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Resumo 

 

Este relatório analisa de forma crítica, o processo de estágio pedagógico em 

Educação Física, desenvolvido na Escola Básica e Secundária de Carcavelos, no ano 

2013/2014. Este assentou sob atividades em quatro áreas de intervenção que se 

relacionaram entre si: Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem, Inovação e 

Investigação Pedagógica, Participação da Escola e Relação com a Comunidade. 

As dificuldades que surgiram e contribuíram para uma evolução na organização e 

gestão do ensino e da aprendizagem, assentam sob os processos de planeamento na 

condução de ensino e as suas repercussões na orientação do processo de avaliação dos 

alunos, assim como a relevância da lecionação no âmbito das atividades desenvolvidas. 

A construção e apresentação de um projeto de investigação constituiu-se numa 

ocasião de aprendizagens e partilhas de conhecimentos, relevando-se uma experiência 

formativa integrada na escola. 

Toda esta formação ultrapassa o contexto de sala de aula, pelo que as áreas de 

participação na escola e relação com a comunidade permitiram uma melhor 

compreensão das funções do professor. 

Para a resolução das dificuldades encontradas nas várias áreas, implementaram-

se estratégias adequadas às situações pedagógicas. Ao longo deste ano foram 

adquiridas novas competências que contribuíram para o desenvolvimento pessoal e 

profissional da professora estagiária. 

 

Palavras-chave: escola, formação, reflexão, avaliação, educação física, 

compromisso, ensino, aprendizagem, dificuldades, futuro. 

 

  



 

 
 

Abstract 

 

This report examines critically the educational stage process in Physical 

Education, developed in Primary and Secondary School of Carcavelos in the year 

2013/2014. This was based on activities in four areas of intervention that were related to 

each other: Organization and Management of Teaching and Learning, Innovation and 

Educational Research, School Participation and Relationship with the Community. 

The difficulties encountered and contributed to an evolution in the organization and 

management of teaching and learning, based on the planning processes in teaching 

driving and its impact on the orientation of the student assessment process, as well as the 

relevance of teaching under of the activities. 

The construction and presentation of a research project was set up at a time of 

learning and sharing of expertise, is emphasizing-integrated training experience at school. 

All this training goes beyond the classroom context, so that the areas of 

participation in school and community relations allowed a better understanding of the 

teacher's functions. 

For the resolution of the difficulties encountered in the various areas, were 

implemented appropriate strategies to teaching situations. Throughout this year were 

acquired new skills that contributed to the personal and professional development of the 

trainee teacher. 

 

Keywords: school, training, reflection, evaluation, physical education, 

commitment, teaching, learning, difficulties, future. 
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Introdução 

 

Ao longo de todo o estágio existe uma necessidade de análise crítica e reflexiva 

sobre as dificuldades encontradas, de forma a existir uma procura por novas estratégias 

pedagógicas que visam a melhoria e superação das referidas limitações, ou seja, que 

constroem e ajudam a formar o professor progressivamente mais competente. 

Assim, de forma a agrupar o pensamento com uma estrutura lógica, começo por 

caracterizar o contexto onde se situou a minha atividade de estágio, passando para uma 

análise crítica e reflexiva sobre a Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem, e 

sobre a forma como os acontecimentos decorreram, contemplando sempre as relações 

estabelecidas entre o planeamento, avaliação e condução do ensino. 

Posteriormente focar-me-ei nos processos de elaboração do Projeto de 

Investigação para a Comunidade Escolar e nos benefícios que a construção do mesmo 

tiveram para a minha formação. 

Por fim, mas não menos importante, farei um balanço sobre a minha Participação 

na Escola e nas atividades que foram desenvolvidas neste âmbito, bem como um 

balanço sobre a minha Relação com a Comunidade, abordando tanto o estudo de turma 

como o acompanhamento da direção de turma. 

Após esta análise crítica por áreas, torna-se fulcral uma reflexão final que 

contenha as mais-valias adquiridas nesta experiência formativa, fazendo um balanço e 

uma projeção para um futuro profissional como Professora de Educação Física. 
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1. Contextualização 

1.1. Caracterização da escola 

 

A escola escolhida para o desenvolvimento deste Estágio Pedagógico (EP) foi a 

Escola Básica e Secundária de Carcavelos (EBSC), uma escola que se encontra inserida 

no Agrupamento de Escolas de Carcavelos, da qual também fazem parte outras oito 

escolas, sendo elas a Escola Básica 1 de Arneiro com Jardim de Infância, a Escola 

Básica 1 dos Lombos, a Escola Básica 1 de Sassoeiros com Jardim de Infância, a Escola 

Básica 1 de Carcavelos, o Jardim de Infância de Carcavelos e a Escola Básica 1 de 

Rebelva. Este agrupamento de escolas, faz com que exista uma ligação entre elas, onde 

por exemplo os professores de Educação Física (EF) se deslocam ao 1º ciclo para 

lecionar as aulas de Expressão Físico-motora. Outro exemplo desta parceria é o facto de 

partilharmos atividades do Plano Anual de Atividades (PAA) do Grupo de Educação 

Física (GEF), com estas escolas do 1º ciclo, de forma a promover o desenvolvimento das 

habilidades motoras dos alunos, assim como promover condições favoráveis ao 

desenvolvimento social da criança e interações com os outros. Esta última componente 

de integração social acaba por ser fundamental, pois as crianças transitam depois para a 

escola sede do agrupamento, a EBSC. 

De forma a entendermos melhor a natureza da população da escola, tendo em 

conta as grandes modificações sociais, torna-se necessário clarificar que a escola se 

encontra no Concelho de Cascais, na Freguesia de Carcavelos e Parede. Tendo em 

conta as características da população destas localidades, a escola está centrada, a nível 

económico, no setor terciário. A escola acaba por ser bastante heterogénea, integrando 

um elevado número de alunos de uma grande diversidade de nacionalidades, podendo 

considerar-se uma escola multicultural e integradora. Multicultural por receber alunos de 

várias nacionalidades, de culturas, etnias e estatutos sociais. Integradora por incluir 

alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) e tentar ao máximo, dentro das 

suas limitações, incluí-los em turmas de alunos sem NEE. 

Em relação à comunidade de discentes esta escola é composta por 

aproximadamente 2299 alunos (100 do Pré-Primário, 579 do 1º Ciclo e 1586 alunos da 

Escola Sede, sendo 441 do 2º Ciclo, 599 do 3º Ciclo, 516 do Ensino Secundário e 60 

alunos do Ensino Recorrente Noturno). Esta aglomeração faz com que a EBSC tenha 

que possuir um leque vasto de recursos, humanos (professores, auxiliares), materiais 
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(quadros, salas, materiais específicos para cada disciplina, etc) e financeiros. A 

acrescentar, necessita de existir um maior controlo da gestão de conflitos, visto que as 

idades são tão díspares como uma criança de nove anos e um adulto de vinte e três 

anos. 

