamento a longo prazo de forma eficaz. 

 Outras dificuldades recaíram sobre a definição das matérias prioritárias, assim 

como a definição dos objetivos para cada grupo de nível em cada etapa. De modo a 

ultrapassar estas dificuldades, foi crucial realizar uma profunda reflexão baseada nos 

dados recolhidos da AI e nos objetivos específicos para cada matéria. Outro suporte 

fundamental para ultrapassar estas dificuldades, foi a concretização de conferências com 

o orientador e com o núcleo de estágio (NE) em que proporcionaram momentos formativos, 

debatendo sobre quais seriam as opções mais adequadas para cada situação. 

 Uma caraterística do planeamento, que se revelou preponderante para que ficasse 

mais tranquila em relação à inadequação dos níveis prognosticados, foi o facto de todas 

as decisões tomadas durante o planeamento serem flexíveis, no sentido em que podem e 

devem ser reajustadas ao longo do ano, de acordo com as informações decorrentes da 

avaliação formativa. Julgo que uma das maiores valências do planeamento reside na 

possibilidade de o mesmo poder ser ajustado ao longo da sua implementação.  

 Apesar de planear a longo prazo ser uma tarefa difícil, foi enriquecedor desenvolver 

essa capacidade. Comparando os níveis prognosticados no início do ano, com os objetivos 

alcançados pelos alunos, foi interessante e surpreendente, verificar que não houve uma 

grande discrepância entre o esperado e o verificado. 

Numa primeira fase, o desenho/esboço do plano de turma deverá considerar a 

organização geral do ano letivo em etapas, ou seja, em períodos mais reduzidos de 

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

Estas etapas devem assumir características diferentes, ao longo do ano letivo, 

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

(Jacinto et al., 2001a, p. 25) 
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 Tal como referenciado no PNEF adotei o planeamento por etapas. 

 A organização destas etapas só foi possível considerando o calendário escolar (os 

períodos letivos e as interrupções de aulas), as características das instalações disponíveis 

(conforme o roulement), bem como as condições climatéricas ao longo do ano. 

 Um bom planeamento além da coerência, deve apresentar um carater contínuo, 

prevendo as diferentes etapas do trabalho a que nos propomos a realizar.  

3.1.4. Plano de etapas 

 Segundo Araújo (2007) temos que estabelecer metas intermédias, que permitirão 

verificar a progressão dos alunos e adequando em função das suas efetivas necessidades. 

 Numa perspetiva de clarificação do conceito, o modelo por etapas, “caracteriza-se, 

por se basear num período de avaliação inicial sobre todas as matérias e na definição de 

objetivos anuais perseguidos ao longo das etapas” … “utilizando, frequentemente, mas não 

exclusivamente, aulas politemáticas” (Rosado, 2003, p. 36). O mesmo autor refere ainda, 

que este tipo de modelo consegue uma maior distribuição das aprendizagens no tempo e 

facilitando a inclusividade e a diferenciação do ensino. 

 Neste sentido ao longo do ano fui construindo os PE (Anexo 6), tendo como principal 

suporte o PAT, os balanços reflexivos das etapas anteriores e a avaliação formativa e 

continua dos alunos. 

 Com base na lógica de estruturação das etapas, recomendada por Rosado (2003) 

(Introdução, Aprendizagem e Desenvolvimento e Conclusão) dividi o ano letivo em quatro 

etapas: 1ª etapa - avaliação inicial, 2ª etapa – aprendizagem e desenvolvimento, 3ª etapa 

- desenvolvimento e consolidação e 4ª etapa - desenvolvimento, revisão e consolidação. 

 Tive em conta vários fatores, calendário escolar, pois cada PE teve uma duração 

variável coincidindo com os três períodos letivos, os momentos de avaliação sumativa, pois 

a avaliação determina as decisões seguintes e por último os balanços finais de cada etapa. 

Uma vez que cada etapa coincidia com o término de cada período letivo, sucedendo as 

férias letivas, possibilitou-me uma reflexão mais aprofundada sobre qual a real evolução 

dos alunos. 

 De modo a orientar e sistematizar a condução do ensino, foi essencial na 

construção do plano, definir as matérias a lecionar e os objetivos a atingir até ao final de 

cada etapa. Após definidas as matérias e os objetivos, efetuei a calendarização e as 

estratégias relativas ao planeamento, à condução do ensino e à avaliação. 

 Analisando a minha capacidade de construção do planeamento por etapas ao longo 

do ano, considero que houve uma grande evolução. No início tive enormes dificuldades em 
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perceber a lógica de estruturação de um PE, no entanto após várias conversas com as 

colegas do NE e com o orientador de escola, essa dificuldade foi-se desvanecendo.  

 As sessões politemáticas, uma das caraterísticas do modelo por etapas, foram 

benéficas para conseguir distribuir as aprendizagens no tempo. Rosado (2003) refere que 

“a prática distribuída por longos períodos de tempo parece aumentar de modo significativo 

a retenção e a transferência das aprendizagens pelo que é uma estratégia de ensino a 

recomendar” (p. 43). 

 Tal como defende Carvalho (1994) a individualização de cada etapa apenas se 

deve consumar depois de uma avaliação da etapa precedente. Assim antes de planear 

cada etapa, realizei o balanço da etapa antecedente. Nos balanços de cada etapa, ao 

confrontar os resultados prognosticados com a avaliação formativa (AF) e a avaliação 

sumativa (AS), por vezes as competências adquiridas pelos alunos não coincidiam na sua 

totalidade com os resultados esperados. No entanto, o facto de o planeamento ser passível 

de alguma flexibilidade, sempre que necessário, efetuei as alterações e adaptações tendo 

em conta as necessidades dos alunos. De acordo com Rosado (2003) este modelo, ao ser 

flexível, consegue ajustar o planeamento às necessidades dos alunos ao longo do ano 

letivo. 

 Com a elaboração dos PE uma das capacidades que desenvolvi foi a continuação 

e interligação das matérias entre aulas. 

 Após estruturado, cada plano de etapa, foi fundamental definir dentro das mesmas 

as UE. 

3.1.5. Unidades de Ensino 

 “Dentro de cada etapa definem-se diversas unidades de ensino (agrupamentos de 

lições segundo diversos critérios de unificação) de menor extensão ou com objetivos 

precisos” (Rosado, 2003, p. 33). O mesmo autor refere ainda que as UE são um conjunto 

de aulas agrupadas segundo diversos critérios pedagógicos. Este tipo de planeamento é 

benéfico para a redução dos tempos de instrução e organização, pois aos planear-se um 

conjunto de aulas semelhantes, com os mesmos conteúdos e com a mesma organização, 

além de permitir uma continuidade das aprendizagens, aumenta o tempo de prática 

específica dos alunos. 

 Depois de terminada a primeira etapa – avaliação inicial, na execução das várias 

etapas, foram inseridas UE. 

 Para a elaboração das UE (Anexo 7) foram tidas em conta os recursos materiais, 

temporais (roulement), as estratégias de ensino, os objetivos pedagógicos, as estratégias 
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da AF e AS e progressões pedagógicas de acordo com o nível de cada grupo, em 

determinada matéria ou mesmo nas situações de desenvolvimento da condição física. 

Este nível de planeamento procura garantir, sobretudo, a sequência lógica-especifica 

e metodológica da matéria, e organizar as atividades do professor dos alunos por 

meio de regulação e orientação da acção pedagógica, endereçando às diferentes 

aulas um contributo visível e sensível para o desenvolvimento dos alunos. (Bento, 

1998, p. 60)  

 Deste modo, a escolha das situações de aprendizagem em cada unidade de ensino, 

fez-se de acordo como os objetivos definidos para a etapa e com os aspetos considerados 

críticos na aprendizagem dos alunos. Tentei, enquanto planeava, garantir diferentes 

situações para que estas se adaptassem ao nível dos alunos, e consistissem num desafio 

à aquisição de novas competências. 

 Um aspeto que tive especial atenção enquanto planeava foi à diferenciação do 

ensino. Tendo apenas dez alunos com níveis bastante diferentes entre eles, fui obrigada, 

desde o início, a criar situações de aprendizagem muito específicas para cada grupo. Este 

tipo de decisões fora tomado, considerando os balanços efetuados no final de cada UE e 

os dados recolhidos durante as aulas (AF).  

 O facto de ter um número de alunos bastante reduzido e com níveis muito distintos, 

ao contrário do que pensei de imediato, criou-me algumas dificuldades no início da 

elaboração das UE. Ao planear aulas de 90 minutos, tive que selecionar uma panóplia 

vasta de situações de aprendizagem, que fossem adequadas a cada grupo de nível. Devido 

à minha inexperiência e ao pouco domínio de algumas matérias, no inicio demorei 

demasiado tempo em concluir as UE. No entanto ao longo do ano, após um estudo 

autónomo dos conteúdos e da observação de aulas dos professores do GDEF, esta 

capacidade foi-se desenvolvendo, tornando as UE essenciais para facilitar o ensino e as 

aprendizagens dos alunos. Deste modo, considero que apesar de a elaboração das UE 

constituírem uma tarefa trabalhosa são uma ferramenta essencial para a eficácia da aula. 

3.1.6. Plano de aula  

 De acordo com Januário (1996) as decisões de ensino classificam-se em três tipos:  

a) Antes da interação na aula;  

b) Durante a interação;  

c) Após a aula.  

 Para Mosston uma sessão de ensino define-se pelo tempo dedicado a uma situação 

de prática dos alunos e pelos atos de ensino que originam e que a acompanham (Januário, 

1996). Deste modo, e segundo o mesmo autor, as decisões tomadas antes da interação 
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na aula correspondem às decisões de planeamento. As decisões tomadas durante a 

interação são denominadas decisões de execução, e são executadas a partir do momento 

de contacto e interação professor-aluno. Constam de decisões de ajustamento, tomadas 

face a uma eventualidade de discrepância ou alterações relativamente às decisões 

previamente pensadas. Por último, temos as decisões após a aula – decisões de avaliação 

referentes à avaliação de um episódio de ensino, podendo estas serem tomadas depois de 

terminada a aula ou mesmo durante a mesma. 

 O PA corresponde ao planeamento a curto prazo. Estes planos vão concretizar as 

diferentes parcelas dos planos de médio prazo, mais concretamente as UE.  

 Vilar (2000) considera que na planificação a curto prazo, parte-se dos objetivos 

específicos que são tomados na planificação a longo prazo para: 

 “Definir objetivos operativos”; 

 “Definir os conteúdos a trabalhar e as atividades julgadas mais convenientes para 

o efeito”; 

 “Tomar decisões quanto a gestão do tempo, recursos e avaliação”. 

 Os PA (Anexo 8) passaram assim ser utilizados como estrutura mais operacional, 

sendo para mim a continuação da sua utilização uma mais-valia. 

 Para Bento (1998) um plano para a aula de educação física, assim como para todas 

as formas de ensino ou de exercitação em desporto, estrutura-se normalmente em três 

partes: parte preparatória, parte principal e parte final. Seguindo a lógica tripartida referida 

anteriormente, estruturei os PA em três partes.   

 Na sua construção foram definidos os objetivos operacionais, as situações de 

aprendizagem, os tempos, os materiais, as estratégias de ensino, os métodos e a 

organização dos alunos. Para a elaboração dos PA foram tidos em conta as motivações 

dos alunos e os processos de controlo e regulação da aula. 

 Uma dificuldade que tive no planeamento a curto prazo, foi conseguir selecionar 

situações de aprendizagem que fossem motivantes para os alunos. Como estratégia para 

superar esta dificuldade, realizei várias pesquisas sobre os conteúdos e as possibilidades 

de diferentes situações de aprendizagens nas várias matérias e observei aulas de 

professores experientes. 

 

3.2. Avaliação 

 A avaliação é um instrumento de regulação contínua do processo de ensino-

aprendizagem, no qual se integra e sobre o qual recolhe informação tendo em vista 
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orientar, quer a ação pedagógica do professor, quer a aprendizagem do aluno (Fernandes, 

1994). 

 Ao entendermos por avaliar o processo que nos permite recolher e interpretar 

informações para tomar decisões, podemos identificar três tipos de informações diferentes: 

 Quando no início do ano, queremos saber o que é que os nossos alunos “podem” 

aprender, situamo-nos no quadro de avaliação inicial e na dimensão projetiva da 

nossa intervenção, esta em causa a orientação do processo de ensino-

aprendizagem; 

 Quando, ao longo do ano, recolhemos informações que nos permitem ajuizar da 

forma como os alunos estão, realmente, a aprender, o nosso propósito é o de, no 

quadro de avaliação formativa, regular o processo de ensino aprendizagem 

aproximando da direção definida; 

 Quando está em causa uma decisão de classificação dos alunos em função do grau 

de consecução dos objetivos, estamos no domínio da avaliação sumativa. 

(Carvalho, 1994, p. 137) 

 Neste sentido a avaliação como suporte das decisões curriculares, só faz sentido 

se for assumida na sua pluralidade de funções – orientadora, reguladora e certificadora 

como defende Cardinet (1986, citado por Araújo, 2007). 

3.2.1. Avaliação Inicial 

 “A avaliação inicial é a primeira etapa de trabalho com a turma, cujo propósito 

fundamental consiste em determinar as aptidões e dificuldades dos alunos nas diferentes 

matérias do respetivo ano de curso, procedendo simultaneamente à revisão/atualização 

dos resultados obtidos no ano anterior” (Jacinto et al., 2001a, p. 25).  

 Este tipo de avaliação não pretende apenas diagnosticar as competências dos 

alunos, mas, fundamentalmente, prognosticar o seu nível a cada uma das matérias 

presentes no currículo. Logo, para poder assumir as decisões de orientação e organização 

mais acertadas o professor, em contexto da aula e num período de 4 ou 5 semanas, 

aperceber-se da forma como os alunos aprendem, do modo como se situam em relação 

ao PNEF e das suas possibilidades de desenvolvimento (Jacinto et al., 2001a). 

 Além da sua função diagnóstica e prognóstica a AI segundo Carvalho (1994) é útil 

para conhecer os alunos, apresentar o PNEF, rever o que foi feito anteriormente, tentar 

criar um bom clima de aula, identificar os alunos críticos, avaliar o nível inicial dos alunos, 

recolher dados para a construção da próxima etapa de avaliação, identificar os aspetos 

críticos de cada matéria, recolher dados para a formação de grupos e para que outros 

professores possam elaborar o plano de grupo (plurianual).  
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 A realização da AI, com a turma do 11º LH1, teve a duração de quatro semanas, 

com um total de oito aulas, tal como preconizado pelo PNEF. O facto de haver um 

roulement facilitou bastante a execução da AI no prazo recomendado, pois permitiu a 

passagem da turma por todos os espaços próprios para a lecionação da aula de EF, dando 

a possibilidade de se realizarem atividades de aprendizagem de praticamente todas as 

áreas ou subáreas. Outro aspeto essencial para realizar a AI no prazo planeado foi a 

utilização de aulas politemáticas. 

 O principal objetivo da AI, tal como referido no PAI, passou por adquirir-se uma ideia 

do nível médio da turma, sendo que para isso foi feita uma triagem entre nível médio, casos 

críticos e nível superior com recurso a observação direta dos alunos em situação de jogo 

ou prática específica. A recolha de informação ficou bastante facilitada por diversos fatores. 

Por um lado a turma era composta por apenas dez alunos e por outro porque dividi a turma 

previamente em três grupos (inferior, médio e superior), de acordo com as informações das 

avaliações formativas e sumativas do ano anterior. Considero que este último aspeto foi 

essencial para facilitar a recolha de informação, pois possibilitou fornecer maior enfoque à 

criação de rotinas e normas de funcionamento, bem como à revisão dos conteúdos.  

Numa perspetiva de tornar o processo de AI por parte dos professores mais eficaz, 

considero que esta prática poderia ser uma grande mais-valia para otimizar o processo 

ensino-aprendizagem e no caso específico a AI, pois facilitava o conhecimento sobre as 

capacidades e o ritmo de aprendizagem dos alunos, restando mais tempo para o professor 

realizar a revisão dos conteúdos e o estabelecimento de normas e rotinas. 

 Ao contrário da ideia concebida inicialmente, que a minha inexperiência a avaliar 

alunos e a complexidade associada a este mesmo processo seria um difícil obstáculo, a AI 

decorreu conforme planeada. 

 O PAI foi um instrumento fundamental, pois permitiu avaliar de forma mais justa e 

igual todos os alunos, tendo sido desta forma um fator facilitador no meu processo de 

avaliar. A forma como o PAI está organizado simplificou bastante a recolha de informação.  