As obras realizadas na escola integradas no Projeto de Renovação do Parque 

Escolar, visa três objetivos (Parque Escolar, s/d, para. 3): 

 Requalificar e modernizar os edifícios das escolas com Ensino Secundário, 

repondo a eficácia física e funcional, numa perspetiva de criar condições 

para a prática de um ensino moderno, adaptado aos conteúdos 

programáticos, às didáticas e às novas tecnologias de informação e 

comunicação; 

 Abrir a Escola à comunidade, criando condições para uma maior 

articulação com o meio envolvente, associado a uma correta valorização 

patrimonial garantindo o aproveitamento integral das potencialidades 

instaladas na infraestrutura escolar; 

 Criar um novo modelo de gestão das instalações, garantindo uma 

otimização de recursos instalados e uma correta gestão da conservação e 

manutenção dos edifícios após a intervenção. 

Posto isto, podemos considerar que a EBSC funciona em ótimas condições que 

contribuem para o sucesso educativo e, consequentemente para o bem-estar de toda a 

comunidade educativa, considerando o aumento da população escolar. Direcionando 

estas condições para a realização do meu EP, devo referir que estas foram boas e 

determinantes para o sucesso do mesmo. O Núcleo de Estágio (NE) pôde trabalhar na 

sala de professores da escola, conseguindo estar sempre em contacto com os restantes 

professores do agrupamento e pôde desfrutar de uma recetividade e disponibilidade tanto 

de professores como de todos os funcionários. Ao nível das aulas de EF tivemos ao 

dispor material que permite a lecionação de todas as matérias nucleares e ainda cinco 

espaços polivalentes, dois espaços exteriores; dois espaços no pavilhão e um ginásio. A 

comunicação, observação de aulas e partilha de conhecimento entre os professores do 

GEF foi uma constante, mostrando-se sempre disponíveis a ajudar o NE no que 

precisássemos. 

De acordo com o Projeto Educativo da Escola existem ações que pretendem dar 

aos alunos as condições necessárias para o seu desenvolvimento global, social, 
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académico e educativo, criando atuações que valorizem as suas aptidões e capacidades, 

comportamentos e atitudes, promovendo a sua formação integral. Tudo isto é 

desenvolvido através: da integração de alunos em turmas de nível, apoios / oficinas e 

tutorias (nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Inglês ou outras identificadas 

pelo Agrupamento); Serviços de Psicologia e Orientação (unidades especializadas de 

apoio educativo, que asseguram o acompanhamento dos alunos, individualmente ou em 

grupo); Gabinete de apoio disciplinar (GAD) (implementa medidas intermédias de 

remediação em situações de alteração de clima de escola); Desporto Escolar (DE). 

Considero que todos estes serviços contribuem para a formação dos alunos tanto ao 

nível académico como humano. O facto de existirem tutorias para os alunos que 

apresentam níveis inferiores a dois, só demonstram a preocupação para que estes jovens 

possam atingir o sucesso, não os deixando desamparados, já que o apoio que tiveram 

até serem encaminhados para estas tutorias não seria suficiente. Passando para a 

vertente mais humana destas ações, hoje em dia, os jovens cada vez mais têm de lidar 

com os problemas dos adultos (divórcios, mortes, violência, bulling, etc), observo que o 

apoio psicológico é fundamental para que eles consigam lidar com todas estas 

dúvidas/dilemas que lhes surgem, de forma a continuarem orientados para um caminho 

positivo e de êxito. O desporto acaba por ser um bom meio de libertar algumas destas 

frustrações e elevar a autoestima dos jovens, daí a importância do DE. Claro que esta 

atividade não se limita a jovens com problemas pessoais, mas estende-se a toda a 

comunidade escolar que tenha prazer na prática desportiva ou queira ocupar o seu tempo 

com uma atividade mais lúdica. Por fim, com uma escola com tantos alunos e com tantas 

interações humanas, naturalmente haverá desentendimentos, um GAD acaba por redigir 

todas estas ocorrências para que a escola esteja a par e os próprios pais possam ser 

informados e agir em parceria perante comportamentos de desvio dentro e fora da sala 

de aula. 

Torna-se pertinente referir que, para além das condições que ajudam o 

desenvolvimento global dos alunos, a escola rege-se sob uma política de transição, onde 

os alunos, se todo o conselho de turma estiver de acordo, transitam independentemente 

do número de níveis inferiores a três que estes possuam. Esta dinâmica surge segundo o 

pressuposto de que cada educando terá o seu ritmo de aprendizagem, ou seja, um aluno 

que apresente dificuldades no 5º ano ao nível do Português não pressupõe que no 6º 

Ano essas dificuldades não se dissipem. Todavia, esta transição terá e é sempre 

acompanhada por tutorias às disciplinas onde os alunos apresentaram níveis inferiores a 

três, para que as dificuldades não se acumulem e o trabalho contínuo seja realizado. No 
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entanto, importa referir que esta política apenas se aplica nos anos intermédios, sendo 

que nos anos de final de ciclo (6ª Ano, 9º Ano) o aluno que tiver mais de três níveis 

inferiores a três ficará retido ou será reencaminhado para um percurso alternativo. Esta 

decisão será debatida em reunião de Conselho de turma (CT), tendo em conta as 

características próprias de cada aluno, sempre com vista ao seu sucesso no percurso 

académico. 

Outra política de funcionamento da escola, que intervém na dinâmica desta e visa 

uma concordância ao nível das matérias lecionadas em todas as turmas, é a realização 

de testes comuns em todas as disciplinas. Quer isto dizer, que os discentes na EBSC 

realizam os testes de uma determinada disciplina todos no mesmo dia e à mesma hora, 

obrigando a que exista uma comunicação entre os docentes e grupos disciplinares de 

todos os ciclos. Esta política visa garantir uma concordância no âmbito das matérias 

selecionadas, para a construção de um teste que vá ao encontro dos conteúdos 

transmitidos aos alunos. Esta vertente torna-se bastante positiva não só ao nível da 

coerência entre docentes, como ao nível da relação da comunidade escolar, pois todos 

os docentes daquele ano terão de se encontrar e comunicar sobre o estado da sua 

turma, ajudando na elaboração de um teste escrito. Acima de tudo, esta dinâmica permite 

que exista igualdade na avaliação dos alunos da EBSC. Em termos de desvantagem 

estes testes comuns podem atrasar o processo de continuidade da lecionação dos 

conteúdos. Ou seja, como terá de existir concordância entre os docentes sobre que 

matéria sairá no teste, isto estará relacionado com o ritmo dos professores em termos de 

progressão dos conteúdos. Logo, haverá turmas mais avançadas que outras, que não 

serão avaliadas em tudo o que lhes foi transmitido. Por outro lado, também terá de existir 

um consenso entre os docentes sobre o grau de dificuldade dos testes, o que trará 

desigualdade para as turmas menos aptas. 

Posto isto, considero que identifiquei as características mais específicas da EBSC 

em comparação com as outras escolas, que a torna numa escola de agrupamento onde a 

preocupação por um desenvolvimento cuidado, personalizado e individualizado dos 

alunos está bem presente. 

1.2. Grupo de Educação Física 

 

O GEF é constituído por dezoito professores, entre os quais seis são estagiários. 

Em termos de núcleos de estágio, a escola recebeu o NE da Faculdade de Motricidade 
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Humana (FMH) constituída por três estagiárias, o NE da Universidade Lusófona (UL) 

constituída por dois estagiários e o NE da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

constituída por um estagiário, sendo que cada um destes núcleos era orientado por duas 

orientadoras do processo de estágio (uma orientadora da escola (OE) e uma orientadora 

da faculdade (OF)). O facto de existirem três NE permitiu que pudesse existir um 

cruzamento não só de experiências que estaríamos a vivenciar (dificuldades, facilidades, 

ajudas mútuas, etc), como também de atividades de estágio ao nível da área de 

Investigação e Inovação Pedagógica, onde existiu uma cooperação entre os NE da FMH 

e o NE da UL, como na área da Relação com a Comunidade, onde algumas das 

atividades do PAA do GEF foram realizadas em cooperação. 

A escola e o GEF estão habituados a receber e a interagir com professores 

estagiários, mostrando-se quer no dia-a-dia, quer nas reuniões de grupo, quer ainda na 

colaboração em atividades, recetivos à sua presença, à partilha de opiniões e ideias. Esta 

recetividade foi clara em todas as atividades do PAA, onde os professores nos ajudavam 

na dinamização da mesma e nos davam algumas linhas orientadoras sobre anos 

anteriores. Apesar de por vezes o NE se esquecer de incluir os professores na atribuição 

de tarefas, no dia da atividade, os mesmos, acabavam por nos auxiliar na gestão de 

comportamentos dos alunos e na supervisão do trabalho de arbitragem. Em acréscimo, 

sempre que uma das estagiárias necessitou de ajudas nas questões de lecionação à sua 

turma e recorreu aos professores deste GEF para pedir pequenas sugestões, orientações 

e trocas de experiências, os mesmos foram prestáveis e atenciosos na partilha de 

métodos pedagógicos, que no seu ver teriam mais sucesso no processo de ensino e 

aprendizagem. Durante este ano poderia ter existido uma exclusão ou um minimizar de 

importância por sermos professores estagiários, logo sem experiência pedagógica, mas 

nunca no decorrer deste ano, falando pela minha experiência, me senti excluída deste 

GEF. Aliás, acrescento que os feedbacks positivos que este grupo nos forneceu ao longo 

do ano, enaltecendo o trabalho que desenvolvíamos na escola, foi de extrema 

importância para o NE sentir que cumpria os níveis de exigência que regiam este grupo. 

O GEF pertence ao departamento de expressões, juntamente com mais quatro 

grupos de recrutamento, Educação Visual, Educação Musical, Educação Tecnológica e 

Ensino Especial, permitindo que exista uma comunicação, cooperação e interligação 

entre estes departamentos, mais presente na organização do PAA. O intuito desta 

ligação também se prende com a qualidade da Educação Artística dos jovens, tentando 
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abranger uma maior amplitude e estabelecendo a ponte entre todas as áreas do 

conhecimento. 

O GEF encontra na escola ao seu dispor, material que permite a lecionação de 

todas as matérias nucleares. Em termos de infraestruturas os professores do grupo 

dispõem de cinco espaços polivalentes, que permite que praticamente todas as matérias 

dos PNEF sejam lecionadas em todos estes espaços. Passo a mencionar: dois espaços 

Exteriores, onde podemos abordar as matérias de andebol, voleibol, atletismo e 

basquetebol; dois espaços no Pavilhão, onde podemos abordar as mesmas matérias 

acrescentando ainda a lecionação das ginásticas, badminton, patinagem e dança; e um 

Ginásio, onde maioritariamente se lecionam as matérias das ginásticas e dança. 

Tendo em conta estas características, o grupo desenvolve todo o seu 

planeamento do ano letivo levando em consideração a polivalência entre os espaços e o 

seu aproveitamento para a prática das várias matérias a lecionar e ainda a distribuição 

dos espaços através de um sistema de “roulement”, com rotações de duas em duas 

semanas. Este sistema de rotação, à semelhança de outras escolas, ajuda na 

apropriação de conteúdos e aprendizagens dos alunos bem como no planeamento dos 

professores, podendo elaborar os seus planos de unidade e etapa de acordo com as 

rotações. O “roulement” ajuda os professores a planear as matérias e a duração das 

mesmas, independentemente de estar no mesmo espaço ou não. Desta forma, os alunos 

sabem durante quanto tempo irão estar a trabalhar em determinada matéria e quais 

serão as formas de organização de aula (grupos, estações, etc), podendo focar-se mais 

nos conteúdos que são transmitidos de aula para aula. 

Pelos motivos de organização referidos, em termos de contributos pessoais, como 

professora estagiária, este sistema de “roulement”, trouxe-me muitas facilidades ao nível 

do planeamento das unidades de ensino (UE), tendo em conta o espaço e a polivalência 

dos mesmos, facilitando-me o enquadramento e conjugação das matérias a trabalhar ao 

longo do ano. Ou seja, pude prolongar as UE, independentemente de após duas 

semanas sair de um determinado espaço. Acima de tudo, sabendo a polivalência dos 

espaços, foi muito mais fácil dispor ao longo do planeamento as matérias a abordar em 

cada etapa do plano anual de turma. 