 O decorrer da AI realizou-se através das tabelas de registo das atividades físicas e 

desportivas (Figura 1) que se revelaram extremamente práticas e operacionais. Contêm 

exercícios tipo que determinam as capacidades a ser observadas e têm as competências 

que caracterizam o nível introdutório e elementar. As tabelas apresentam ainda três linhas, 

que poderiam ser preenchidas com o número ou nome dos alunos, em função da 

determinação dos três níveis de desempenho (casos críticos, nível médio e nível superior), 

que permitem caraterizar a turma. Após identificar cada um dos três grupos de nível, na 

mesma linha existe um espaço para colocar o nível dos grupos de acordo com o PNEF. 
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Figura 1 - Exemplo de tabela de registo 

 

 Ao contrário das tabelas de avaliação individual de cada aluno, que tive contacto 

durante a disciplina de avaliação educacional, as tabelas de registo contempladas no PAI, 

tornaram o registo e recolha de informação surpreendentemente práticos e de simples 

operacionalização.  

 A maior dificuldade foi conseguir conciliar a observação e registo com a 

necessidade de fornecer constantemente feedbacks (FB) durante a condução de ensino. 

 No entanto, e de acordo com Carvalho (1994), não é necessário observar todos os 

alunos em todas as situações, uma vez que os casos “típicos” destacam-se facilmente, o 

professor deve focar a sua atenção nos alunos mais difíceis de caraterizar. Durante as 

aulas da AI, separei os alunos em três grupos de nível, identificando primeiro os alunos de 

dois grupos distintos, os que revelavam mais dificuldades e os que manifestaram mais 

competências, sobrando os outros alunos para o grupo intermédio. Após a identificação 

dos grupos caracterizou-se cada grupo de acordo com os níveis do PNEF. 

 Ao realizar o balanço da AI verifiquei que a turma ao nível de competências 

manifestou-se bastante heterogénea, apresentando, na sua maioria alunos, que se 

encontraram abaixo do nível preconizado no PNEF e outros que apresentaram 

competências adequadas ao recomendado no programa. Deste modo, apesar de a turma 

ter apenas dez alunos, houve a necessidade de dividir os alunos em três grupos distintos 

na maioria das matérias. 

 Após realizado o diagnóstico do nível dos alunos, segui para o prognóstico e a 

definição das matérias prioritárias. As matérias que apresentaram maiores discrepâncias 

entre aquilo que é a realidade e a exigência programática no PNEF, foram as que 

considerei como prioritárias.  
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 Relativamente ao final do processo de diagnóstico, ficou a faltar a conferência 

curricular no seio do GDEF. Seria importante a reflexão de todos a fim de se identificar as 

prioridades e metas a atingir para cada ciclo de ensino de forma a reajustar o plano 

plurianual. 

 Considero que as dificuldades ao nível do prognóstico foram superadas, no entanto, 

a avaliação, como função formativa, ficou comprometida, pois nem todos os resultados 

foram partilhados com os alunos.  

 Durante esta etapa foi possível avaliar a turma no tempo previsto, tomando 

conhecimento específico de cada grupo de alunos, assim como foi possível criar um clima 

positivo e gerir as situações de aprendizagem com sucesso.  

 As reuniões de NE tiveram um enorme contributo para trocar informações que nos 

levaram a compreender se as decisões tomadas no prognóstico seriam exequíveis e 

apropriadas e se haviam semelhanças nas dificuldades sentidas pelos alunos, uma vez 

que somos duas estagiárias com turmas de 11º ano. 

  

3.2.1. Avaliação Formativa 

 Para Carvalho (1994) a AF é o processo de recolha de informações que permite, 

ao longo do ano, orientar e regular a atividade pedagógica, bem como controlar os seus 

efeitos – a aprendizagem. Deste modo, assume assim duas funções, a de orientar e a de 

regular o ensino permitindo os necessários reajustes sistemáticos ao planeamento (Araújo, 

2007). 

 A AF “permite, por um lado, ajudar o aluno a ultrapassar as dificuldades de 

aprendizagem, e, por outro, auxiliar o professor a diferenciar o ensino e a fazer alterações 

de modo a caminhar no sentido de uma pedagogia diferenciada” (Pacheco, 1994, p. 32). 

 Além do contributo mencionado anteriormente, este tipo de avaliação tem um 

conjunto de vantagens para os alunos, pois contribui para que estes se tornem mais 

autónomos, mais responsáveis pelas suas aprendizagens, mais capazes de avaliarem e 

regularem o seu trabalho, o seu desempenho e as suas aprendizagens e mais ágeis na 

utilização das suas competências metacognitivas (Fernandes, 2004). 

 Relativamente à AF no meu processo de formação, revelei algumas dificuldades, 

principalmente numa fase inicial em que o foco principal era o controlo da turma, o 

desenvolvimento de competências e os FB dados aos alunos. Passada essa fase, planeei 

a AF de forma mais cuidada e rigorosa conseguindo perceber a verdadeira importância 

deste processo.  
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 A AF passou a ser realizada sistematicamente de modo informal e de modo formal. 

As situações de avaliação formal foram realizadas preferencialmente no final de cada 

etapa, no sentido de complementar as informações recolhidas de modo informal, podendo 

deste modo, aumentar o rigor e a qualidade da avaliação realizada. Procurei que estas 

situações de avaliação se realizassem numa atmosfera adequada, acompanhando e 

dando confiança aos alunos.  

 Durante o decorrer da AF, utilizei como instrumentos de recolha de informação as 

grelhas de AF construídas pelo GDEF (Figura 2). Estas fichas contemplam todas as 

matérias, com todas as competências previstas para cada nível do PNEF.  

Figura 2 - Exemplo de grelha de AF do GDEF 

 

 A utilização destas grelhas contribuíram por um lado para a conclusão da AS e por 

outro para ajudar os alunos a terem um melhor conhecimento sobre o nível em que se 

encontravam e o que deveriam melhorar e de que forma o poderiam fazer. 

 Carvalho (1994) é da opinião de que os alunos devem participar no processo 

avaliativo, enquanto destinatários das informações recolhidas pelo professor e na 

perspetiva de autoavaliação e heteroavaliação, tendo em vista uma maior 

consciencialização dos jovens acerca das suas prestações no processo de ensino-

aprendizagem. 

 Neste sentido criei fichas de autoavaliação (Figura 3) para algumas matérias. Com 

a aplicação destas notei uma maior motivação dos alunos e simultaneamente permitiu-me 

verificar se os alunos tomaram conhecimento das suas limitações e como melhorá-las.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A
nd

ré
 G

om
es

D
om

in
go

s 
M

en
de

s

E
lia

ne
 F

er
na

nd
es

Jé
ss

ic
a 

M
at

os

Jo
sé

 A
lv

es

K
ay

qu
e 

S
an

to
s

M
ar

a 
Je

ró
ni

m
o

M
ar

ia
 In

ês
 C

ru
z

P
as

co
al

in
a 

M
en

de
s

R
en

al
do

 M
on

te
iro

2 2 1 2 2 1 1 1 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 1 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 1 2 2 1 1 1 2 2

S S S S S S S S S S

Enquadra-se ofensivamente 2 2 0 2 2 2 2

Escolhe quando passar, rematar, driblar 2 2 1 2 2 2 2

D M arca adversário 2 2 1 2 2 1 1 2 2

Enquadra-se *** 2 2 0 1 2 2 2

Passa a desmarcado *** 2 2 2 2 2 1 2 2

Remate 2 2 0 1 2 1 2 2

Condução 2 2 1 2 2 2 2

2 2 1 1 2 1 1 1 2 2

S S  S S    S S

R egras : início, reinício, golo, canto, fora

Passe

A LC A N ÇA D O

G
.R

.

IN
TR

O
D

U
TÓ

R
IO

A LC A N ÇA D O

Té
c.

N
ív

el
 E

LE
M

E
N

TA
R

A
ta

.

R egras : faltas, repor bola

Recepção e contro lo de bola

Desmarca-se **

Atitude defensiva qd equipa perde bola **



 

30 
 

Figura 3 - Ficha de autoavaliação 

 

 “A integração da autoavaliação no processo de avaliação confere ao aluno um 

estatuto diferente, pois dá-lhe uma certa autonomia na aprendizagem e responsabiliza-o 

pela condução do seu percurso, com a ajuda do professor” (Pacheco,1994, p. 111).

 Utilizei também folhas de apoio (Figura 4) com as competências que cada grupo de 

nível devia trabalhar, garantindo desta forma a diferenciação do ensino e 

consequentemente da avaliação.  
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Figura 4 - Folha de apoio AF 

 

 

 Além das grelhas de registo, após o término de cada sessão, passei a realizar várias 

reflexões, sobre a prestação dos alunos. Essas reflexões foram essenciais para conseguir 

selecionar de forma mais assertiva as competências dos alunos a observar nas aulas 

seguintes. 

 “A avaliação formativa da condição física deverá também ser considerada no âmbito 

da avaliação da condição física no final de cada etapa de ensino” (Rosado, 2003, p.90). 

Neste sentido, e de acordo com o autor, também a condição física foi alvo do processo da 

AF. Os resultados dos testes do fitnessgram e os valores desejáveis a alcançar, foram 

sempre fornecidos aos alunos.  

 As dificuldades em todo o processo da AF centraram-se principalmente em 

conseguir avaliar todas as competências planeadas. Uma estratégia utilizada para colmatar 

esta dificuldade, foi selecionar pelo menos três competências para avaliar por aula. Deste 

modo, ao longo do ano letivo, através da referida estratégia e de indicações do orientador, 

consegui melhorar esse aspeto. 

 Rosales (1992, citado por Rosado, 2003) refere que o aluno precisa ter 

conhecimento da forma como está a evoluir na aprendizagem, por forma a poder situar-se 

perante as dificuldades que se lhe deparam e agir em conformidade no sentido de lhes dar 

solução. Tendo em conta esta perspetiva, além das fichas de autoavaliação, passei a afixar 

no quadro as fichas com as competências que os alunos atingiram ao longo das UE, 

procedendo, no final de cada aula, à atualização das respetivas fichas para que os mesmos 

fossem consultando.  
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 Deste modo a AF surgiu integrada no processo ensino aprendizagem, tirando um 

conjunto de informações essenciais, que me facilitaram no ajuste das situações de 

aprendizagem para cada aluno e serviram de suporte para que todas as decisões ao nível 

do planeamento formassem entre si uma unidade coerente. 

 Considerando a perspetiva de vários autores, a avaliação consiste num instrumento 

para regular o processo de ensino-aprendizagem, visando o aumento da eficácia do 

ensino. Tendo consciência disto, julgo que através da prática e na procura em fazer melhor 

conseguirei aperfeiçoar-me nesta competência.     

3.2.2. Avaliação Sumativa 

 Harlen (2005) define AS sendo o processo através do qual os professores recolhem 

evidências de uma maneira planeada e sistemática de maneira a desenhar inferências 

sobre a aprendizagens dos alunos, baseadas nos seus julgamentos profissionais e para 

reportar, num momento específico, aos alunos, as suas aprendizagens já alcançadas. 

 “A AS presta-se à classificação, mas não se esgota nela nem se deve confundir 

com esta” (Rosado & Silva, 1999, p. 32). Deste modo a AS, não se distingue por ser uma 

avaliação final para a atribuição de uma classificação, mas sim por representar a 

verificação de todo o processo de ensino-aprendizagem, avaliado ao longo do percurso 

escolar, apenas como uma certificação para a tomada de decisão. 

 De acordo com o que define Jacinto et al. (2001a) “as condições de aprovação ou 

retenção em cada um dos anos de escolaridade são da responsabilidade do DEF e será 

nesse quadro, que serão determinadas todas as questões relativamente à avaliação dos 

alunos” (p. 29). 

 Para a realização da AS foram tidos em conta os critérios de classificação previstos 

pelo GDEF para o ensino secundário que contemplam as atividades físicas desportivas 

(55%), a aptidão física (25%), os conhecimentos (10%) e atitudes dos alunos nas aulas 

(10%). Estes critérios de classificação não estão totalmente de acordo com o que define o 

PNEF. De acordo Jacinto et al. (2001a) “os programas não desenham um fraccionamento 

de domínios/áreas de personalidade, dividindo as metas gerais e específicas da educação 

física como, por exemplo, na tríade domínios cognitivo, psicomotor e sócio-afectivo. 

Considera-se que a actividade do aluno e os seus efeitos integram necessariamente esses 

domínios” (p. 4).  

 O fracionamento das atitudes foi imposto pela direção da EBSGB, considerando 

essencial, que a mesma seja avaliada à parte, como forma de incentivar os alunos a 

adotarem comportamentos respeitosos para com a comunidade escolar, sendo este 

parâmetro de avaliação comum a todas as disciplinas. Contrapondo esta ideia, Araújo 
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(2007) refere que “o facto de estas atitudes serem avaliadas dentro de cada matéria, ou 

seja, de uma forma integrada, torna desnecessário e redundante a sua contribuição 

autónoma para os critérios de classificação final” (p. 124). Desta forma seria importante 

sensibilizar a direção da escola para que na disciplina de EF, mais especificamente no 

PNEF, a avaliação das atitudes já está implícita na avaliação das várias matérias. Contudo 

apesar de haver indicações nesse sentido é importante ter a sensibilidade de reconhecer 

que existem realidades escolares bastante distintas e que é necessário desenvolver 

estratégias para superar os problemas encontrados em cada contexto.  

 De acordo com Jacinto et al. (2001a) “de todas as matérias em que o aluno foi 

previamente avaliado, seleciona-se um conjunto de referência para o seu sucesso” (p. 30). 

 No que se refere à avaliação das atividades físicas, a AS é realizada de acordo com 

o definido no PNEF. Deste modo para alcançar o sucesso no ensino secundário, o aluno é 

avaliado nas matérias selecionadas de acordo com o seguinte: 2 matérias dos jogos 

desportivos coletivos, 1 matéria de ginástica ou de atletismo, 1 de dança e 2 das matérias 

alternativas, alcançando o sucesso através de 3 níveis introdutório e 3 níveis elementar. 

 Para os restantes valores a operacionalização do sistema de avaliação do GDEF é 

realizado através da atribuição de pontos a cada nível do programa. Ficou definido que os 

alunos são avaliados a todas as matérias que compõem o currículo e que são lecionadas 

durante o ano letivo, através das grelhas de registo criadas para o efeito. Estas permitem 

a atribuição de pontos de acordo com o nível atingido pelo aluno. Por exemplo, um aluno 

que na matéria de voleibol cumpra o nível introdutório é-lhe atribuído 1 ponto, se cumpre 

parte do elementar será atribuído 1,5 pontos e assim sucessivamente. Após registadas as 

competências adquiridas por cada aluno em todas as matérias lecionadas, somam-se os 

pontos e convertendo-se numa nota, consoante o seu ano letivo. 

 A AS da área da aptidão física foi realizada no final de cada período, com base nos 

testes selecionados pelo GDEF, segundo a bateria de testes do fitnessgram, 

nomeadamente a capacidade cardiorrespiratória (teste do vaivém), força superior e inferior 

(teste de extensões de braços e teste de abdominais) e flexibilidade (teste do senta e 

alcança). A referência para o sucesso na área da aptidão física, centra-se apenas (e 

totalmente em consonância com as diretrizes), em o aluno se encontrar ou não dentro da 

zona saudável da aptidão física (ZSAF) para a sua idade e sexo, de acordo com a bateria 

de testes fitnessgram, ao longo dos três períodos. Ao contrário do que é referido no PNEF, 

o GDEF possui uma tabela, que permite atribuir uma classificação positiva ao aluno, 

sempre que este atinge a marca da ZSAF e um determinado valor a cada marca alcançada 

nos testes aplicados. Este tipo de classificação, de acordo com a experiência com a minha 
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turma, favoreceu a motivação de alguns alunos no sentido de superação das suas 

capacidades. Tal como refere Cardinet (1993, citado por Rosado,1999) dirigindo-se à AF, 

o professor ao atribuir importância aos alunos, dá atenção à sua motivação, à regularidade 

do seu esforço, à sua forma de abordar as tarefas e as estratégias de resolução de 

problemas que utiliza. Neste caso em particular, ao atribuir importância aos alunos, julgo 

que realizaram as tarefas de condição física com maior empenho. 

 Por último, a área dos conhecimentos foi avaliada com base nas classificações 

obtidas na aplicação de um teste escrito, avaliando o domínio dos conhecimentos dos 

alunos relativos aos processos de elevação e manutenção da aptidão física e das 

atividades físicas. 