No GEF da EBSC, as reuniões são realizadas frequentemente com o intuito de 

debater os pontos fundamentais relacionados com os processos de avaliação e 

atividades, existindo um bom espírito de grupo, refletido numa cooperação entre os 
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professores e materializado na partilha de informação. Em todas as reuniões os 

professores expunham os principais problemas com que se encontravam, tentando 

através da partilha de informação chegar à forma de atuação que se iria aplicar para os  

colmatar. Existia uma exposição de todas as atividades que já se tinham realizado e que 

se iriam realizar, havendo uma reflexão crítica sobre as mesmas, potenciando o seu 

aperfeiçoamento de ano para ano. Toda esta forma de trabalho vai ao encontro do que 

Brás e Monteiro (1998) referem quanto ao trabalho de equipa, onde é essencial que 

exista uma metodologia quanto à construção de objetivos comuns a todos os professores 

que constituem o GEF. Para que uma instituição funcione e todos os seus elementos 

trabalhem segundo as mesmas linhas de ação, é necessário haver esta partilha de 

comunicação. Só assim existirá um consenso, dentro de cada departamento, quanto aos 

processos de avaliação de todos os alunos, formando-os segundo os mesmos ideais e 

metodologias pedagógicas. 

As ações de formação interpares, para os professores do grupo, nomeadamente 

de dança, também demonstram uma preocupação na utilização das mais-valias dos seus 

constituintes, contribuindo para uma formação contínua de todos os elementos, dando 

assim primazia à formação recíproca. Neste âmbito e tendo em conta que a matéria de 

dança foi abordada numa fase muito inicial da minha formação académica, considero que 

relembrar não só as coreografias como os melhores métodos pedagógicos de lecionar, 

foi marcante e essencial para aperfeiçoar a transmissão dos conteúdos à minha turma. 

Em acréscimo, estes momentos de formação prática acabaram por permitir que existisse 

um momento de descontração e até um pouco lúdico entre os elementos do GEF que 

participavam nas mesmas, o que me ajudou a relaxar um pouco da pressão que sentia 

por estar a trabalhar com professores tão experientes e de excelência como os que 

integram o GEF da EBSC. 

O GEF encontra à sua disposição vários documentos, atualizados 

constantemente, que orientam o trabalho dos professores ao longo de todo o ano letivo. 

O documento do Perfil do Aluno (desenvolvido com base nos Programas Nacionais de 

Educação Física (PNEF) e Metas de Aprendizagem) abarca um Protocolo de Avaliação, 

onde estão incorporados todos os critérios e normas de aferição de todas as matérias, 

para os diferentes níveis e para os diversos anos de escolaridade, das três áreas em 

avaliação. 

O Grupo ao terminar o período de avaliação inicial (AI) e também a meio do 

segundo período realizou Conferências Curriculares por ciclo, de forma a retificar o plano 
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plurianual e proceder a algumas decisões de nível curricular (conteúdos a abordar e 

avaliar). 

Estes documentos e estas reuniões são exemplos de como se trabalha em 

equipa, sempre com vista à construção de instrumentos comuns a todos os professores, 

com intuito de melhorar o processo de ensino-aprendizagem e garantir uma Educação 

Física (EF) de qualidade. Os documentos são realizados no seio do GEF e estão sujeitos 

a reestruturações e reavaliações constantes, numa perspetiva de melhoria dos processos 

de ensino aprendizagem dos alunos. Um exemplo disto foram as restruturações das 

competências por nível na matéria das Ginásticas tendo em conta as características 

particulares dos alunos da escola. Estes processos ajudaram-me a entender como é que 

uma escola deve agir e ajustar os PNEF à sua realidade escolar, tentando que através 

das melhores progressões e métodos pedagógicos os alunos atinjam o sucesso e os 

objetivos estabelecidos para o seu ano / ciclo. Cada estabelecimento escolar deverá 

orientar-se segundo os PNEF, levando sempre em consideração o nível de 

desenvolvimento e aprendizagens que os seus alunos apresentam e procedendo, 

posteriormente, às adaptações necessárias para que possam progredir e atingir o êxito 

na disciplina de EF. 

Ao nível da avaliação da disciplina de EF esta não é orientada segundo os PNEF, 

pois na EBSC as avaliações são feitas através de ponderações que assentam sob as três 

áreas de avaliação: Atividades Físicas e Desportivas (AFD); Aptidão Física (ApF) (Apto / 

Não Apto) e Conhecimentos (10%, sendo que para ser aluno de excelência – nível 4 ou 5 

– o aluno necessita atingir no mínimo 50% no teste realizado). A diferença assenta na 

forma de avaliação da área dos conhecimentos, onde os PNEF referem que a mesma 

deverá ser avaliada como “revela” ou “não revela” conhecimentos, e na EBSC têm uma 

quantificação de 10%. Esta mesma ponderação faz com que as restantes áreas, AFD e 

ApF, constituam 90% da nota dos alunos o que, mais uma vez, não vai ao encontro das 

normas de avaliação estabelecidas nos PNEF. 

Uma das particularidades encontradas neste grupo é a realização de provas 

globais no final do 2º e 3ª Ciclo à disciplina de EF. Estas provas são avaliadas por 

professores que não lecionam a turma, permitindo que haja uma conformidade nas 

formas de avaliação, assim como evita que estas sejam afetadas por fatores externos 

(preferências, por exemplo). A sua realização também permite que sejam enaltecidas as 

principais dificuldades encontradas nestes ciclos de forma a existir um foco nas 

estratégias pedagógicas a aplicar, não só neste ano como em anos futuros. Mais uma 
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vez, encontramos a preocupação e cooperação que o GEF da EBSC tem na formação 

dos seus alunos e no seu sucesso. 

Por fim, mas não menos importante, o grupo tem estipulado, durante o período de 

AI e no final do ano, a semana do Fitnessgram, onde todas as turmas realizam, ao 

mesmo tempo (no seu período de aula), toda a bateria de testes de ApF. 

Outra atividade da responsabilidade e gestão do GEF é o DE, que não sendo 

apenas uma atividade de complemento curricular, voluntária, tem como intuito dar 

resposta às motivações e necessidades dos alunos facilitando e estimulando o seu 

acesso às diferentes práticas desportivas. O GEF da EBSC tem como ofertas de DE as 

modalidade de Voleibol, Corfebol, Badminton, Surf, Canoagem, Ginástica, Vela, 

Multiatividades e Dança. Estas ofertas encontram-se de acordo com a disposição 

geográfica que a escola apresenta, onde existe uma parceria com um clube de Corfebol, 

um de Canoagem, Surf e Vela. Para além destas parceria, a escolha destas modalidades 

assentam sob o aproveitamento das mais-valias dos professores que constituem o GEF, 

onde entra a matéria de Dança, Voleibol, Badminton e Multiatividades. 

Também é da responsabilidade dos professores deste grupo lecionar os apoios à 

disciplina de EF para os alunos com mais dificuldades nas diversas matérias (existindo 

um apoio de EF onde os alunos trabalham todas as suas dificuldades; e um apoio de 

Ginástica, onde os alunos só trabalham as dificuldades que apresentam nesta matéria). 