 Segundo Araújo (2007), é fundamental que todos compreendam os critérios de 

avaliação, as competências a desenvolver em cada matéria e os objetivos da área da 

aptidão física e dos conhecimentos. 

 No final de cada período letivo realizei com os alunos uma heteroavaliação, 

mostrando-lhes as suas classificações em cada uma das áreas, mencionando o que 

deveriam melhorar para progredirem nas suas aprendizagens. 

3.3. Condução do Ensino 

 “A investigação sobre as condições e fatores associados ao êxito no ensino da 

educação física tem permitido determinar um conjunto de princípios e procedimentos de 

intervenção pedagógica determinantes para a promoção de um ensino eficaz” (Onofre, 

1995, p. 79). Para abordar esta área, tive em conta que as competências solicitadas aos 

professores estagiários na área da condução do ensino, constituem as quatro dimensões 

ou conjuntos de intervenção pedagógica de sucesso, definidas por Siedentop (1983, citado 

por Onofre, 1995) instrução, organização, disciplina e clima relacional. 

 Considero que a condução do ensino assumiu-se como uma das atividades de 

maior importância para o meu futuro profissional, pois engloba a competência para 

escolher as técnicas de intervenção pedagógica em função das necessidades específicas 

dos diferentes contextos e alunos.  

3.3.1. Organização 

 Para que o tempo da aula seja maximizado e para que se otimizem as 

oportunidades de aprendizagem é fundamental reduzir o tempo de organização. De acordo 

com Siedentop (1983, citado por Abreu, 2000) “os professores eficazes são, primeiro que 

tudo, gestores eficazes e as habilidades de gestão são pré-requisitos essenciais para um 

bom ensino, em qualquer sala de aula, ou em qualquer disciplina (p. 24).  
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 A dimensão organização numa sessão poder-se-á organizar garantindo o 

desenvolvimento de rotinas dos alunos, do tempo, dos espaços e dos materiais. 

 No que diz respeito à organização dos alunos, procedi à constituição dos grupos 

sempre antecipadamente, ou seja, durante o planeamento da aula. Antes de iniciar as 

situações de aprendizagem, indiquei sempre o que cada grupo iria trabalhar e de que forma 

iriam ser feitas as rotações, procurando que estas se realizassem rapidamente. No início 

do ano combinei várias sinaléticas com os alunos de modo a garantir a reunião rápida dos 

alunos quando necessário e para que as mudanças de atividade ou de tarefas de 

aprendizagem fossem realizadas rapidamente. Esta estratégia revelou-se essencial para 

rentabilizar o tempo de aula.  

 Em relação à organização do tempo, foram criadas várias estratégias. Quanto à 

pontualidade dos alunos, ficou estabelecido logo de início, que haveria uma tolerância de 

5 minutos após o toque de entrada para se dar inicio à aula. Ao chegarem depois dos 5 

minutos seria marcada falta de atraso, à terceira falta de atraso seria convertida em falta 

de presença. Ao ser rigorosa com o cumprimento desta regra, consegui, exceto alguns 

casos, garantir que os alunos chegassem à aula à hora combinada.  

 O registo de presenças era realizado de forma informal, ou seja, não chamava aluno 

a aluno, mas questionava a turma se estavam todos presentes, não perdendo tempo 

desnecessariamente. Apesar de não realizar a chamada de forma formal, criei uma tabela 

com o registo de presenças, faltas de atraso e faltas de material, pondo ao dispor dos 

alunos na página de facebook da turma.  

 De modo a garantir uma boa organização do tempo, foi também essencial 

desenvolver a capacidade de planear ao pormenor as aulas, conseguindo prever o melhor 

possível, qual o tempo para cada situação. Esta capacidade foi evoluindo no bom sentido. 

No início do ano tinha planos demasiado ambiciosos, tendo durante as aulas que eliminar 

algumas situações de aprendizagem. Ao conhecer melhor o ritmo de aprendizagem dos 

alunos e ganhar consciência dos tempos de cada exercício consegui melhorar bastante 

esta capacidade. 

  Ao planear e a trabalhar com UE, através da repetição dos esquemas de aulas, 

permitiu o aumento do tempo de prática específica. Este tipo de planeamento favoreceu a 

consolidação de rotinas, diminuindo o tempo de organização e transição, entre o final da 

explicação e o início do exercício. 

 Relativamente à organização dos materiais, foi essencial a criação prévia de rotinas 

de montagem e desmontagem do material. Uma estratégia, consistiu no planeamento da 

gestão dos materiais, ou seja, montar determinado equipamento durante o aquecimento, 
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falar com o professor que deu a aula anterior para perceber a existência de algum material 

comum às duas aulas. Outra estratégia adotada foi escrever no quadro o nome dos grupos 

de alunos responsáveis pela montagem/desmontagem de determinado material. 

 Ainda relativamente à organização dos materiais, um objetivo que investi bastante, 

foi sensibilizar os alunos para que fizessem o manuseamento correto dos materiais, 

garantindo desta forma, a preservação dos materiais e a integridade física dos alunos e 

professores. Estas situações permitiram-me ganhar tempo em todas as aulas, aumentando 

o tempo de prática específica. 

3.3.2. Instrução  

 Na dimensão instrução segundo Onofre (1995) integram-se as medidas que 

contribuem para melhorar a forma como o professor apresenta as atividades de 

aprendizagem aos alunos, a forma como os ajuda durante o tempo em que estão 

envolvidos nessas atividades e a forma como se realiza o balanço sobre a maneira como 

as realizaram. Ou seja, a instrução divide-se em várias ações, a apresentação, o 

acompanhamento e por fim o balanço das tarefas, com uma abordagem do que vai 

acontecer na aula seguinte. De acordo com Onofre (1995) na instrução existem duas 

regras importantes que o professor deverá procurar respeitar. Na primeira diz respeito à 

tentativa de reduzir o tempo gasto nos momentos de informação à turma, não podendo 

essa informação ocupar muito tempo na sessão, sob pena de restar pouco tempo para a 

prática. A segunda refere-se à necessidade de realizar uma instrução clara e objetiva, pois 

dela vai depender o grau de consciência sobre os desafios de aprendizagem com que o 

aluno parte para a atividade e, consequentemente como o aluno se empenhará no 

cumprimento desses desafios. 

 Com o objetivo de concretizar uma instrução eficaz, uma das primeiras 

preocupações que tive, foi garantir o silêncio da turma de modo a dar inicio à minha 

instrução de forma clara. Uma estratégia que utilizei de modo a perceber se os alunos 

estavam a compreender a informação transmitida, foi o questionamento. O 

questionamento, além de me ter ajudado nesse aspeto, também contribuiu para que os 

alunos estivessem mais atentos pois sabiam que os podia questionar a qualquer momento. 

 Uma dificuldade que tive desde o início nas instruções foi conseguir uma boa 

projeção de voz, principalmente nas aulas realizadas dentro do pavilhão. Procurei desde 

logo ultrapassar este handicap, que com a ajuda dos orientadores, das colegas de estágio 

e de treino em casa consegui melhorar.  

 Relativamente à forma como foi comunicada a informação privilegiei a modalidade 

visual, recorrendo a imagens, vídeos e quando necessário a demonstrações tanto da minha 
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parte como dos alunos. Adotei esta estratégia pois “a utilização da informação é 

seguramente mais eficaz do que o tradicional hábito da informação verbal. (…) “Este facto 

justifica-se porque a informação visual é simultaneamente mais concreta e sincrética que 

a informação auditiva (mais abstrata e analítica) “ (Onofre, 1995, p. 82). 

 Quanto ao conteúdo da informação Onofre (1995) salienta que “o professor deverá 

procurar que o aluno conheça claramente para que é que vai realizar a atividade (que 

objetivos de aprendizagem persegue) e como é que vai fazer, isto é, quais são os aspetos 

em que se deverá concentrar a sua atenção” (p. 82). Tendo em conta esta afirmação, 

considero que evidenciei algumas dificuldades no início do estágio, pois ao tentar ser 

sucinta na informação, nem sempre mencionei os aspetos críticos da atividade. No entanto, 

ao longo do ano, fui adquirindo um maior conhecimento e controlo desses aspetos críticos, 

refletindo-se na melhoria da minha intervenção durante a instrução.  

  Considero que o planeamento e a preparação em casa foram essenciais para 

melhorarem o meu desempenho da instrução durante as aulas. Ao idealizar como iria 

transmitir a informação aos alunos, tentando sintetiza-la através de palavras-chaves, 

consegui não me alongar nas instruções transmitindo apenas informação pertinente.  

 Durante o processo ensino-aprendizagem, a intervenção do professor ao aluno, não 

se pode esgotar apenas na instrução inicial, devendo existir um acompanhamento 

sistemático ao longo da atividade dos alunos. Para tal, o professor deve ter a capacidade 

de observar. Observar não é tarefa fácil, Onofre (1995) refere que “para melhorar a 

capacidade de observação é muito importante que o professor adote um posicionamento 

no espaço de trabalho que lhe permita manter sob controlo visual a maioria dos alunos (…) 

” (p.84). Além da preocupação com o meu posicionamento durante as aulas, procurei 

realizar deslocamentos que me permitissem interagir com todos os alunos. 

 “As funções essenciais da observação estão associadas à identificação de 

prestações/rendimentos menos eficazes permitindo ao professor fornecer informação de 

retorno sobre a performance ou sobre o resultado ao aluno” (Mendes, Clemente, Rocha & 

Damásio, 2012, p. 60). Deste modo, outra medida de que depende a qualidade do 

acompanhamento das atividades de aprendizagem está intimamente ligada ao FB 

pedagógico. O FB pedagógico segundo Onofre (1995) é o conjunto de informações que o 

professor comunica ou suscita acerca da forma como o aluno realizou ou deveria ter 

realizado determinada tarefa. Tendo consciência de que o FB é uma das ferramentas mais 

importantes para a aprendizagem dos alunos, ao longo do ano, após observar os alunos 

procurei fornecer sempre FB.  
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 No início a qualidade dos FB ficou um pouco comprometida, pois utilizei 

maioritariamente FB de carácter adjectivante positivo (muito bem, boa, está melhor…). 

Contudo, tendo em conta as características dos alunos, considero que este tipo de FB foi 

fundamental para que a maioria tivesse uma participação mais motivada na aprendizagem, 

sobretudo naquelas matérias em que se sentiam menos à vontade. À medida que o tempo 

foi passando, fui utilizando com maior frequência feedbacks de carácter substantivo. Tentei 

focar as minhas intervenções nos feedbacks, prescritivos, descritivos e posteriormente nos 

interrogativos. A utilização de feedbacks interrogativos foram importantes, na medida, em 

que muitas vezes os alunos não tem consciência da forma como estão a executar 

determinada técnica e o questionamento do seu desempenho ajuda-os a 

consciencializarem-se dos movimentos que têm que realizar. Depois de terem consciência 

do seu próprio movimento é importante explicar a forma de melhorarem. 

 O FB pedagógico deve ser utilizado no sentido de ajudar os alunos a ultrapassar 

uma dificuldade, neste sentido, Onofre (1995) refere que é necessário que o professor 

acompanhe a atividade que o aluno desenvolve após ter recebido um FB.  

 Num estudo de Teixeira (2007) sobre as dificuldades dos professores estagiários 

de educação física no ensino, verificou-se que a maior parte das dificuldades mencionadas 

no âmbito da instrução dizem respeito especificamente ao acompanhamento das 

atividades de aprendizagem. Os testemunhos dos estagiários fazem referência a 

dificuldades específicas nesta área, nomeadamente dificuldades em cumprir o ciclo de 

feedback e na pertinência do feedback. De facto uma dificuldade que tive ao longo do ano 

foi fechar o ciclo de feedback e conseguir dar FB com pertinência. Ao diagnosticar esta 

situação defini-a como um objetivo da minha formação e no final da 3ª etapa de formação 

já tinha essa competência quase consolidada. 

 Um aspeto chave para melhorar a qualidade da minha intervenção no 

acompanhamento da atividade da aprendizagem, foi garantir a manutenção do ritmo e 

dinâmica da mesma. Nas situações de jogos coletivos, sempre que acontecia algo 

importante para a aprendizagem da maioria da turma, fazia questão de interromper a 

atividade, de forma rápida, sensibilizando os alunos para aquele aspeto.  

 O grau de consciência que o professor tem acerca do nível de evolução dos alunos 

também é muito importante para, que, consiga realizar uma intervenção adequada nesta 

dimensão. Onofre (1995) refere que se este conhecimento se estender ao aluno terá maior 

autonomia no controlo do processo de aprendizagem. Seguindo esta lógica de 

pensamento, realizei no final de todas as aulas um balanço sobre a forma como os alunos 

estiveram nas aprendizagens. 
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3.3.3. Disciplina 

Falar de disciplina mais não é do que discutir quais são as formas de promover e 

ajudar os alunos a descobrirem o prazer e as vantagens de estarem nas sessões de 

trabalho, de forma participada e empenhada, respeitando o espaço dos outros sem 

deixar de dar expressão à sua própria maneira de estar. (Onofre, 1995, p. 88) 

 Como tal, é imprescindível saber de que forma podemos contrariar os quadros de 

indisciplina que se instituem nas aulas. As medidas a assumir para a resolução da 

indisciplina podem ser abordadas assumindo duas conceções, uma de prevenção e outra 

de remediação. De acordo com o mesmo autor, a promoção da disciplina de forma 

preventiva, baseia-se na ideia de que a resolução da disciplina deve realizar-se 

preferencialmente na tentativa de evitar que os quadros de indisciplina se instalem. 

Enquanto a promoção da disciplina numa perspetiva remediativa, procura remediar ou 

corrigir os comportamentos inapropriados dos alunos. Logicamente, cada uma delas 

sugere medidas de intervenção distintas. 

 Tendo conta os conhecimentos que adquiri na faculdade sobre a promoção da 

disciplina, procurei, desde o início do ano ter uma atitude preventiva.  

 Onofre (1995) defende que “a base fundamental de uma abordagem preventiva dos 

problemas da disciplina é a delimitação de um conjunto de critérios que permita definir o 

que é um comportamento disciplinado ou um comportamento indisciplinado” (p. 89). Deste 

modo, penso que a prevenção da disciplina deve ser uma preocupação desde o 

planeamento, em que definimos rotinas de organização e estabelecemos regras. Em 

relação a esta medida de intervenção, foi importante delimitar desde o primeiro dia um 

conjunto de regras de funcionamento, pois os alunos puderam consciencializara-se do seu 

espaço admissível para atuação, reduzindo desta forma, comportamentos de indisciplina 

que perturbassem as aulas. Tendo consciência de que esta tomada de consciência dos 

alunos, só acontece na medida em que consigam recordar o que foi combinado, tive o 

cuidado de sintetizar ao máximo as regras de funcionamento. Outra estratégia de 

prevenção que também utilizei, foi procurar motivar os alunos para a utilização de 

comportamentos apropriados. Deste modo, através de interações positivas nesse sentido, 

tentei que sentissem que eu reconheceria quem adotasse um comportamento de acordo 

com as regras da aula. Estas medidas foram essenciais para garantir que os alunos 

respeitassem as regras estabelecidas e para que tivessem uma atitude positiva. 

 Quanto aos procedimentos de intervenção pedagógica da remediação de 

indisciplina Onofre (1995) refere que “nos casos em que uma intervenção remediativa se 

justificar (…) as reações do professor devem ser realizadas com algum cuidado de forma 
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a que possam constituir-se como reações eficazes, que não tenham que ser 

sistematicamente repetidas” (p.91) 

 A turma caracterizou-se por ser bastante disciplinada, sendo que a necessidade de 

recorrer a intervenções de remediação foi diminuta. Contudo, destaco o caso de um aluno, 

que por vezes apresentava comportamentos desadequados. Não se empenhava nas 

tarefas, não fomentava um espirito de cooperação e interajuda, contudo, era dos mais 

assíduos e trazia sempre o material. Ao não se empenhar em certas atividades, 

nomeadamente no aquecimento e em alguns jogos desportivos coletivos, acabava por 

interferir no desempenho da sua equipa. Neste caso, destaco a atitude positiva dos 

colegas, que superavam a situação empenhando-se mais na tarefa, de modo a 

minimizarem a atitude negativa do colega.  

 Fazendo uma reflexão do que constitui a minha intervenção nos procedimentos de 

remediação, consegui atuar eficazmente, tendo reagido de forma imediata, convicta e sem 

hesitações. Outras estratégias que utilizei sempre que surgiram comportamentos 

indesejados, foi garantir que os alunos compreendessem que o seu comportamento estava 

desajustado com as regras previamente estabelecidas e reforçar a ideia de que o efeito de 

prejuízo é fundamentalmente do aluno. No caso particular, referenciado em cima, em que 

um aluno estava constantemente a perturbar o funcionamento da aula, procurei negociar, 

de modo a alcançar um compromisso de modificação. Esta negociação sempre que 

possível fi-lo em privado, numa relação mútua, simultaneamente, de abertura e 

intransigência para com o aluno. 

 Tendo em conta a bibliografia recolhida e a minha intervenção nos procedimentos 

preventivos e remediativos da disciplina, considero que consolidei esta competência, 

atuando e utilizando diferentes estratégias, determinantes para garantir a disciplina durante 

as aulas. 

  

3.3.4. Clima de aula 

 A dimensão clima pode ser divida em três níveis distintos: na relação dos alunos 

entre si, na relação dos alunos e o professor e na relação entre os alunos e as atividades. 

De acordo com Onofre (1995) “estes três níveis relacionais dependem fundamentalmente 

do trabalho pedagógico do professor, da forma como é capaz de promover uma 

aproximação afetiva positiva entre si e os alunos, dos alunos entre si e dos alunos com a 

atividade de aprendizagem” (p. 93). 

 Quanto à relação alunos/alunos, ao longo do ano, procurei explorar formas mais 

adequadas de intervir, promovendo uma relação positiva entre os alunos. Como estratégias 
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desenvolvi em todas as aulas, atividades de grupo que suscitassem a cooperação e 

interajuda dos alunos. Promovi atividades de colaboração entre alunos com diferentes 

níveis de capacidade de duas formas distintas. Numa primeira fase coloquei os alunos de 

nível superior a trabalhar situações de aprendizagem analíticas com os alunos de nível 

inferior, estimulando o relacionamento de tolerância, aproximação e entreajuda entre os 

alunos. Depois do trabalho analítico, com o objetivo de motivar os alunos para uma prática 

mais entusiástica, proporcionei situações de aprendizagem coletivas.  

 Ao introduzir a competição, através dos jogos desportivos coletivos, consegui 

fomentar a cooperação entre os alunos de uma forma mais motivante, em que o clima 

positivo foi uma constante. Para garantir o sucesso destas atividades, foi fundamental 

definir claramente as funções de cada aluno, estabelecendo as suas relações de 

interdependência. 

 Em termos da promoção de um clima positivo entre alunos/professor, tive a 

preocupação, embora acontecesse de forma natural, de estabelecer uma relação com os 

alunos tão personalizada quanto possível. Tentei estabelecer esta relação interagindo com 

base em assuntos do seu interesse direto, nomeadamente em assuntos mais pessoais 

(familiar) e em emoções expressas por eles. No entanto e de acordo com Onofre (1995), 

este acompanhamento personalizado, mesmo sendo uma prioridade do professor, é 

limitado pela necessidade que tem em distribuir a atenção por todos os alunos. Outro 

aspeto que refletiu uma das grandes preocupações desta relação, foi não descurar do 

sentimento de justiça apurado que os alunos possuem. Neste sentido, procurei ser 

incansável na forma coerente e consistente em que interagi com eles Tendo consciência 

das diferenças naturalmente existentes entre alunos, procurei ao máximo ter equidade de 

tratamento. Outro aspeto que contribuiu para a promoção de um clima positivo de 

aprendizagem foi dar-lhes oportunidade de participarem em pequenas escolhas referentes 

à aula. 

 Na relação aluno/matéria o professor deve promover o gosto dos alunos por 

realizarem determinadas atividades e pela aprendizagem. Segundo Onofre (1995) nesta 

questão devemos ter atenção a duas medidas críticas. Uma que diz respeito à forma como 

as atividades de aprendizagem são organizadas e outra referente à forma de 

acompanhamento da relação entre o aluno e a atividade. 

 Se por um lado ter um número reduzido de alunos é positivo, por outro, em certas 

situações e tendo uma turma tão heterogenia ao nível das competências, a preocupação 

quanto à forma de organização das sessões é uma constante. Com o intuito de contrariar 

o sentimento de monotonia, instalado por vezes, principalmente nas aulas de 90 minutos, 
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tive o cuidado de planear sessões com atividades o mais possível diversificadas, em que 

fossem solicitados diferentes tipos de aprendizagem. Tentei alterar matérias que os alunos 

menos gostavam, com outras que fossem mais do seu agrado.  

 Para além da diversificação das atividades, outra preocupação foi proporcionar 

situações de aprendizagem que fossem adequadas ao nível das capacidades dos alunos, 

ou seja diferenciando o ensino. Esta adequação deve ter em conta, por um lado, que as 

experiências que os alunos vivem não devem ser coisas que eles já sabem fazer, mas por 

outro lado, é necessário que os alunos aprendam com o sentimento de sucesso (Onofre, 

1995). Refletindo sobre os modos de aprendizagem dos meus alunos, considero que esta 

afirmação coincide integralmente com a minha experiência. Como exemplo, a evolução 

dos alunos do grupo inferior, foi feita com base no acreditarem que eram capazes, no 

sentimento de serem capazes de aprender. É neste ponto, que a forma de 

acompanhamento da relação entre o aluno e atividade é fundamental.  

 É certo, que o entusiasmo do professor relativamente à melhoria que os alunos vão 

manifestando é importante para o sucesso destes. Este, foi um aspeto para o qual o 

orientador de escola me chamou a atenção no início do ano; não sendo uma pessoa muito 

efusiva, reconheço que inicialmente, as minhas manifestações quanto ao aperfeiçoamento 

que os alunos manifestavam, por vezes, não eram entendidas da mesma forma como eu 

as sentia. Ao aperceber-me disso, e sabendo da influência da minha atitude para o sucesso 

dos alunos, procurei manifestar-me de forma mais entusiástica. Contudo, considero que ao 

longo do ano estabelecendo uma relação de proximidade entre mim e os alunos, consegui 

claramente, que reconhecessem o meu agrado ou satisfação sempre que demonstraram 

melhorias nas atividades.  

 

3.4. Estilos de ensino 

 Os estilos de ensino representam a forma como cada professor pode transmitir as 

informações aos alunos ou seja o modo como pode conduzir o processo ensino-

aprendizagem.  

 Existem variados estilos de ensino devendo a sua aplicação ser adaptada ao 

contexto encontrado. A utilização dos estilos de ensino poderá variar de acordo com as 

matérias a lecionar e com as necessidades dos alunos, bem como o seu grau de 

desenvolvimento/autonomia nessa mesma matéria. Poderá variar, de igual forma, entre os 

grupos, sendo possível a aplicação de mais do que um estilo de ensino na mesma tarefa 

para grupos diferentes, uma vez que existem também diferenças entre os alunos e, 

consequentemente, necessidades que exigem estilos diferentes por parte do professor. 
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 Outro fator que poderá fazer variar o estilo de ensino, prende-se com a necessidade 

de controlar a turma, ou seja, em matérias onde seja expectável menor empenho dos 

alunos ou onde o professor não se sinta tão confortável, poderá ser necessário recorrer a 

estilos de ensino que permitam manter um maior controlo sobre a turma. 

 Dada a pouca autonomia revelada pelos alunos durante a AI, os estilos de ensino 

convergentes foram os preferencialmente utilizados. Ao longo das diferentes etapas, 

independentemente das matérias lecionadas, foi utilizado tendencialmente o estilo de 

ensino por tarefa. De acordo com Mosston & Asworth (2008) este representa o primeiro 

passo em direção ao ensino centrado no aluno, pois apesar de o professor continuar a ser 

o centro do processo, o aluno assume já algumas decisões relativas à tarefa a realizar.  

 No entanto, continua a ser o professor que seleciona os objetivos, escolhe as 

estratégias, e determina as formas de organização. O professor encontra-se mais livre em 

relação às preocupações com a organização, explicações e comandos, o que lhe permite 

concentrar as atenções sobre as aprendizagens dos alunos, ou seja, realizar um 

acompanhamento individual (feedback) na realização das tarefas.  

 Ao utilizar este estilo de ensino expliquei quais os objetivos que pretendia para cada 

uma das tarefas e como é que os alunos poderiam alcançar. Este estilo permitiu-me 

também diferenciar o trabalho a realizar com os alunos de acordo com o seu nível, 

conseguindo desta forma acompanhar as diferentes atividades de toda a turma, 

procurando fornecer feedback individualizado para que todos os alunos pudessem 

melhorar as suas competências.  

 Ao longo dos vários períodos letivos fui tendo a noção de que forma deveria abordar 

individualmente cada aluno. Ao refletir sobre se determinado estilo resultou ou de que 

forma poderia ter resultado, permitiu-me adaptar o mais possível a minha forma de 

condução do ensino à turma ou aluno. Ao conhecer melhor os alunos e a sua capacidade 

de aprendizagem/desenvolvimento, fiquei mais sensível sobre qual a melhor forma de 

abordar determinadas matérias em diferentes etapas. Ao adquirir estas competências, 

compreendi o quanto é importante termos um conhecimento da turma, refletir sobre ele, 

para posteriormente podermos adotar estilos de ensino mais apropriados a cada matéria 

ou momento da aula. 

 O estilo de ensino por comando foi também um dos mais utilizados, 

preferencialmente nas matérias de dança, no trabalho de aptidão física e nos exercícios 

técnicos dos jogos desportivos coletivos, de forma massiva. Neste, o professor é quem 

toma todas as decisões, determinando os objetivos da aula, escolhendo as atividades, 

fornecendo as informações precisas sobre o que executar, avaliando e corrigindo. O aluno 
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tem como funções seguir as indicações fornecidas pelo professor, sendo um elemento 

passivo a quem compete apenas repetir, executar, obedecer e seguir as decisões tomadas 

pelo professor (Mosston & Asworth, 2008). 

 Neste estilo, apenas é possível uma resposta, ou seja, a um estímulo do professor, 

deve corresponder uma resposta desejada, por parte do aluno. A escolha deste estilo 

prendeu-se com vários fatores. Por um lado porque os alunos demonstraram ter pouca 

autonomia em determinadas matérias e por outro, porque em determinados momentos 

pretendia garantir um controlo mais eficiente na turma, para que a maioria dos alunos 

pudessem executar corretamente o que lhes tinha sido pedido. Através deste, consegui 

também introduzir regras e rotinas que contribuíram para uma boa organização da aula. 

 O ensino recíproco foi outro estilo de ensino abordado durante as aulas, 

principalmente na matéria de ginástica. Para Mosston & Asworth (2008) este representa 

um passo no sentido de tornar o aluno independente. Faz com que a autonomia do aluno 

aumente, no que concerne às atividades de avaliação da aprendizagem, passando a ter a 

responsabilidade de ajudar e ser auxiliado por um colega e o professor define a tarefa mas 

não interfere diretamente na função atribuída aos alunos.  

 A escolha deste esteve associada a intenções associadas ao papel do aluno, foi 

utilizado para habilitar para observar, analisar e informar sobre o processo de 

aprendizagem, promover a tolerância e promover as relações de cooperação e 

solidariedade. Neste sentido foram fornecidas fichas critério aos alunos para avaliarem o 

desempenho dos colegas. O aluno que estava a avaliar, quando passava a ser avaliado já 

tinha uma noção muito mais concreta das competências que se pretendiam avaliar. Desta 

forma, consegui que os alunos cooperassem entre si e que aprendessem as componentes 

críticas e critérios de êxito de cada tarefa de forma mais prática. Ao abordar este estilo ao 

longo do ano foi útil para fornecer informações para a avaliação formativa. 

 Tendo em conta as caraterísticas da turma e as opções pedagógicas pretendidas 

por mim, o estilo de ensino por tarefa foi o preferencialmente utilizado. Sem nunca esquecer 

que o professor assume um papel de relevo em todo o processo de ensino como regulador 

de experiências de aprendizagem dos alunos, ao longo do ano pretendi que a turma se 

tronasse mais autónoma e que os alunos fossem responsáveis pelo desenvolvimento das 

tarefas e dos objetivos definidos. Apesar de ter conseguido alguns ganhos neste aspeto, 

considero que não atingi o objetivo que desejava. 
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3.5. Observação intervenção pedagógica 

 Na elaboração do projeto de observação de intervenção pedagógica, criado pelo 

núcleo, foram utilizadas duas estratégias de observação e análise das sessões. 

 A primeira estratégia (observação indireta) foi efetuada através da observação 

indireta dos meios audiovisuais, recorrendo para análise das sessões, ao Programa de 

Observação da Sessão de Educação Física e Desporto, de Morreira. L. & Ferreira V. 

(2008).  

 Quanto à segunda estratégia (observação direta) foram realizadas observações 

presenciais das aulas das estagiárias e algumas de professores do GDEF. 

 Através da reflexão das duas estratégias mencionadas anteriormente, obtivemos 

informações importantes sobre aspetos a melhorar nas nossas intervenções enquanto 

docentes de EF. 

3.5.1. Observação indireta 

 Foram filmadas três sessões ao longo do ano, ocorrendo com cada período do ano 

letivo. 

Foi utilizada a técnica de amostragem temporal, que consiste na observação das 

sessões por períodos, que na sua totalidade devem corresponder a pelo menos 50% do 

tempo total da sessão. Os períodos de observação foram os mesmos para todas as aulas. 

Ao realizar um balanço das sessões analisadas, na instrução, o Sistema 

Observação do Comportamento do Professor (SOCP) revelou melhorias, pois a 

percentagem de instrução foi diminuindo em detrimento do aumento de feedbacks dados 

aos alunos. Segundo Carreiro da Costa (1995, citado por Petrica, 2003) os professores 

mais eficazes distinguem-se pela capacidade que revelam em proporcionar aos alunos 

uma instrução de maior qualidade científica e técnica, centrada fundamentalmente na 

informação dos requisitos técnicos de execução da tarefa a aprender, explicitada 

frequentemente com demonstrações. Deste modo, através de um estudo autónomo sobre 

os conteúdos das matérias e de um treino sistemático realizado em casa da instrução, fui 

proporcionando aos alunos uma instrução de maior qualidade, transmitindo a informação 

de forma mais clara e eficaz, acompanhada de demonstrações.  

Quanto ao Sistema Observação do Feedback (SOFB), na primeira sessão, a minha 

intervenção pautou-se por fornecer essencialmente feedbacks prescritivos e de forma 

individual. Ao longo das sessões houve um aumento de feedbacks prescritivos, seguidos 

dos interrogativos e posteriormente dos descritivos. Ao contrário destes, surgiram os 

avaliativos diminuindo de sessão para sessão. No que se refere à forma como foram 

dirigidos (individual, grupo ou turma), à medida que o ano se foi desenrolando consegui 



 

46 
 

adequar o tipo de feedback com maior facilidade, aumentando essencialmente os FB 

dirigidos ao grupo. De modo a conseguir transmitir mais presença na aula, dirigindo FB 

dirigidos à turma, foi essencial trabalhar a colocação de voz. A voz é um instrumento de 

trabalho preciso para os professores, sendo a sua valorização deixada um pouco à merce 

de cada um. Dada a importância da voz para os professores e em particular para os 

professores de educação física, que têm por vezes, dificuldades acrescidas na forma como 

a informação chega aos alunos. Julgo que seria pertinente e uma mais valia poder ser 

proporcionado nos cursos de iniciação de professores, formação específica nesta área.  

  Relativamente ao Sistema Observação do Comportamento do Aluno (SOCA), os 

resultados foram semelhantes, os alunos passaram a maior parte do tempo em atividade 

motora, seguindo-se a atenção à informação. Estes indicadores parecem-me positivos, 

pois, de acordo com Piéron (1986) o tempo de empenhamento motor é uma das variáveis 

que teve mais significado nos estudos relativos ao sucesso pedagógico ou à eficiência do 

professor das atividades físicas. Na verdade, segundo Carreiro da Costa (1989, citado por 

Petrica, 2003) os resultados obtidos nos estudos efetuados concordam em que a 

maximização do tempo na tarefa distingue os professores mais eficazes relativamente aos 

professores menos eficazes, por ser, de entre todos os fatores, aquele que produz um 

impacto efetivo sobre os progressos em aprendizagem.  

 A utilização destes sistemas foram fundamentais para potenciar uma apreciação 

mais cuidada e centrada em determinados aspetos da condução do ensino, 

nomeadamente nos que precisava adquirir ou melhorar. A evolução observada é positiva 

pois através das referências bibliográficas apercebo-me de como evolui nesta dimensão. 