Mais uma vez, encontramos uma preocupação do GEF em dar oportunidade aos alunos 

que não conseguem evoluir no seio da sua turma, fornecendo-lhes mais um momento de 

prática pedagógica, onde poderão praticar as suas dificuldades e, atingir o sucesso ou 

alguma evolução. Considero que, sendo a EF uma disciplina essencialmente prática, 

onde só a continuidade e empenho pode ajudar a sua evolução, estes apoios têm toda a 

relevância na formação dos alunos, tendo vivenciado grande evoluções, acabando 

mesmo por atingir o nível positivo à disciplina de EF. 

Como contributos pessoais ao nível de professora estagiária e futura profissional, 

considero que a experiência com este GEF, por todos os aspetos de partilha de 

informação e cuidado com a formação dos alunos, contribuiu para uma maior capacidade 

de análise de situações de aprendizagem (feedback, exercícios critério, etc.) dos alunos e 

das suas dificuldades (através da colaboração no apoio à disciplina de EF), quer ao nível 

de sala de aula, quer ainda ao nível do DE. O contacto com este grupo também melhorou 

a minha capacidade no aproveitamento da logística de material e do planeamento de 
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atividades, não só pelo trabalho colaborativo desenvolvido no apoio à disciplina de EF e 

no DE, como pela observação de aulas dos professores e pela partilha de informação. 

 

1.3. Núcleo de Estágio 

 

O NE do qual fiz parte era constituído por três professoras estagiárias, sendo que 

o relacionamento entre nós foi um pouco atribulado no início do estágio, devido ao stress 

inerente ao mesmo e à diversidade dos métodos de trabalho e comunicação. Com o 

desenrolar das atividades de estágio e com o aperfeiçoar da comunicação entre o grupo, 

no início do segundo período o relacionamento foi melhorando, promovendo uma 

crescente melhoria no âmbito da dinâmica de grupo. A entreajuda existente no grupo de 

trabalho foi uma característica determinante para a alterações dos conflitos iniciais. 

Ao nível da OE foi também um processo de ajustamento e adaptação às 

características individuais de cada uma, tendo no âmbito formativo contribuído para a 

evolução positiva para futuras profissionais de EF. Desde o início até ao fim deste EP a 

orientadora foi persistente e acreditou que teríamos mais capacidades do que as que 

demonstrávamos, tendo um papel determinante e diretivo nos aspetos pedagógicos a 

melhorar. Confesso que sem esta orientação, dedicação e empenho não teria evoluído 

como professora e não seria tão reflexiva quanto à minha intervenção pedagógica como 

sou hoje. A natureza das relações entre o formador e o formando é também um fator 

decisivo para que a supervisão possa funcionar melhor, sendo este relacionamento 

desenvolvido num clima de confiança e expectativa positiva (Onofre, 1996). 

Assim, realço a pertinência do acompanhamento da orientadora perante as 

minhas necessidades de formação, como fundamental para o reajustar do meu perfil 

como futura profissional de EF, potenciando uma constante procura por novas estratégias 

com vista à melhoria não só pessoal como do processo de ensino dos alunos que 

lecionei durante este EP. 

A orientadora da faculdade também demonstrou aqui um papel preponderante, 

principalmente ao nível da reflexão sobre as atitudes e outras formas de agir, ou sobre a 

aplicação de estratégias mais adequadas às situações de aprendizagem. Em conclusão, 

incentivou a reflexão crítica individual face às diversas dificuldades que surgiram. 
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O relacionamento do NE com o GEF e com a restante comunidade educativa foi 

crescente, tendo-se construído ligações de partilha de experiências e informação 

positivas não só entre os diversos professores do GEF, como também entre os 

professores de outras disciplinas e com os funcionários da escola. 

 

1.4. Turma 

 

A turma com quem trabalhei e tive oportunidade de aprender e ensinar EF foi o 

8ºC. Esta turma era constituída por 28 alunos, 15 raparigas e 13 rapazes, tendo na sua 

constituição cincos alunos que apresentam NEE, quatro por dislexia e um por paralisia 

cerebral parcial. Destes alunos, apenas dois possuíram adaptações curriculares na 

disciplina de EF devido às dificuldades manifestadas ao longo do início do ano letivo. A 

média de idades corresponde a 13 anos. 

Torna-se fundamental reportar que ao nível de desempenho escolar dos alunos, a 

turma apresentava dois alunos com reprovações em anos anteriores (no 1º ciclo – 2º e 4º 

Ano; e no 3º ciclo – 7º Ano). Ainda ao nível de desempenho académico, apresentou, no 

ano letivo 2013/2014, onze alunos com Planos de Acompanhamento Pedagógico 

Individual, devido ao elevado número de níveis inferiores a três que tiveram. 

A turma como se pode constatar, e isso refletia-se também ao nível da disciplina 

de EF, era pouco interessada e empenhada, tendo fracos métodos de trabalho e níveis 

de concentração. Estes aspetos refletiam-se ao nível do empenho na disciplina de EF, 

com a presença de material apropriado e até mesmo no compromisso das tarefas 

pedagógicas desenvolvidas nas aulas, onde nem sempre se empenhavam. Claro que 

estes eram fatores tendenciais na turma, mas que se alteraram perante uma postura 

mais ativa do professor, através do recurso a estratégias pedagógicas de aprendizagem, 

que foi o que fui procurando ao longo deste ano letivo. 

Desde o início do ano que a turma se mostrou pouco pontual às aulas de EF, 

tendo sido um desafio corrigir também os comportamentos ao nível de falta de material. 

Todas estas condicionantes contribuíram muito para o meu desenvolvimento como futura 

profissional, tendo que recorrer, por exemplo, a diversas estratégias, com o intuito tanto 

de prevenção como de atuação diretiva de remediação, como: o recurso a fichas de 

trabalho mais complexas, recados na caderneta para os Encarregados de Educação 
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(EE). Considero que estas questões foram fatores bastante positivos ao nível da minha 

formação e ao nível da constante procura das melhores situações de aprendizagem e de 

fatores motivacionais que chegassem a estes elementos. 

Apesar destas características, considero que a turma era respeitadora e 

cumpridora na maioria das tarefas propostas. Em relação à área das AFD a maioria das 

dificuldades da turma, principalmente das raparigas, manifestava-se mais ao nível dos 

Jogos Desportivos Coletivos (JDC), ocupação racional do espaço e atitude ofensiva, 

existindo somente três alunas que apontavam um bom potencial nestas matérias. 

Também existiam algumas dificuldades ao nível da Ginástica de Solo, nomeadamente 

nos rolamentos à retaguarda. Outra dificuldade apresentada e que acabava por seguir a 

mesma linha de pensamento em relação ao nível académico da turma, centrava-se na 

área dos Conhecimentos em que o nível de sucesso era muito baixo. 