Seria vantajoso poder-mos explorar mais estes instrumentos, reservando mais tempo no 

decorrer do EP para a observação indireta e analises das aulas. 

3.5.2. Observação direta 

 A observação direta foi encarada no seio do NE, como uma mais-valia para 

conhecer e analisar diferentes formas de trabalho, situações de aprendizagem, estratégias, 

pontos a melhorar e situações exemplares, uma vez que as turmas manifestaram 

particularidades bastante diferenciadas, nomeadamente quanto ao número de alunos, 

empenho, motivação, idade e nível de competências. 

 A presença assídua nas aulas das colegas foi fundamental para proporcionar um 

conjunto de informações que colaboraram para a melhoria da intervenção pedagógica de 

todos os intervenientes. A confrontação da minha perceção das aulas, enquanto 

observada, com a interpretação dos orientadores e das minhas colegas, foi importante para 

ter informação pertinente do meu desempenho, ficando com a noção do que melhorar e 
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como ultrapassar as dificuldades. Noutra perspetiva, as observações das aulas das 

colegas permitiram às observadoras terem uma imagem global do contexto da aula, e 

identificar particularidades da aula, que só quem está de fora consegue analisar. Estas 

particularidades distinguem-se pela observação de erros que não viria a repetir nas minhas 

sessões e pela absorção de ideias e bons exemplos que iria colocar em prática.  

 A confrontação de ideias de forma formal foi realizada com uma periodicidade 

semanal, acompanhada sempre de um espirito crítico, de forma respeitosa e construtiva. 

As reflexões e troca de opiniões entre os intervenientes foram essenciais para conseguir 

argumentar e justificar a opção de certas estratégias, assim como, reconhecer que a opção 

por outros métodos teria sido mais vantajoso para a aprendizagem dos alunos. Foi 

interessante perceber que cada turma tem as suas especificidades, e que uma situação de 

aprendizagem, ou uma maneira de organização da aula, pode resultar muito bem com um 

grupo em particular e ser desastrosa com outro. 

 Ao longo do ano letivo, após cada UE realizei uma autoscopia sobre o meu 

desempenho, identificando as maiores dificuldades e possíveis estratégias para conseguir 

as ultrapassar. Estas reflexões serviram essencialmente para estruturar e organizar na 

minha cabeça o modo como estava a intervir e como poderia melhorar. 

 Relativamente à observação das sessões de ensino de alguns professores do 

GDEF, a aprendizagem e absorção de novas ideias e diferentes modos de ensinar foram 

constantes. Foi interessante conhecer uma vasta panóplia de diferentes formas de interagir 

com os alunos, de novas situações de aprendizagem e organização, de estratégias 

implementadas devido ao condicionamento do número elevado/diminuto de alunos, ou 

quanto à falta de espaço devido às condições climatéricas. Apesar de todas as diferenças 

entre turmas, constatei que de facto o sucesso da educação pode passar por uma 

intervenção adequada por parte dos professores, quanto à forma como interage com os 

seus alunos, proporcionado um clima positivo, em que se estabelece uma ligação de 

respeito entre alunos e professor, sendo o principal foco a aprendizagem dos alunos num 

ambiente motivante para todos. 

 Estas reflexões e partilha de experiências entre todos foram dos momentos mais 

enriquecedores da minha formação.  

 Errar faz parte integrante do processo de aprendizagem, o qual devemos considerar 

uma oportunidade de aprendizagem. É com base neste espírito que devemos compreender 

que não existem fórmulas mágicas, mas que é possível aprender com os erros e que o 

mais importante é estarmos sempre recetivos a novas maneiras de olhar para as situações.  
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3.6. Semana integral de estágio  

 A realização deste projeto semana integral de estágio teve como principal objetivo, 

criar a possibilidade de vivenciar uma experiência semelhante à vivida por um professor, 

no que diz respeito ao horário completo, envolvendo as horas de aulas do professor 

estagiário, as horas destinadas à direção de turma, as destinadas à atividade de desporto 

escolar e as horas de reunião do núcleo, completadas por horas de aulas de turmas de 

outros professores do departamento. 

 Para a preparação das sessões a lecionar, foi necessária uma recolha de 

informação junto dos professores acerca das turmas, nomeadamente o número de alunos 

de cada turma, as matérias a lecionar, os grupos de trabalho, nível de empenho da turma 

e, mais especificamente de alguns alunos considerados casos críticos ou problemáticos. 

 Após facultada a informação anteriormente referida, refleti em conjunto com os 

professores sobre cada sessão de ensino-aprendizagem. No planeamento, apesar de me 

ter sido dada autonomia para criar as situações de aprendizagem e os modos de 

organização dos espaços/materiais/alunos, tive logicamente que seguir as matérias que 

estavam contempladas no planeamento das turmas.  

 Todos os planos de aula tiveram em consideração o nível dos alunos e os objetivos 

já traçados pelos professores das respetivas turmas. Esta reflexão conjunta com os 

professores das várias turmas foi uma mais-valia, pois permitiu-me contactar com outras 

formas de planear, organizar e conduzir a aula; discutir ideias, perspetivas e estratégias no 

sentido de rentabilizar as situações de aprendizagem criadas. Outro ponto importante foi o 

facto de ter de planear para turmas de anos de escolaridade diferentes. Este aspeto 

obrigou-me a ter um conhecimento mais profundo do PNEF e a planear situações de 

aprendizagem que fossem adequadas ao nível dos alunos. 

 Nesta experiência, o facto de ter lecionado aulas a todos os níveis de ensino (do 5º 

ao 12º ano), a turmas com caraterísticas completamente diferentes, proporcionou-me o 

desenvolvimento de várias capacidades, como a adaptação da minha condução do ensino, 

recorrendo a diversas formas de feedbacks, instruções e organizações de aula, de acordo 

com as características de cada turma e de cada situação e a reflexão sobre qual a melhor 

tomada de decisão tendo em conta diferentes contextos. 

 A passagem por um horário completo (24 horas semanais) e a experiência de 

acumular num dia mais que um bloco de 90 minutos, fez-me sentir o que é realmente a 

vida de um professor. Apesar de ter sido uma experiência cansativa e intensa, considero 

que a minhas capacidades de planeamento e de condução de ensino melhoraram 

bastante. Os feedbacks dados pelos professores das diferentes turmas ajudaram-me a 
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perceber como tinha sido o meu desempenho durante as sessões e como poderia melhorar 

os aspetos menos positivos. Esta etapa de formação foi importante também, na medida 

que contribuiu para uma maior integração da minha parte na escola, pois muitos alunos, 

após esta experiência, passaram a abordar-me, considerando-me como elemento 

integrante da comunidade escolar. 

 Além das capacidades que adquiri durante esta semana, considero que foi uma 

experiência muito divertida, em que tive a possibilidade de perceber que a motivação dos 

alunos varia bastante de turma para turma. Consegui encontrar turmas com características 

muito diferentes da minha, dando-me a possibilidade de experienciar novas situações de 

aprendizagem, diferentes modos de organização de aula e distintas formas de 

comunicação. Permitiu-me também conhecer-me melhor enquanto professora. Foi 

realmente uma vivência gratificante, pois contatei com alunos com outros níveis de 

empenho, comparando com a minha turma. O facto de ter trabalhado com alunos com 

níveis mais elevados de empenho, tranquilizou-me de certa forma, relativamente ao 

trabalho realizado com a minha turma. Apesar de estar sempre à procura de novas 

situações de aprendizagem e de novas formas de motivação, por ter apenas dez alunos 

nem sempre é fácil que a aula tenha a intensidade pretendida. 

 No geral foi importante para perceber que o sucesso de uma aula, não depende 

somente do professor, mas o seu desempenho é determinante na qualidade da aula, 

mesmo tendo alunos com características diferentes. Considero que a disciplina de uma 

turma e as rotinas de organização bem consolidadas são características fundamentais para 

conseguir ensinar de forma eficaz. 

4. Área 2 – Inovação e Investigação Pedagógica 

 “O essencial na investigação acção é a exploração reflexiva que o professor faz da 

sua prática, contribuindo dessa forma não só para a resolução de problemas como também 

(e principalmente) para a planificação e introdução de alterações nessa mesma prática” 

(Coutinho et al., 2009, p. 360). Foi com base neste propósito que surgiu a nossa questão 

de partida do projeto de investigação da área 2 (Anexo 9). 

 Qual a preferência dos alunos e professores relativamente ao trabalho por grupos 

de género ou mistos nos diferentes contextos da aula da educação física? Foi a nossa 

pergunta de partida, tendo como fonte o contexto e a realidade escolar da EBSGB. Este 

tema surgiu durante a AI, quando o NE ao realizar a constituição dos grupos de nível, 

verificou que inevitavelmente havia uma forte tendência na separação entre géneros, ou 

seja, os grupos acabavam por ser homogéneos na sua maioria em termos de género.  
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 Confrontadas com esta realidade, centramos o nosso objetivo do estudo em 

conhecer as preferências dos alunos e professores, quanto ao trabalho em grupos 

separados por género ou mistos nos vários contextos da aula de EF. Uma vez que na 

escola nunca tinha sido elaborado um estudo referente a esta temática e que ao questionar 

os professores do GDEF não havia consenso sobre o tema, o NE julgou que seria benéfico 

instigar a reflexão sobre como os alunos e professores preferem organizar os grupos na 

aula de EF.      

 Depois de formulada a pergunta de partida, o NE procedeu à exploração do tema 

através da revisão da literatura, tendo a preocupação de identificar as principais fontes, as 

ideias fundamentais e o que se conhece sobre o tema. Constatou-se que a melhor forma 

de organizar os grupos, de forma a favorecer a aprendizagem dos alunos e aumentar o 

empenho e o gosto pela prática é um tema polémico, sem  grande consenso. Na literatura, 

encontram-se vantagens e desvantagens, tanto para a organização dos grupos separados 

por género, como mistos, alguns autores, defendem que as turmas mistas permitem uma 

maior sociabilidade, melhoram o relacionamento entre géneros e preparam os alunos para 

a vida em sociedade. Quanto ao trabalho em grupos separados por género, outros autores 

consideram que favorece a aptidão física e o treino, assim como tornam as aulas mais 

libertas para as raparigas, enquanto para os rapazes tornam-se mais competitivas e 

motivantes. 

O trabalho exploratório traz perspetivas e ideias que devem ser traduzidas numa 

linguagem e formas que permitam o trabalho sistemático de análise e recolha de 

dados de observação ou experimentação. A fase de construção do modelo de análise 

constitui a charneira entre a problemática fixada e o trabalho de elucidação sobre um 

campo de análise restrito e preciso. A organização de uma investigação em torno de 

hipóteses constitui a melhor forma de a conduzir com ordem e rigor. (Quivy & 

Campenhoudt, 1992, p. 15) 

Deste modo com base no trabalho exploratório, elaborou-se a fase de construção 

do modelo, formulando 7 hipóteses:  

1) Os rapazes e  raparigas preferem trabalhar em grupos separados por género;  

2) Independentemente da escolha dos grupos de trabalho os rapazes referem a 

competição, a falta de liberdade, ter o mesmo nível como justificação para as suas 

escolhas;   

3) Independentemente da escolha dos grupos de trabalho as raparigas referem 

serem gozadas, terem mais oportunidades e por existir mais competição como justificação 

para as suas escolhas;  
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4) Os professores preferem trabalhar com grupos separados por género;  

5) Os alunos do 2º ciclo e 3º ciclo  preferem trabalhar em grupos mistos;  

6) Os alunos do ensino secundário preferem trabalhar em grupos separados por 

género; 

7) As raparigas e os rapazes preferem trabalhar em grupos de género nos jogos 

desportivos coletivos.  

Relativamente à amostra foram escolhidos aleatoriamente, 428 alunos da escola, 

sendo 227 (53.04%), do género feminino e 201 (46.96%) do género masculino, com idades 

compreendidas entre os 10 e os 20 anos, com uma média de 14,53. Com 92 alunos do 2º 

ciclo (duas turmas do 5º e duas turmas do 6ºano), 151 do 3º ciclo (duas turmas de cada 

um dos anos, (7º,8º e 9º) e 185 do secundário (duas turmas de cada área de cada um dos 

anos, 10º 11º e 12ºano). Participaram também os 16 professores do GDEF. 

 A recolha de dados foi realizada através de dois questionários, contruídos pelo NE. 

O próprio NE procedeu à constituição dos questionários (uma para os alunos e outro para 

os professores), uma vez que não foram encontrados questionários que fossem de 

encontro das necessidades do tema de investigação. Estes foram melhorados e validados 

pelo orientador de escola e pelos professores da cadeira de Investigação Educacional, na 

qual realizamos um projeto de investigação com o mesmo tema. 

 A análise de dados foi realizada no Statistical Package of Social Science (SPSS), 

versão 21.0, utilizando uma análise descritiva para os professores e alunos. Relativamente 

à preferência dos alunos realizou-se uma comparação entre géneros e entre o ensino do 

2º e 3º ciclo com o ensino secundário através do teste t-student, tendo sido utilizado o nível 

de significância (p) ≤ 0.05. Devido ao reduzido número da amostra de professores, não 

foram realizadas comparações, verificando-se apenas as suas distribuições. 

Na análise dos resultados iniciamos com a análise das respostas dos alunos, 

verificando qual a sua preferência quanto à formação dos grupos na aula de EF. Para uma 

análise mais aprofundada analisou-se as razões de escolha dos alunos, 

independentemente da sua preferência, relativamente ao trabalho por grupos na aula de 

EF, realizando uma comparação entre géneros. 

Foi ainda analisada a preferência dos alunos na organização dos grupos nos 

diversos contextos da aula, realizando uma comparação entre géneros, e ciclos de ensino, 

agrupando os alunos em ensino secundário e 2º e 3º ciclo. 

No que diz respeito aos professores analisou-se a preferência destes na 

organização dos grupos de trabalho, assim como nos diversos contextos da aula. 
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Relativamente à apresentação dos resultados através da Tabela 1 verificamos que, 

tanto os rapazes como as raparigas revelaram que lhes era indiferente trabalhar em grupos 

mistos ou de género, quando questionados acerca da preferência relativamente aos grupos 

de trabalho na aula de EF. 

Tabela 1 - Preferência dos alunos relativamente aos grupos de trabalho 

 

 Com o propósito de percebermos quais as razões que mais influenciaram as 

escolhas dos alunos, fomos analisar as justificações das suas escolhas (Figura 5). 

Independentemente da sua preferência, as justificações “aprendo mais”, “fico mais 

motivado (a)”, “tenho mais oportunidades” e “existe mais competição” foram as mais 

indicadas pelos dois géneros, mas os rapazes, ainda com uma grande percentagem, 

indicaram também que as suas preferências se deviam à aula ser “mais intensa” e por 

“trabalharem ao mesmo ritmo”. 

Figura 5 - Justificações das escolhas dos alunos 

 

PREFIRO PORQUE: 

 

1ª Aprendo mais (85,85%) 

2ª Fico mais motivada (82,82%) 

3ª Tenho mais oportunidades (68,16%) 

4ªExiste mais competição (59,09%) 
 

PREFIRO PORQUE: 

1ª Fico mais motivado (79,61%) 

2ª Aprendo mais (77,11%) 

3ª Existe mais competição (71,65%) 

4ª A aula é mais intensa (67,66%) 

5ª Trabalhamos ao mesmo ritmo (65,68%) 

6ªTenho mais oportunidades (65,67%) 

 

As razões “gozam comigo”, “colocam-me de parte”, “fico nervoso (a)”, e “canso-me 

menos” não possuem grande influência nas escolhas tanto dos rapazes como das 

raparigas, pois estas opções não foram razões das suas escolhas.  

Quanto às hipóteses levantadas consideram-se rejeitadas, pois a falta de liberdade 

e ter o mesmo nível não se verificara nas justificações da maioria dos rapazes, tal como as 

raparigas não apontaram o facto de serem gozadas como justificação para as suas 

escolhas. 

 Comparando as preferências dos alunos nas diferentes matérias em EF, 

verificamos que os rapazes e as raparigas, apenas mostraram estar de acordo na matéria 

de dança, onde indicaram preferir trabalhar em grupos mistos. Na luta e no futebol onde 

assinalaram grupos de género e nas matérias de ginástica rítmica e atletismo onde 
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indicaram ser-lhes indiferente a forma de organização dos grupos. Nas restantes matérias 

as suas opiniões divergem. 