As relações interpessoais dentro da turma fizeram com que existissem alguns 

conflitos, sendo que estes eram mais evidenciados ao nível do acompanhamento de 

Direção de Turma, que realizava em parceria com a Diretora de Turma (DT). Em termos 

de aula de EF eram bastante evidentes as características da turma, como alunos de treze 

anos de idade, ou seja, jovens e conversadores. No entanto, como já referi 

anteriormente, todas estas características foram encaradas como uma mais-valia para a 

minha formação, promovendo a necessidade de refletir sobre as estratégias a aplicar 

para os diferentes problemas. 

Os alunos no final deste ano letivo já demonstravam algum nível de autonomia e 

mais responsabilização e empenho face às aulas de EF. Contudo, a conversa de sala de 

aula, bem como algum nível de distração continuavam, a influenciar, por vezes, o 

desempenho em aula. 

Saliento que ao longo do ano letivo pude verificar alterações ao nível dos 

comportamentos e hábitos de vida saudável em relação a algumas alunas, que 

começaram a demonstrar mais interesse em determinadas matérias dos JDC, até mesmo 

fora da escola e nos intervalos. Existiram no entanto alunas que evidenciaram alterações 

ao nível de hábitos alimentares e da ApF, que num final de percurso de formação, 

acabaram por necessitar de uma maior atenção na sua motivação e na aplicação de 

estratégias para alterar estas situações de ApF. 

  



 

14 
 

2. Análise Crítica e Reflexiva 

 

Será apresentada uma análise crítica do trabalho desenvolvido, tendo por base o 

guia de estágio e os objetivos formativos a atingir em cada área do EP. 

Apesar da estrutura a seguir apresentada estar esquematizada numa divisão por 

áreas, é fundamental perceber que a minha participação na Escola englobou um conjunto 

de atividades e experiências formativas contextualizadas e relacionadas entre si. 

 

2.1. Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem 

 

Ao longo deste estágio e experiência profissional, todos os processos de 

planeamento, avaliação e condução de ensino estiveram intimamente relacionados entre 

si, ocorrendo de um modo contextualizado no decorrer desta formação. Tendo em conta 

os PNEF, a primeira etapa de trabalho com a turma foi AI, de forma a serem 

determinadas as aptidões e dificuldades dos alunos nas diferentes matérias que iriam ser 

abordadas ao longo do ano letivo. 

Assim, procedeu-se à primeira tarefa de planeamento, que seria a elaboração da 

1ª Etapa (AI), recorrendo ao documento do Perfil do Aluno para verificar quais os critérios 

de avaliação utilizados nas diversas matérias, verificar quais os recursos espaciais 

através da visualização do roulement e quais os recursos temporais disponíveis através 

do estipulado pelo GEF. O facto de ter de consultar o documento do Perfil do Aluno fez 

com que o NE se pudesse familiarizar com o funcionamento do protocolo de AI, as 

situações e dinâmicas presentes, facilitando a aplicação e a confiança para as primeiras 

sessões com a turma. Aliado a isto, o conhecimento dos recursos espaciais e temporais 

fez com que todo o processo de planeamento fosse gerido de forma a contemplar sempre 

um mínimo de duas sessões para cada matéria avaliada, com o intuito de recolher o 

máximo de informação possível acerca das prestações dos alunos nas diversas matérias. 

Resta mencionar que este planeamento também foi elaborado e estruturado tendo em 

conta a semana que a Escola atribui para a realização da bateria de teste do Fitnessgram 

por todas as turmas. Ou seja, a AI correspondente à área da ApF foi efetuada na semana 

estipulado pelo GEF. Por último, nesta planificação ficou estipulada a realização de um 



 

15 
 

teste diagnóstico para a avaliação do grau de conhecimentos com que os alunos se 

encontravam. 

Toda esta familiarização permitiu diminuir um dos problemas mais complicados da 

pedagogia apontado por Bento (1987), que seria a escolha dos conteúdos a abordar das 

diversas matérias. O mesmo autor também refere que a estrutura e ordenamento da 

matéria a ensinar necessitam de uma planificação harmoniosa com os objetivos 

definidos. Assim podemos mais uma vez apontar o estudo autónomo do Perfil do Aluno, 

mais a planificação de todo o processo de AI tendo em conta a sua duração, objetivos e 

dinâmica da escola. No que se refere a este último aspeto, considero que a experiência 

de realizar a AI da ApF numa única semana e em conjunto com várias turmas, permitiu a 

adaptação e compreensão mais fácil da aplicação da bateria de testes do Fitnessgram, 

utilizada para a avaliação desta área. Por último, a avaliação da área dos conhecimentos 

através da aplicação de um teste diagnóstico, fez com que o NE tivesse um primeiro 

contacto sobre o que é elaborar um teste, quais os critérios de avaliação para cada 

resposta e que cotação atribuir a cada pergunta. Este foi um processo que nunca teria 

sido abordado na nossa formação académica anterior, o que tornou esta prática ainda 

mais relevante para as etapas futuras de avaliação desta área. Alertou-nos de antemão 

para a dimensão dos testes teóricos, da seleção dos capítulos das matérias abordadas, 

da organização do teste (tipo, visualização e apresentação das perguntas) e de como 

atribuir a totalidade de cotação da prova às respetivas questões. 

Voltando a focar-me no documento do Perfil do Aluno, este está bem elaborado e 

tem identificados os objetivos para os níveis Introdutório (I), Elementar (E) e Avançado 

(A), com os respetivos critérios de êxito idênticos aos originalmente referidos nos PNEF, 

constituindo isto uma mais-valia para quem inicia um processo de avaliação em situação 

de aula propriamente dita. Como estagiária este foi um documento de consulta constante 

não só neste período de AI como nas posteriores etapas de avaliação, tanto para a 

elaboração dos planos de aula, como para a construção das grelhas de observação. O 

facto de ter de examinar frequentemente este documento e aplicar as suas situações 

práticas, permitiu familiarizar-me com as normas de avaliação da escola e critérios de 

êxito, algo que se tornou fundamental para o planeamento e dinâmica do processo 

ensino-aprendizagem nas etapas seguintes. Com efeito, este conhecimento prévio 

permitiu que me direcionasse para o estudo autónomo das diversas matérias, de modo a 

providenciar uma oferta de atividade adequada a cada um dos alunos (tendo em conta os 

resultados da AI), tomando sempre por referência os objetivos programáticos do seu ano. 
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Durante o período de AI procedeu-se à construção de grelhas de observação 

simples por parte do NE, de forma a permitir retirar dados que fossem usados em 

diferentes etapas do planeamento. Mesmo assim, esteve bem presente a complexidade 

em observar os alunos ao nível das matérias onde tenho mais dificuldades (Jogos 

Desportivos Coletivos – JDC), pois considerei difícil observar todos os alunos durante as 

aulas, e como professora inexperiente, conseguir assimilar a informação observada para 

depois proceder ao registo dos desempenhos. Associada a esta dificuldade, acabei por 

vezes por me encontrar, nas matérias dos JDC, presa às fichas de observação, ao invés 

de reter a informação e preencher no pós-aula. Ao longo da primeira etapa fui 

melhorando esta capacidade de diagnosticar, através da estratégia de recorrer à pauta 

fotográfica da turma para registar as ações dos alunos, tendo sido esta referida em 

reuniões pós-aula com orientadoras e colegas de estágio, e que irei sem dúvida voltar a 

adotar na minha prática profissional. 

Foi também uma mais-valia para o colmatar destas dificuldades, o facto de as 

aulas serem observadas tanto pelas colegas de estágio como pela OE, podendo facultar 

informações, nas reuniões pós-aula, sobre a organização e gestão do ensino-

aprendizagem que não poderiam ser percecionadas por quem lecionava as aulas. No 

entanto, considero que nestas ocasiões existiu pouco foco nas dificuldades dos alunos, 

nomeadamente em relação ao cumprimento dos objetivos traçados, algo que se torna 

compreensível numa fase inicial de formação de estagiários, onde o foco se encontra 

direcionado para a prestação do professor. Em contrapartida, existiu uma boa troca de 

informações no ajustamento das tarefas propostas, o que permitia que ocorressem 

melhorias nas tarefas de condução, ajudando na recolha de informação dos alunos. 

Como já referido anteriormente, no planeamento da AI pretendia-se que os alunos 

passassem duas vezes pela mesma matéria, de forma a existir mais oportunidades de 

registo e consequentemente mais informação recolhida, dando-lhes também a 

oportunidade de alguma evolução e melhoria nas prestações. No entanto, esta estratégia 

de planeamento acabou por não ser conseguida, devido não só às dificuldades já 

expostas, como também a fatores externos (greves inesperadas, por exemplo), que 

levaram a que a turma não fosse avaliada na matéria da Dança. De forma a ultrapassar 

esta falha, as avaliações dos alunos foram realizadas com base no balanço do ano letivo 

anterior e confirmadas na fase seguinte (2ª Etapa). 

Fazendo uma reflexão sobre o processo de planeamento desta etapa, considero 

que os fatores de choque mencionados por Veenman (1994) citado por Teixeira (2007) 
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relacionados com o reconhecimento das diferenças entre as situações vividas no curso e 

ainda as encontradas na prática profissional, altura em que se dá o choque entre as 

ideais construídas durante a formação anterior e a realidade da sala de aula, foram 

vivenciados por mim no decorrer da AI e até mesmo ao longo do processo de formação. 

Sustento esta constatação pela dificuldade já mencionada, em que me prendia 

demasiado às grelhas de observação e à estratégia da utilização da pauta fotográfica 

para proceder à recolha de informação, algo que não tinha sido vivenciado nos anos 

anteriores de formação académica. Acrescento ainda o próprio conhecimento das normas 

e critérios de avaliação de uma escola e acima de tudo o conhecimento teórico trazido 

das diversas matérias que, em situações de análise de performance de indivíduos 

acabam por possuir pouco contributo. O facto de conhecermos teoricamente como se 

executa um determinado gesto, não se refletiu na análise do desempenho do aluno. Não 

conseguíamos repartir a sua ação motora de forma a diagnosticar onde está a falha da 

execução apesar de conseguirmos identificar que aquela não seria a concretização 

pretendida.  

Um fator preponderante para que as dificuldades sentidas ao nível do transfer da 

teoria para a prática fossem minimizadas, foi a análise e reflexão conjunta, entre o NE e a 

professora OE, que permitiu fazer com que os conhecimentos teóricos trazidos da 

formação inicial fossem adaptados à realidade e às exigências do contexto. A influência 

deste fator encontra-se reportada por Onofre (1996), que refere que o relacionamento 

entre o professor mais experiente e o professor com pouca prática deverá assentar na 

ajuda e cooperação. Toda a partilha de informação que advenha desta relação, deverá 

ter um transfer para a prática profissional e com tarefas específicas. 

Segundo Carvalho (1994), os objetivos do período de AI são: 

Conhecer os alunos em actividades; apresentar o programa de 

Educação Física para o ano; rever aprendizagens anteriores; criar um bom 

clima de aula, ensinar / aprender ou consolidar rotinas de organização e 

normas de funcionamento; avaliar o nível inicial dos alunos e as suas 

possibilidades de desenvolvimento no conjunto de matérias de Educação 

Física; identificar alunos críticos e as matérias prioritárias; recolher dados 

para definir as prioridades de desenvolvimento para a 2ª etapa e orientar a 

formação de grupos (Carvalho, 1994, p. 135-151). 
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No que concerne à prática motora dos alunos, ao longo das primeiras aulas pude 

verificar que os níveis de performance da turma se diferenciavam muito, podendo 

identificar com facilidade os alunos mais aptos e aqueles que possuíam maiores 

dificuldades. Considero que ao nível da criação de rotinas, o facto de me encontrar 

focada na recolha de informação e no próprio tempo de prática dos alunos, fez com que 

as mesmas só fossem atingidas mais tarde (nomeadamente os períodos de instrução e 

respetivos locais, tendo em conta o sistema de roulement). No final do período de AI 

todos os alunos estavam avaliados e enquadrados nos respetivos níveis, com a exceção 

da matéria de Dança onde se recorreu ao balanço do ano anterior, tendo sido recolhidos 

os dados necessários para determinar as matérias e os casos mais preocupantes da 

turma. Posto isto, toda a informação recolhida no decorrer da AI permitiu orientar o 

processo seguinte de planeamento, 2ª etapa, de modo a formar grupos de trabalho e 

objetivos de aprendizagem. 

Terminado o período de AI e efetuado o balanço, procedeu-se à elaboração do 

Plano Anual de Turma (PAT) onde estavam enunciadas e identificadas as matérias 

prioritárias (em que os elementos da turma mais se distanciavam entre si ou 

apresentavam mais dificuldades) a abordar na etapa seguinte (Recuperação). Jacinto, 

Comédias, Mira e Carvalho (2001) indicam, na revisão dos PNEF, que o professor deve 

identificar as matérias em que os alunos têm maiores dificuldades e sobre elas focar mais 

atenção em termos de planeamento, no sentido de aproximar o nível da turma aos 

objetivos definidos para esse ano de escolaridade. 