 Quanto à hipótese “as raparigas e os rapazes preferem trabalhar em grupos de 

género nos jogos desportivos coletivos” considerou-se rejeitada, pois os rapazes indicaram 

preferir trabalhar em grupos separados por género nas matérias de futebol enquanto as 

raparigas só preferem na matéria de futebol. 

 Analisando os alunos em termos de ciclo, esperava-se que os alunos do 2º e 3º 

preferissem trabalhar em grupos mistos. No entanto, apenas referiram ter essa preferência 

na matéria de dança. Os dados não nos indicaram concretamente qual a preferência dos 

alunos, no entanto compreende-se que há uma tendência na escolha dos alunos por 

grupos separados por género, nas matérias dos desportos coletivos. 

 No ensino secundário, quanto à hipótese “os alunos do ensino secundário preferem 

trabalhar em grupos separados por género” só se verificou esta tendência nas matérias de 

luta e futebol. Os dados não indicaram concretamente qual a preferência dos alunos do 

ensino secundário, no entanto entendemos que há uma tendência nas escolhas dos alunos 

pelas opções “grupos mistos” e “é indiferente”. 

Quanto à preferência dos professores relativamente aos grupos de trabalho na aula 

de EF verificamos que os professores não têm uma preferência, pois quando questionados 

relativamente à forma como costumam organizar os grupos de trabalho nas aulas de EF, 

a maioria indicou “ambos” (grupos mistos e grupos de género). 

 Por último, relativamente às vantagens e desvantagens indicadas pelos professores 

para cada forma de trabalho, os resultados revelaram alguma divergência. Através da 

Tabela 2 encontram-se destacadas as vantagens e desvantagens indicadas pelos 

professores do GDEF e as ideias defendidas por alguns autores referentes ao tema. 
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Tabela 2 - Vantagens e desvantagens em trabalhar com grupos de género ou mistos 

 VANTAGENS DESVANTAGENS 

G
R

U
P

O
S

 D
E

 G
É

N
E

R
O

 

 Mais motivação, ligada ao mesmo nível de 

competências existente, especialmente os 

rapazes; Lousada (2007) 

  Ajuda a que as raparigas participem mais 

quando têm dificuldades; Louzada & Devide (2004) 

 Nível de desempenho mais homogéneo (...); 

Louzada & Devide (2004) 

 Equipas mais equilibradas; Louzada & Devide 

(2004) 

 Para matérias em que as capacidades físicas 

são importantes; Lousada (2007) & Nogueira (2008) 

 Bom para na AI aferir níveis. 

 Segregação e diferenciação dos sexos; 
Andrade & Devide (2006) e Lousada, (2007) 

 Menor socialização; Andrade & Devide (2006) e 

Lousada, (2007) 

 Menor entreajuda, cooperação e partilha de 

aprendizagens;  

 Menor crescimento pessoal; 

 As raparigas não evoluem tanto nas 

matérias; 

 Ritmos de trabalho diferentes e diferentes 

níveis de participação; 

 Pode condicionar a competitividade e 

performance; 

 Não vai ao encontro do trabalho por níveis. 

G
R

U
P

O
S

 M
IS

T
O

S
 

 Socialização; Louzada (2006), Pereira (2003) & Abreu 

(1995) 

  Interajuda e cooperação; Louzada (2006), Pereira 

(2003) & Abreu (1995) 

  Ajuda as raparigas; 

  Aluno como agente de ensino; 

  Maior criatividade na aula; 

  Maior diversidade de desempenho; 

  Nível mais avançado e melhoria da 

competitividade. 

 Mais fracos evoluem menos e são colocados 

de parte; 

 Raparigas retraem-se mais e em algumas 

matérias não participam tanto; Ferreira (1996), 

Verbena (2001), Andrade & Devide (2006) & Lousada 

(2007) 

  Diferença de ritmos, competências e 

desenvolvimento físico;  

  Desmotivação dos dois géneros; 

 Se não for de acordo com níveis, nem vejo 

grande vantagem; 

  Não existem. 

  

 Os resultados do estudo foram apresentados numa sessão de apresentação aberta 

a toda a comunidade escolar, realizada no auditório da EBSGB. Antecedente a esta sessão 

houve um período de divulgação, através da colocação de um cartaz informativo nos vários 

blocos da escola, tais como bar da escola, sala de professores e no departamento de EF. 

Foi feito um convite dirigido aos professores do GDEF e colegas estagiários de outras 

escolas, por correio eletrónico. E por último, divulgou-se toda a informação no site do 

agrupamento. 

 A divulgação revelou-se um sucesso, uma vez que se conseguiu esgotar todos os 

lugares do auditório, contando com a presença de duas turmas do curso profissional de 

técnico de apoio à gestão desportiva, a minha turma do 11º LH1, seis colegas de dois NE 
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e também a maioria dos professores do GDEF. Evidencio a participação dos professores 

do GDEF pois tiveram um papel preponderante na discussão, contribuindo com as suas 

experiências e vivências profissionais. 

 No final da discussão foi interessante perceber que havia um consenso entre a 

opinião da plateia e a conclusão da nossa investigação de que “não existe uma fórmula 

perfeita de ministrar as aulas, um modelo fechado, estanque que atenda todas as 

necessidades dos educandos” (Barbosa 2012, p.36). Todos os professores devem adaptar 

cada forma de organização dos grupos ao contexto com que se deparam, às necessidades 

e personalidades dos seus alunos e às situações específicas que surjam, levando à 

evolução  e crescimento de cada aluno e de cada turma da melhor forma possível. 

 É evidente a opinião de que existem vantagens e desvantagens em todas as formas 

de trabalho. Jacinto et al. (2001a) refere que “a fixação dos grupos durante períodos de 

tempo muito alargados não é aconselhável, até pela importância que a variedade de 

interacções assume no desenvolvimento social dos jovens. (...) dever-se-ão evitar os 

estereótipos dos “mais fracos” e “mais fortes”, contrariando-se também o estereótipo dos 

papéis masculino e feminino” (p. 24). 

A avaliação da sessão de apresentação realizou-se através de um questionário 

dirigido aos professores e alunos presentes. Os primeiros consideraram na sua maioria, 

que a sessão foi útil, interessante e apresentada de forma clara. Indicaram que se revelou 

proveitosa para refletir sobre a melhor forma de construir os grupos, de acordo com o nível 

dos alunos. Aspetos a melhorar indicaram que podíamos ter convidado professores mais 

experientes, para dar o seu testemunho e falar sobre a temática. 

Os alunos manifestaram-se mais críticos, referindo a pouca utilidade do tema para 

a sua participação na aula de EF e como aspeto a melhorar, referiram que o tempo da 

discussão devia ter sido maior.  

 

4. Área 3 – Participação na Escola 

 As tarefas de um professor não se esgotam no ensino da EF, inerentes às suas 

turmas, também possuem um conjunto de deveres relacionados com tarefas de 

participação ativa na escola. Estas atividades relacionam-se com dois âmbitos, um de 

caráter sistemático (como o desporto escolar) e outros de caráter episódico (como a 

conceção, implementação e avaliação de uma atividade de dinamização da escola) que 

vise ampliar a formação a desenvolver no âmbito do projeto curricular da disciplina de EF. 
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 No que diz respeito á análise da minha participação em atividades relativas ao DE, 

é importante saber a sua missão, neste sentido o Programa do Desporto Escolar (2013-

2017) refere que o DE tem como “missão proporcionar o acesso à prática desportiva regular 

de qualidade, contribuindo para a promoção do sucesso escolar dos alunos, dos estilos de 

vida saudáveis, de valores e princípios associados a uma cidadania ativa” (p. 8). 

 Segundo o regime jurídico da educação física e do desporto escolar, Dec. Lei n.º 

95/91 de 26 de Fevereiro entende-se que o DE só deve ser desenvolvido a nível de cada 

escola desde que estejam garantidas as condições pedagógicas, técnicas e 

organizacionais que salvaguardem a dignidade do ato pedagógico e desportivo.  

 As organizações das atividades extracurriculares dividem-se em vários modelos. O 

modelo de DE vigente em Portugal é o modelo baseado na escola. Uma das caraterísticas 

deste modelo é o facto do enquadramento das atividades ser feito por parte de professores 

de EF, sendo estes responsáveis pelas equipas. Desta forma surge a minha intervenção 

no DE. 

 A EBSGB possui vários núcleos de DE, andebol, badminton, basquetebol, dança, 

futsal e voleibol. Na primeira reunião com o orientador de escola (OE), foi-nos dada a 

possibilidade de escolher qual o núcleo de DE que pretendíamos integrar durante o EP. A 

nossa escolha, segundo o OE deveria estar de acordo com um de dois princípios distintos. 

Ou optávamos por uma modalidade que dominássemos e pudéssemos contribuir com o 

nosso saber, ou então apostávamos numa modalidade na qual tivéssemos dificuldades e 

nos obrigasse a investir para aumentar o nosso conhecimento. Entre as opções disponíveis 

optei pelo núcleo de DE de andebol, pois seria uma oportunidade para aprofundar os meus 

conhecimentos nesta modalidade e porque poderá ser uma saída de trabalho para mim. 

Salvaterra de Magos, onde resido, tem uma forte tradição na modalidade de andebol e 

neste momento o Clube de Andebol de Salvaterra de Magos está a apostar na formação 

de equipas infantis. O facto de saber que o professor responsável (Luís Bentes) pelo núcleo 

foi atleta federado e treinador de equipas no Belenenses, também contribui para minha 

escolha pois ele revela muita experiência nesta modalidade. 

 O grupo-equipa constituído por atletas do escalão de iniciados e infantis B, ambos 

do género masculino apresentavam um nível de aptidões completamente diferentes. Para 

os jogos de competição foram inscritos os atletas do ano 1999-2000 (iniciados) que já 

pertenciam ao grupo-equipa no ano anterior e apresentavam um nível de aptidões 

elevadas. Os atletas infantis B (nascidos entre 2001-2002) como é natural apresentavam 

um nível muito inferior relativamente aos Iniciados. A sua participação em jogos da 
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competição foi considerada, tendo em conta as competências demonstradas e a evolução 

dos atletas ao longo do ano letivo. 

 O pouco conhecimento dos conteúdos e regras da modalidade, a minha 

inexperiência no planeamento, condução, organização e gestão de uma equipa e a pouca 

formação na área do andebol, deixaram-me reticentes quanto à minha intervenção. 

 Contudo destaco algumas estratégias que me ajudaram a ultrapassar essas 

dificuldades, aproximando a minha intervenção enquanto acompanhante no núcleo de DE 

de andebol à realidade de um docente responsável por um grupo-equipa: 

 Realizar um estudo autónomo sobre o ensino do andebol, princípios de treino, 

regras e sinais de arbitragem; 

 Conferenciar com o professor responsável sobre situações de aprendizagem, de 

organização, planeamento e os objetivos dos treinos; 

 Participar e intervir na utilização de estratégias utilizadas para a equipa, de acordo 

com os objetivos traçados inicialmente; 

 Propor situações de aprendizagem, questionar e refletir acerca das mesmas; 

 Assistir frequentemente a jogos, debater e tirar dúvidas com o professor 

responsável do grupo-equipa; 

 Trocar experiências com o GDEF, colegas do NE e orientador, e colegas estagiárias 

de outras escolas que se encontrem no andebol no DE. 

 Inicialmente, em conjunto com o professor responsável (PR), realizou-se o Projeto 

de acompanhamento do núcleo de andebol (Anexo 10), contendo a caracterização do 

núcleo, os recursos humanos, espaciais, materiais e temporais, os objetivos e conteúdos 

a abordar, bem como todo o planeamento anual de acordo com o calendário competitivo. 

 Os treinos do grupo-equipa iniciaram com dez atletas, dos quais seis pertenciam ao 

escalão de iniciados e os restantes aos infantis. Como estratégia de captação de atletas, 

além de afixado um cartaz de divulgação dos treinos em toda a escola, eu e o PR fizemos 

uma visita a todas as turmas com alunos nascidos entre os anos de 1999 e 2000 no sentido 

de captar novos atletas. Ao longo do ano letivo, sobretudo após a campanha de captação 

de atletas e divulgação dos treinos, o número de inscritos aumentou para vinte atletas., 

sendo que ficámos no total com dez iniciados e dez infantis.  

Para a realização dos treinos tivemos ao nosso dispor o pavilhão gimnodesportivo 

o que nos permitiu realizar tanto situações de aprendizagens específicas como situações 

de jogo formal. Os treinos decorrerão às terças-feiras e quintas-feiras das 14:00 às 15:00. 

O trabalho com o grupo-equipa iniciou-se em outubro, revelando algum atraso. Este atraso 
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ocorreu devido à não organização e calendarização atempada dos recursos espaciais e 

temporais, entre todos os professores dos vários núcleos de DE.  

Uma vez que tínhamos atletas de diferentes idades e níveis, em alguns treinos 

dividíamos a equipa em dois grupos, os pertencentes à equipa de iniciados e os mais novos 

que não realizavam competição, ficando eu responsável pelos últimos. Esta estratégia 

permitiu-me realizar um trabalho de base com os atletas mais novos, privilegiando 

principalmente situação de aprendizagem básicas que proporcionassem a motivação e o 

prazer dos atletas em jogarem. Paralelamente a este trabalho fui sempre acompanhando 

o PR nas situações de aprendizagem proporcionadas aos iniciados. 

Ao longo dos treinos foi possível verificar que o PR não utilizou um plano de treino 

formal, mas constatei que tem uma enorme experiência no ensino do andebol, perimindo-

lhe trabalhar e organizar cada sessão de acordo com as necessidades dos atletas. 

Verifiquei também que as sessões de treino seguiram uma estrutura organizada, dividindo-

se em partes distintas: aquecimento, situações de aprendizagem específicas, situações de 

jogo formal e retorno à calma. Apesar da sua experiencia, e de ser uma prática comum à 

maioria dos professores do grupo, julgo que se utilizassem o planeamento permitia a 

redução de incertezas e possibilitava aos professores estarem mais apoiados, organizados 

e seguros ficando mais preparados para atuarem perante as capacidades e reações dos 

alunos. 

O nosso método de trabalho passou pelo PR explicar-me quais as situações de 

aprendizagem que iriam ocorrer e os respetivos objetivos de cada situação. Devido à 

grande heterogeneidade dos grupo era frequente dividir os alunos em dois grupos, ficando 

cada um de nós responsável por um grupo, com o objetivo de conseguirmos através da 

diferenciação do ensino corrigir dificuldades que os alunos apresentavam. 

Balanço do 1º Período 

 Como foi dito anteriormente, na primeira etapa de trabalho realizei uma campanha 

de captação de atletas, através da divulgação dos treinos. Esta divulgação foi concretizada 

numa primeira fase através da afixação de um cartaz informativo pela escola e numa 

segunda fase através de uma visita às turmas no sentido de captar novos atletas para 

integrar a equipa de iniciados. 

 Nos primeiros treinos não tive um papel muito ativo, pois apenas registei as 

presenças, entreguei as fichas de participação para os encarregados de educação e 

auxiliei o PR no controlo dos recursos temporais e dos recursos materiais. 

 Ao longo do período, o PR foi-me dando alguma autonomia e na parte principal dos 

treinos, nas situações de aprendizagem específicas, colocava-me a trabalhar 
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isoladamente, mas sempre sobre supervisão, com o grupo dos alunos mais novos. Esta 

experiência foi importante para trabalhar a minha autonomia na condução dos treinos e 

para estabelecer uma relação de proximidade com os atletas. 

 Nesta fase não se realizou nenhum jogo de competição, sendo os treinos 

caraterizados por um período de preparação geral em que se privilegiou as componentes 

técnicas e físicas e um período preparatório especifico em que se deu maior ênfase às 

componentes técnicas, táticas e psicológicas dos atletas.   

 Ainda nesta etapa de trabalho, o núcleo foi responsável pela organização do torneio 

de interturmas de andebol. A organização deste torneiro proporcionou-me a aprendizagem 

de questões de logística tais como: fazer divulgação; elaborar boletins de jogo; justificar 

faltas; limitar a participação dos alunos com faltas disciplinares. Esta serviu como estratégia 

disciplinar, uma vez que os alunos com faltas disciplinares não poderiam participar, levando 

assim à preocupação dos alunos em revelar um comportamento mais respeitoso, 

revelando-se preponderante para a mudança do comportamento de alguns alunos.  

 Na organização do torneio, além do apoio da turma do curso profissional de apoio 

à gestão desportiva, foi essencial a colaboração dos atletas do núcleo de DE. Estes ficaram 

responsáveis pela arbitragem dos jogos durante o torneio. Para preparação dos atletas 

para esta função, no final de cada treino foi-lhes dada formação de arbitragem pelo PR. 

Esta formação foi fundamental para a boa prestação dos atletas na arbitragem durante os 

jogos do torneio interturmas e nos jogos da competição do DE.  

 Considero que além das aprendizagens relativas às questões de logística, a 

organização deste torneio, possibilitou-me a aprendizagem de conhecimentos de 

arbitragem, uns que desconhecia e outros que já me recordava conseguindo desta forma 

ajudar os alunos e o PR em todas as funções. 

Balanço 2º Período 

No 2º período realizaram-se três encontros da fase local da competição. O primeiro 

encontro foi realizado na nossa escola, onde disputamos três jogos. Dos três jogos 

ganhamos dois e perdemos um. É de realçar que o jogo em que fomos derrotados foi um 

jogo bastante renhido e que a equipa adversária era composta por jogadores na sua 

maioria federados. Nos restantes encontros o grupo-equipa teve resultados semelhantes 

ao primeiro.  

Com a oportunidade de organizar a competição do DE e acompanhar a equipa em 

todas as competições, possibilitou-me o contacto com os professores responsáveis 

pertencentes aos outros núcleos, observando mais de perto diferentes formas de 

interagirem com os alunos, assim como todas as atividades inerentes a esta organização, 



 

60 
 

tais como o preenchimento de boletins de jogo. Esta tarefa permitiu-me ter um papel mais 

ativo durante as competições, familiarizando com os atletas e PR dos outros núcleos. É de 

realçar a participação dos nossos atletas enquanto árbitros, pois evidenciaram 

competência durante as arbitragens.  

Considero que as organizações inerentes ao tornei interturmas e ao DE 

contribuíram para melhorar os meus conhecimentos relativos ao quadro competitivo do DE 

e à arbitragem. 

 Durante esta etapa de formação, houve um período, que devido ao PR ter ficado 

de baixa médica, assumi a responsabilidade de planeamento, condução e avaliação do 

núcleo de DE de forma completamente autónoma. Esta situação permitiu-me total 

liberdade para liderar e gerir a equipa, o que se revelou uma mais-valia para a minha 

formação, pois permitiu-me experienciar a liderança de uma equipa sozinha. Uma vez que 

tinha pouco conhecimento técnico da modalidade e pouca experiência na condução treinos 

de andebol, a minha maior dificuldade centrou-se no pouco domínio dos conteúdos a 

abordar. Apesar desta dificuldade tentei manter a metodologia de treino utilizada pelo PR 

e senti-me bastante confortável e motivada para realização das tarefas, adaptando-me às 

respetivas funções. 

Balanço 3º Período  

 Esta fase terminou com um último encontro em que a equipa conseguiu a vitória em 

todos os jogos. Apesar do apuramento do grupo-equipa para um encontro nacional da 

modalidade, a sua participação foi inviabilizada devido ao número reduzido de atletas que 

participaram no último encontro da fase local da competição.  

Durante os jogos, com as intervenções do PR, sinto que aprendi bastante, 

principalmente taticamente ajustando e percebendo como se adapta as posições da equipa 

ao resultado do jogo. Outra aprendizagem muito importante que adquiri, foi compreender 

que o estado psicológico/motivacional de uma equipa é determinante para dar a volta a 

resultados e alcançar vitórias. 

 Quanto à evolução dos atletas ao longo do ano letivo, manifestou-se positiva, sendo 

visível o seu progresso a todos os níveis (tácito, técnico, físico e psicológico).  

 Destaco a qualidade profissional do PR, que teve um papel fundamental no meu 

processo de formação. Mostrou-se sempre disponível para esclarecer todas as dúvidas e 

sempre que havia situações de aprendizagem novas fazia questão de me explicar qual o 

significado e propósito de cada uma.  

 Com o desenvolvimento das ações de DE e a organização dos torneios interturmas, 

senti que aprendi imenso, e que adquiri um conjunto de competências, não só a nível 
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técnico, mas também a nível organizacional, relacional e colaborativo, que me vão ser 

bastante úteis na minha vida futura, quer a nível pessoal quer profissional. 

 Quanto ao DE considero que é uma grande mais-valia para as escolas, pois igualiza 

as oportunidades de prática de todos os alunos, possibilita a socialização com outras 

escolas, com outros professores de EF, assim como conhecer algumas realidades de 

outras escolas. Uma das suas grandes valências, é o facto de os alunos terem acesso à 

prática desportiva regular de qualidade sem pagar. Pois é dirigido por técnicos 

especializados, em instalações próprias e com transportes integrados sempre que é 

necessário. 

 Dando resposta a uma das competências definidas no Guia de Estágio (2013-2014) 

“concebe, implementa e avalia uma ação intervenção adaptadas às características e às 

necessidades específicas da escola” (p. 13). Foi decidido no início do ano e após conversa 

com o OE a realização de um projeto denominado de “Orienta-te”. Esta ideia surgiu após 

o orientador de escola nos ter informado da existência de um projeto iniciado, por parte do 

NE do ano letivo 2008/2009, que tinha como objetivo criar um percurso de orientação 

permanente na escola. 

A Orientação é uma das modalidades desportivas que mais tem crescido nos últimos 

anos em Portugal! A competição concilia-se com o lazer, num espaço que 

proporciona um permanente contacto com a Natureza. Cada pessoa escolhe o seu 

ritmo em função dos desafios que determinou, encontrando-se consigo mesma e, 

simultaneamente, permitindo conhecer novas pessoas, fazer novos amigos. 

(Federação Portuguesa de Orientação, 2004)  

 Fazendo parte dos programas curriculares de EF e da lista de modalidades com 

quadro competitivo nacional do DE do ensino Básico e Secundário, Rodrigues e Silva (s.d) 

consideram a orientação uma modalidade de grande valor pedagógico, permitindo que, 

através do desporto, se descubra a natureza e se promova o respeito e a proteção do meio 

ambiente e a interligação com um infindável número de disciplinas e áreas do 

conhecimento - matemática, geografia, estudo do meio físico, educação física. Como 

atividade formativa permite ainda ao jovem o desenvolvimento de: iniciativa/tomadas de 

decisão e de risco, autoconfiança, autocontrolo, autonomia, espírito de observação e 

autorresponsabilização.  

 Através do projeto “Orienta-te” (Anexo 11), procurou-se ir ao encontro das 

necessidades presenciadas na escola. O trabalho desenvolvido teve como base o projeto 

iniciado pelo NE da EBSGB no ano letivo 2008/2009, que tinha como objetivo melhorar as 

condições de lecionação das sessões de EF. Para a realização do projeto anterior foram 
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colocados 24 azulejos, executados com o  apoio do atelier de cerâmica, tendo todos eles 

uma imagem em comum, e uma palavra particular permitindo a sua distinção. As palavras 

e as imagens associadas a hábitos de vida saudável serviam de código/resposta, 

permitindo aos professores avaliarem se as respostas dos alunos estavam corretas. 

 Ao identificarmos que o equipamento necessário à abordagem da matéria de 

orientação, nomeadamente, os azulejos e mapas dos percursos não estavam em 

condições de ser utilizados, decidimos dar continuidade a este projeto, melhorando os 

mapas e construindo vários tipos de percursos com toda a documentação inerente. 

Tínhamos como objetivo melhorar as condições de lecionação das sessões de EF, criando 

metodologias de iniciação à matéria de orientação, no ensino básico e secundário, em 

espaços interiores da escola, utilizando mapas simples, assim como elaborar situações de 

aprendizagem que permitissem progressivamente ao aluno deslocar-se 

sozinho,  responsabilizando-se pelas suas tomadas de decisão, primeiro em ambiente 

conhecido, e depois em ambiente desconhecido. 

 Para o desenvolvimento do projeto definimos os seguintes objetivos específicos: 

 Melhorar o grafismo do mapa existente;  

 Criar diferentes percursos e respetivos cartões de controlo; 

 Colocar os azulejos referentes aos pontos de controlo em falta: 

 16 - Prática 

 18 - Orientação 

 19- Atividade 

 20- Movimento 

 23- Precisão 

 Realizar uma sessão de esclarecimento para o GDEF, sobre a matéria de 

orientação e todo o material disponível para a lecionação da mesma; 

 Familiarizar os alunos com a leitura de croquis e mapas simples; 

 Ensinar os alunos a compreender, aplicar e automatizar as técnicas básicas da 

orientação, de leitura e manipulação do mapa: simbologia, sinalética, localização, 

técnica do polegar, orientação permanentemente do mapa pelo terreno, dobragem 

do mapa; 

 Desenvolver a autoconfiança e a autonomia dos alunos – deslocando-se sem medo 

de cometer erros ou de se perder – realizando percursos individualmente ou a 

pares, sem se deixar influenciar ou se “colar” aos outros participantes; 

 Organizar e realizar um peddy papper na serra de Sintra seguido de uma prova 

orientação no parque da pena. 
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 Através deste projeto, pretendemos que todo o material destinado à matéria de 

orientação fosse utilizado de forma útil e funcional, sem grande dispêndio de tempo na sua 

preparação, por parte dos professores. Contudo, até ao final do ano letivo, apenas foi 

utilizado por dois professores do GDEF, exceto as estagiárias. A causa para esta situação 

poderá explicar-se tendo em conta que a concretização do projeto só terminou no início do 

3º período, restando pouco tempo para os professores utilizarem os percursos criados no 

projeto. 

 Na sessão de esclarecimento pretendeu-se sensibilizar os professores do GDEF 

para a importância da prática de orientação, fomentando a sua prática na escola de forma 

regular e continua. A sessão incidiu na exposição do variado leque de percursos 

elaborados, no material que teriam ao seu dispor e os possíveis modos de utilização. De 

modo a facilitar a utilização dos percursos e de todo o material inerente à matéria de 

orientação, foi colocado à disposição de todos os professores um cd com toda a 

documentação em suporte digital. 

 Para complementar o nosso projeto, realizou-se uma visita de estudo no 2º período 

à Serra de Sintra, onde se organizou um peddy paper, seguido de uma prova de orientação 

dentro do Parque da Pena. Contámos com a participação das turmas que já tinham 

realizado os percursos permanentes na escola e teve como objetivo os alunos colocarem 

em prática os conhecimentos adquiridos nas aulas, num ambiente desconhecido e em 

contacto com a natureza. 

 Relativamente aos feedbacks de todos os intervenientes, tanto alunos como 

professores elogiaram a iniciativa, destacando a excelente organização. O sucesso dos 

alunos na execução das duas provas foi essencial para usufruírem de uma experiência 

positiva que recordaram com estima certamente. Julgo que este trabalho revelou-se uma 

mais-valia na formação pessoal e social dos alunos, pois experienciaram momentos de 

convívio únicos, em que desenvolveram valores e atitudes inerentes ao desporto, 

nomeadamente a cooperação, a capacidade de sacrifício, o espirito de equipa e a tomada 

de decisão. 

 Refletindo sobre este projeto, considero que todos os objetivos foram atingidos pois 

além da atividade de caracter episódico que foi a visita de estudo, deixamos o nosso 

contributo na escola, colocando ao dispor dos professores do GDEF uma diversidade de 

percursos de orientação, possibilitando a prática de alunos de diferentes níveis. 

 A minha formação específica na matéria de orientação, frequentada durante a 

licenciatura, apetrechou-me de conhecimentos e domínios de técnicas que me deixaram 
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bastante à vontade na elaboração dos mapas e com todo o material inerente à prática de 

orientação. 

 Considero que estas atividades foram importantes para o meu processo de 

formação, pois todos os conhecimentos adquiridos, nomeadamente referentes à logística 

inerente a uma organização deste tipo, poderão ser de grande utilidade em situações 

futuras. Estou convicta de que realizamos um projeto de carácter contínuo, de enorme 

contributo para a comunidade escolar e principalmente para melhorar o trabalho do GDEF, 

passando a ter ao seu dispor um leque de opções exequíveis para realizar com os seus 

alunos. 

 

5. Área 4 – Relação com a comunidade 

 O processo educativo não se desenrola apenas numa relação entre alunos-

professores, mas pressupõe também uma relação entre a escola e a comunidade. 

Considerando que os professores são um elemento chave para o desenvolvimento desta 

relação, é crucial a nossa preparação, enquanto estagiária, para uma mudança de atitudes 

e para colaborar nessa direção. Desta forma, nesta área segundo o Guia de Estágio 2013-

2014, o professor estagiário deve “compreender a importância da relação escola-meio e 

promover iniciativas de abertura da escola à participação na e da comunidade, bem como 

desenvolver competências de conceção e utilização de processos de caracterização e 

acompanhamento pedagógico do grupo-turma” (p. 14). Neste sentido realizou-se o projeto 

“INNE” (Anexo 12) e o “Projeto do Estudo de Turma e Acompanhamento da Direção de 

Turma” (Anexo13) respetivamente. 

5.1. Acompanhamento de Direção de Turma  

O diretor de turma é antes de mais, um educador com a tarefa de orientar os alunos, 

estabelecer laços de comunicação e de convívio e coordenar atividades no âmbito 

da turma. Cabe-lhe conhecer cada um dos seus alunos para os poder ajudar no 

processo de aprendizagem e, para que esse objetivo seja alcançado, convém que 

conheça os pais dos alunos e seja capaz de estabelecer uma comunicação eficaz 

com os outros professores da turma. (Marques, 2002, p.15) 

 Tendo em conta as inúmeras funções que um diretor de turma (DT) possui, além 

de ter sido fundamental aprofundar os meus conhecimentos sobre a legislação e as 

funções que dela decorrem, foi também essencial desenvolver uma visão integradora de 

todos os recursos da escola e da comunidade educativa, presentes no PEE.  
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 O cargo de DT, nas suas diversas funções, assume particular responsabilidade na 

tomada de medidas conducentes à melhoria das condições de aprendizagem dos alunos 

e na promoção de um favorável ambiente educativo, articulando a intervenção dos 

diferentes professores da turma e dos encarregados de educação (EE). 

 “O Diretor de Turma constitui uma peça fundamental na relação interna entre o 

grupo – turma e o grupo – professores, bem como na relação externa que estabelece com 

os encarregados de educação” (Boavista & Sousa, 2013, p. 80). Neste sentido 

relativamente às minhas funções nesta área, reuni-me semanalmente com a DT, onde 

desenvolvi funções em três vertentes: Escola, Família e Alunos. 

5.1.1. Intervenção Escola-Escola 

 Acompanhei a DT nas reuniões de conselho de diretores de turma, tomando 

conhecimento das informações transmitidas, sobre o desempenho deste cargo e as 

funções que lhe são próprias. Desta forma pude auxiliar de forma mais adequada a 

professora DT nas suas funções. 

 Relativamente às reuniões de conselho de turma (CT) comecei por auxiliar a DT na 

preparação das reuniões, no lançamento de notas e preparação da agenda de assuntos a 

abordar. 

 Participei nas reuniões CT, onde foram transmitidas informações pertinentes sobre 

os alunos de forma a encontrar estratégias adequadas para melhoria das suas condições 

de aprendizagem. 

 No 1º período elaborei um estudo de turma, com o objetivo de compreender melhor 

cada aluno particularmente e a turma de uma forma global, assim como as interações 

existentes entre os seus diferentes membros. Posteriormente foram apresentados os 

resultados a todos os professores do CT, que valorizaram o estudo, tendo em consideração 

a mais-valia que as informações recolhidas poderiam trazer no desenvolvimento de tarefas 

e lecionação das suas disciplinas. 

 Para a disciplina de EF em particular, através da análise dos dados, tive a noção 

das relações e preferências dos alunos, tornando-se um fator facilitador em diversas 

tarefas referentes à organização e gestão do ensino-aprendizagem (planeamento e 

condução do ensino). Deste modo defini várias estratégias: 

 Criar grupos de alunos que se rejeitam para que pudessem ultrapassar as suas 

aversões; 

 Organizar tarefas em que os grupos de trabalho tenham os alunos mais populares 

separados para que os outros se sintam mais motivados; 
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 Utilizar os alunos com maiores índices de aceitação como exemplos, sempre que 

possível, podendo servir como líderes para a turma; 

 Utilizar os alunos rejeitados como exemplo positivo para lhe dar mais confiança e 

motivação; 

 Aos alunos com maior índice de rejeição, procurar, sempre que possível, atribuir 

feedback positivo, para ganharem mais confiança e motivação; 

 Fomentar a relação entre rapazes e raparigas, com grupos de género. 

 Tendo em conta as funções do DT referentes à sua intervenção escola-escola, 

defini alguns objetivos que fui cumprindo ao longo do ano: 

 Estar presente e conhecer o funcionamento das reuniões de CT; 

 Auxiliar a professora DT na preparação, organização e condução das reuniões de 

CT, tomando conhecimento dos procedimentos necessários para a ocorrência dos 

referidos eventos; 

 Transmitir, aos restantes membros do CT, informações pertinentes sobre a turma 

que pudessem auxiliar na intervenção pedagógica juntos dos alunos (elaboração e 

exposição do estudo de turma); 

 Procurar auxiliar o CT na resolução de problemas que a turma evidencie, sugerindo 

estratégias que considere adequadas. 

5.1.2. Intervenção Escola-Família 

 Relativamente à relação escola-família, o DT também ocupa uma posição 

privilegiada, pois é ele o elemento que faz a “ponte” entre as duas instituições. Assumindo 

este elo de ligação, a DT tem uma hora destinada ao atendimento dos EE, onde transmite 

informações mais específicas dos educandos, concretamente em relação ao seu 

comportamento e aproveitamento nas disciplinas. Nestas reuniões a DT pretende também 

aprofundar os conhecimentos sobre o agregado familiar; possíveis problemas ou 

dificuldades que possam influenciar a vida escolar do aluno. 

 Os objetivos nesta área consistiram apenas em colaborar com a professora DT na 

organização, preparação das reuniões e atendimentos aos EE. 

 As reuniões de EE e DT foram convocadas com o propósito de transmitir 

informações relativas ao desempenho geral da turma como avaliações, comportamento ou 

em relação à escola que fossem importantes para os EE. 

 Devido à incompatibilidade de horários não pude comparecer às reuniões de 

atendimento dos EE. Lamento esta situação pois teria sido importante para experienciar o 

envolvimento social entre os EE e a DT e perceber de uma forma mais direta qual o 
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enquadramento familiar e social que os alunos têm, bem como o seu comportamento fora 

do contexto escolar. 

5.1.3. Intervenção Escola-Alunos 

 Tendo em conta os objetivos educativos a alcançar, o DT assume um papel de 

liderança em todo o processo de ensino-aprendizagem, visando a sua orientação nas 

múltiplas dimensões do desenvolvimento do grupo-turma. Assumindo uma posição 

privilegiada para se relacionar com os alunos, o DT deve conceber estratégias que se 

adequem ao sucesso escolar dos alunos. Deste modo, colaborei com a DT no sentido de: 

 Estabelecer uma relação de proximidade com os alunos da turma, identificando os 

seus principais problemas e dificuldades perante a escola, de modo a melhorar a 

intervenção pedagógica dos professores e a minha em particular; 

 Conhecer as particularidades de cada aluno e recolher informação pertinente sobre 

cada um, de modo a auxiliar os restantes professores da turma na melhoria do 

processo pedagógico; 

 Recolher dados, informalmente, em conversa com os alunos, de modo e perceber 

alguns fenómenos sociais e comportamentais que ocorram no seio da turma. 

Através de uma relação de cooperação entre mim e a DT foi possível trocar 

informações relativas aos alunos que ajudaram na integração e orientação destes, apreciar 

problemas educativos e disciplinares, compreender os aspetos comportamentais e verificar 

e proceder ao registo de faltas.  

 Durante todo o acompanhamento, mais que conhecer a legislação e as funções que 

dela decorrem, aprendi que o DT é um elemento fundamental para o bom funcionamento 

da turma. Além de estabelecer importantes relações entre os professores da turma, alunos 

e EE, “este docente constitui um elemento determinante na mediação de conflitos, que não 

se encerram apenas no recinto escolar, ramificando-se e multiplicando-se por toda a 

comunidade educativa” (Boavista & Sousa, 2013, p. 80). 

 Creio que todo o processo de acompanhamento, teve um enorme contributo para a 

minha formação, pois permitiu-me adquirir conhecimentos, dominar ferramentas e 

estratégias que desconhecia. O facto de ter realizado o estudo de turma, permitiu-me 

conhecer de forma mais detalhada os EE, as situações dos alunos nas restantes 

disciplinas, as relações no ceio da turma entre outras informações pertencentes à direção 

de turma. É de referir que todos estes conhecimentos se manifestaram importantes na 

minha intervenção com a minha turma, especialmente no que diz respeito à condução do 

ensino. 
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 Apesar de todo o envolvimento e aprendizagem, sinto que ainda não estou 

suficientemente preparada para desempenhar todas as funções respeitantes ao cargo de 

DT. Devido às inúmeras valências inerentes e à importância deste cargo, sou da opinião 

que os professores iniciantes deveriam assumir esta responsabilidade com a supervisão 

de um professor mais experiente nesta função.   

5.2. Inclusão de Alunos com Necessidades Educativas Especiais 

 O AEDM integra duas escolas, a EB Ribeiro de Carvalho na qual se situa uma 

Unidade de Multideficiência e Surdez Congénita (UMSC) e a Escola nº 1 do Cacém que 

integra uma Unidade de Ensino Estruturado (UEE), com o objetivo construir uma escola 

inclusiva para todos, onde todas as crianças possam interagir umas com as outras. 

 Foi-nos incumbido, no início do ano pelo OE, a continuidade do trabalho 

desenvolvido pelo NE do ano anterior, dedicando semanalmente uma sessão de atividade 

física, orientada para os alunos portadores de deficiência. De imediato encarei esta tarefa 

como um grande desafio e uma oportunidade única para usufruir de uma experiência 

enriquecedora tanto a nível profissional como a nível pessoal. 

 É percetível a política de inclusão utilizada pelo diretor do agrupamento, pois 

proporciona a estas crianças um leque de atividades que permite a integração dos alunos 

com deficiência, no ensino regular como condição essencial para o sucesso da inclusão. 

O que parece estar em sintonia com uma das metas constituintes do PEE (2011), 

“integração de todos os alunos em particular dos que possuem necessidades educativas 

especiais…” e “é um dever fundamental da escola, sobretudo de uma escola que, como 

esta, se insere num meio tendencialmente propício à exclusão” (p. 9). 

 Neste sentido, foi elaborado o projeto “INEE”, onde aprofundámos as doenças das 

crianças (Erro! A origem da referência não foi encontrada.) e estabelecemos os 

objetivos a trabalhar em cada uma das unidades.  
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Figura 6 - Principais doenças das crianças das unidades 

 

  

Objetivos gerais: 

 Proporcionar uma atividade motora aos alunos, de forma a criar rotinas; 

 Desenvolver o controlo postural dos alunos; 

 Desenvolver o conhecimento de lateralidade, tamanhos e partes do corpo; 

 Desenvolver a comunicação dos alunos, a nível verbal como gestual. 

 Na UEE tivemos a preocupação de, e na medida do possível tentar cumprir o 

programa de expressão e educação físico-motora do 1º ciclo. 

 Deslocamentos e equilíbrios; 

 Perícias e manipulações; 

 Ginástica; 

 Atividades rítmicas expressivas (dança). 

 Esta experiência possibilitou-nos desenvolver competências inerentes às funções 

de um professor, pois obrigou-nos a trabalhar a criatividade, adaptação e diferenciação de 

estratégias. Estes aspetos revelaram-se importantes na condução do ensino, pois 

geralmente as atividades tinham que ser adaptadas aos alunos no próprio momento da 

aula, quando verificávamos que o planeado não se ajustava às necessidades da situação. 
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 Considero que o contacto com estas crianças foi uma grande experiência. Mais do 

que aprender técnicas de aprendizagem adaptadas as estas crianças, foi uma verdadeira 

lição de vida. Estas crianças, apesar de todas as limitações que tinham, recebiam-nos 

sempre com um sorriso. A maior aprendizagem que estas crianças me deram foi de que “a 

felicidade não se resume na ausência de problemas, mas sim na sua capacidade de lidar 

com eles” (Albert Einstein, 1879/1955, Físico teórico e humanista alemão). Este modo de 

viver ajudou-nos a minimizar os problemas que vivemos, que por vezes consideramos 

gravíssimos, mas que comparados com estas graves limitações, não passam de pequenos 

contratempos. 

 O projeto INEE terminou com um passeio à praia, que se revelou numa forma 

agradável de terminar o ano letivo, quer para as crianças, quer para nós. Ao chegarmos à 

praia foi visível a felicidade das crianças ao tocarem na areia e sentirem a água do mar. 

Sentimos que lhes proporcionamos um dia diferente com estímulos diferentes. 

 O clima de cooperação entre nós e as auxiliares foi constante. Por um lado 

ajudaram-nos a compreender as patologias, as respetivas limitações e capacidades das 

crianças e por outro senti que a nossa presença proporcionou às auxiliares e professora 

um momento de descontração, permitindo a interação e o afastamento das rotinas que 

vivem no dia-a-dia. 

 Quero sobrevalorizar o trabalho desenvolvido por estas profissionais, pois 

presenciei a dedicação, carinho e bondade com que estas se entregam a todas as crianças.  
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6. Reflexão Final – articulação das áreas 

O EP não deverá ser considerado apenas como o primeiro ano de prática 

profissional, mas sim como um momento em que seja possível adquirir grande parte 

da experiência docente … trata-se de proporcionar as oportunidades formativas 

necessárias ao estagiário para que possa aceder “mais depressa” ao estadio de 

professor experimentado. Para tal, é necessário, atuar na dimensão da antecipação 

cognitiva e no “programa” de intervenção pedagógica do estagiário, promovendo o 

ensino reflexivo e dando significado às experiencias de ensino “melhor sucedidas” 

(…). (Januário, 1996, p. 179) 

 Este estágio revelou-se uma grande oportunidade para adquirir um conjunto de 

conhecimentos e competências, cruciais para o meu crescimento, enquanto pessoa e 

futura professora. Para o desenvolvimento destas competências, tive a supervisão 

excecional de profissionais que zelaram pelo desafio constante face à minha atitude 

perante o EP e o modo como me posiciono em relação ao ensino e em particular à 

educação física. Ampararam-me na aquisição de um compromisso pessoal relativo aos 

conteúdos da disciplina e às normas morais e éticas respeitantes à profissão. A forma 

positiva e reflexiva como me ajudaram a ultrapassar as dificuldades, foram essenciais para 

transformar consciências em \ instrumentos de trabalho. 

 Através das experiências vivenciadas em todas as áreas deste processo de 

formação, foi possível compreender que o trabalho de um professor não só se restringe 

exclusivamente à área da organização e gestão do ensino e da aprendizagem, assim como 

é essencial incluir e interligar as áreas no âmbito inovação e investigação pedagógica, 

participação na escola e relação com a comunidade. Só através desta interligação entre 

áreas, foi possível contactar com a realidade da atividade profissional de forma completa, 

verdadeira e efetiva. 

 Em relação ao planeamento, avaliação e condução, tomei consciência da sua 

verdadeira importância e as implicações que podem ter na aquisição de sucesso no 

processo ensino-aprendizagem. 

 No planeamento, apesar da dificuldade, por vezes em cumprir os prazos de entrega 

dos suportes escritos, consegui desenvolver a capacidade de diferenciação de ensino e 

integrar todos os diferentes níveis de planeamento num todo coerente e funcional. 

Constatei, o quanto é importante realizar um planeamento cuidado, atempado e adequado 

à realidade da turma. O planeamento é uma ferramenta pertencente ao professor, 

essencial para potencializar ao máximo a aquisição de aprendizagens e a evolução dos 

alunos de forma eficaz. Tanto os balanços e autoscopias, como as conferências entre o 
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orientador e o NE foram essenciais para me ajudar na tomada de consciência relativa aos 

reajustes a realizar. 

 Os conhecimentos relativos à avaliação em todas as suas funções (orientadora, 

reguladora e certificadora), não só foram importantes para me orientar para um 

planeamento coerente, assegurando a diferenciação e progressão das aprendizagens 

necessária ao sucesso dos alunos levando a uma condução de ensino mais eficaz (com 

objetivos). Como, refletindo a avaliação numa perspetiva global e interligando com as 

outras áreas, fora essencial para poder aplicar tanto no DE como na semana integral de 

estágio.  

 Desde o início, o NE tentou ter uma postura na escola o mais possível participativa, 

trabalhando em conjunto, no desenvolvimento de projetos que envolvessem a comunidade 

escolar. Deste modo, creio que o desenvolvimento de tarefas como o projeto de 

investigação (área 2) e a semana integral de estágio (área 1) permitiram uma maior 

aproximação da comunidade escolar. Em relação ao trabalho de investigação, a adesão 

dos professores à apresentação dos resultados foi bastante satisfatória. Foi um momento 

de partilha de opiniões e experiências dos professores bastante enriquecedora não só para 

o NE mas para os alunos presentes. Esta sessão, juntamente com semana integral de 

estágio, aproximaram-nos bastante dos professores do GDEF e dos alunos. A aquisição 

dos conhecimentos, relativos à preferência dos grupos de trabalho nas aulas de educação 

física, adquiridos no projeto de investigação, permitiram melhorar a nossa intervenção 

referente à condução do ensino nas aulas. 

 O trabalho desenvolvido no DE, forneceu-me um conjunto de competências 

extremamente úteis, que pude utilizar na condução do ensino com a minha turma 

realizando situações de aprendizagem com pertinência e adequadas a cada nível. A 

aquisição destas competências só fora possível através da experiência que pude absorver 

com o PR, assim como a possibilidade que tive para intervir e experienciar algumas 

estratégias e formas de solucionar determinados problemas. 

 Relativamente ao projeto “Orienta-te”, teve um enorme contributo não só para a 

envolvência com a comunidade escolar mas sobretudo para o sucesso de lecionação das 

aulas de orientação, pois criamos um leque de opções exequíveis para lecionar a matéria. 

 Também o trabalho da direção de turma, através de todas as funções inerentes e 

do estudo realizado, proporcionou-me a obtenção de informações sobre os alunos. Deste 

modo ao ter um conhecimento de determinadas realidades dos alunos, permitiu-me 

desenvolver uma relação com a turma, que fora determinante para o sucesso na condução 
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do ensino. Pude ajustar a minha instrução, feedback e a forma como me relaciono tendo 

em conta as características de cada aluno. 

 Este estágio proporcionou-me um conjunto variado de aprendizagens, não só as 

referentes ao nível técnico e pedagógico, bem como as que dizem respeito ao 

relacionamento com toda a comunidade escolar e o modo como nos relacionamos com os 

vários intervenientes. Considero que as tarefas desenvolvidas nas quatro áreas e a 

importância da articulação inerente às mesmas, foram essenciais para me estruturar 

enquanto profissional de forma equilibrada. 

 Um aspeto que pautou pela diferença neste processo de formação foi a intensa 

atividade reflexiva que me foi incentivada. A capacidade para refletir não aparece do nada, 

é importante adornarmo-nos de diferentes tipos de conhecimentos. Shulman (1987) 

distinguiu sete categorias de conhecimento do professor (quatro não especificas da 

disciplina de educação física e três especificas): conhecimento pedagógico geral, 

conhecimento dos alunos e das características, conhecimentos do contexto educativo, 

conhecimento de valores, fins e objetivos educativos e a sua base fisiológica e história, 

conhecimento do conteúdo, conhecimento do currículo e conhecimento pedagógico do 

conteúdo. 

 Apesar de vital o conhecimento dos professores em todas as áreas, como sabemos 

o mundo (sociedade, escola, educação física, alunos, professores) vive em constante 

mudança e, como tal, mais que seguir modelos tradicionais de aprendizagem é importante 

desenvolver a capacidade em refletir e saber quando é que as técnicas aprendidas devem 

ser aplicadas ou de que forma podem ser adaptadas, considerando os diferentes 

contextos.  

 A aprendizagem da reflexão foi essencial para desempenhar todas as minhas 

funções de forma consciente e crítica. Desta forma, o ensino deve perspetivar-se como 

uma atividade reflexiva, resultado de um processo de decisão consciente, combinando as 

soluções mais adequadas a cada situação. 

 Apesar das aprendizagens a todos os níveis e das experiências vivenciadas, neste 

processo de formação, assumo que continuo a ter dificuldades em várias dimensões que 

só serão ultrapassadas encarando a aprendizagem como um processo contínuo. Neste 

sentido, termino com uma mensagem, de Carreiro da Costa (2002) “a aprendizagem da 

profissão docente não termina com a frequência de um curso de formação inicial; é algo 

que o professor constrói durante toda a vida” (p. 105). 
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8. Anexos  
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