Relativamente à condução do ensino no decorrer desta etapa inicial, considero 

que o facto de ter revelado uma postura de autoridade, fez com que os alunos 

assumissem o meu papel de professora e consequente poder de controlo dos processos 

de aula, não permitindo comportamentos de desvio e incutindo algum nível de empenho. 

Esta “estratégia” acaba por estar ligada não só com o meu perfil diretivo, como também 

com os anos de profissional como professora de natação. Durante estes anos de 

profissional de natação recorri sempre, no início das épocas, a uma postura mais rígida 

de forma a criar rotinas e normas funcionamento, indo depois ao longo do ano 

demulcindo e criando uma relação humana mais próxima. 

Este impacto decorrente da primeira etapa de formação, do contacto inicial com a 

realidade da escola, da turma e do que é ser professor, influenciou a minha adaptação e 

postura quanto ao EP e teve consequências, positivas e negativas, sobre o mesmo que 

irão ser relatadas ao longo deste documento. 
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Relativamente às dificuldades sentidas ao nível da construção do PAT, estas 

disseram respeito à duração das UE. Acabei por ter construído as mesmas com uma 

periocidade de duas semanas, o que se tornou curto, tendo em conta que se queria 

potenciar o processo de ensino-aprendizagem. Esta falha teve consequências, no âmbito 

do reajustamento das UE em todas as etapas. Assim, coloquei em causa a estrutura 

inicial do PAT, que funciona como guia para todo o trabalho a realizar com a turma, mas 

que sendo um documento de planeamento, não é fixo nem restrito a alterações, devendo 

essas ser efetuadas a partir do momento que o profissional visualiza que este não está a 

ir ao encontro dos objetivos intermédios estipulados. Teixeira (2007) aponta a pouca 

experiência de ensino de um professor estagiário como uma das razões inerentes às 

dificuldades que estes sentem na realização do PAT. No entanto, não podemos deixar de 

ter em conta o caráter de planeamento que o documento em si tem, logo estará sempre 

sujeito a modificações e alterações tendo em conta o desenrolar de acontecimentos, as 

características individuais da turma e o próprio perfil do professor. 

Assim sendo, e focando agora a atenção na etapa que se seguiu (Recuperação 

de conteúdos), sabe-se que apesar de existir uma necessidade de trabalho das matérias 

prioritárias da turma, regra geral, os alunos têm menos prazer no trabalho nas matérias 

onde apresentam mais dificuldades, pois os níveis de desmotivações aparecem mais 

precocemente, gostando de realizar aquelas onde são mais aptos e têm uma taxa de 

sucesso maior. A Ginástica de solo foi um exemplo claro desta situação, tanto ao nível 

dos alunos mais aptos como dos alunos com mais dificuldades. Ao longo de todo o ano 

letivo, foi uma preocupação como professora a criação de estratégias de forma a 

potenciar o empenho da turma, tais como a criação de aquecimentos mais dinâmicos e 

lúdicos; utilização de fichas de tarefas, de modo a orientar os alunos na sua 

aprendizagem; utilização de fichas de registo por parte dos alunos sobre as suas 

competências (sempre após a minha instrução, para que a informação registada também 

tivesse utilidade para a avaliação formativa dos alunos); o planeamento de aulas de 

Ginástica em conjunto com uma matéria de JDC; utilização de estruturas de aula com 

várias estações mas com circuito dos alunos contínuo pelas mesmas e com recurso a 

música (só como promoção de um clima positivo), de forma a criar um clima mais positivo 

e dinâmico. Considero que todas estas estratégias contribuíram positivamente para a 

alteração de posturas e empenhos por parte dos alunos, principalmente a partir do meio 

da 3ª etapa (2º período), onde pude constatar a existência de alunos mais preocupados 

com as suas dificuldades, principalmente quando confrontados com as fichas de registo. 

Alunos que necessitavam de atingir o nível I numa das Ginásticas, mais focados nas suas 
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dificuldades, principalmente ao nível da Ginástica de aparelhos. Por fim, através do 

feedback nas reuniões pós-aula onde a perceção que teria de alunos mais empenhados 

e focados na tarefa seria reconhecida tanto pela OE como pelas colegas de NE. 

Na planificação de unidades de ensino a maior dificuldade que senti, nesta fase 

inicial de formação, dizia respeito à diferenciação de ensino, criando situações 

adequadas aos níveis de aprendizagem dos alunos, nomeadamente nos JDC. Ou seja, 

apesar de existirem exercícios critério e situações de jogo adequadas ao nível de cada 

aluno, por vezes, existia uma redução inesperada do número de alunos ou até mesmo 

situações onde o exercício proposto não ia ao encontro das dificuldades patenteadas e 

que necessitavam da minha atuação não só para alterar e proceder a ajustes dos 

exercícios, como também ao nível da alteração de posturas quanto às sistemáticas faltas 

de material, necessário para a prática da disciplina de EF. 

No que concerne à adequação dos exercícios, foi um investimento contínuo ao 

longo da minha formação pedagógica, existindo uma maior dificuldade nas matérias de 

Futebol e Andebol, quer ao nível do feedback quer ao nível da apropriação e adequação 

dos exercícios para os alunos menos aptos. Uma das estratégias adotadas foi a 

observação de aulas de outros professores do GEF de forma a retirar ideias, sobre 

formas de organização de aulas e exercícios pertinentes e adequados aos alunos, a 

observação do Núcleo de DE de Futebol noutra escola e o recurso às colegas do NE que 

apresentam mais conhecimento ao nível dos JDC para a construção de planos de aula 

com exercícios adequados e desafiantes de acordo com as capacidades individuais dos 

alunos. Neste mesmo sentido, de ultrapassar estas dificuldades, considero que a 

experiência de Professor a Tempo Inteiro (PTI) também teve um impacto bastante 

positivo, visto que o contacto com outros professores e outras turmas obrigou a uma 

estrutura de aula diferente, articulando os objetivos definidos a perseguir pelos alunos, 

definidos pelos professores, e por fim as próprias características da turma. Assim, a troca 

de informação vivenciada durante este período contribuiu para uma melhor perceção dos 

exercícios que motivavam os alunos e que os ajudavam a aprender e a atingir os 

objetivos definidos e estipulados para a turma. Acabou por existir um transfer para os 

planos de aula da turma que lecionava, nomeadamente no âmbito da construção de 

situações de jogo reduzido no Andebol criando uma motivação acrescida, ao definir que a 

equipa que conseguisse finalizar o ataque continuaria a atacar. 

Procedendo a uma análise reflexiva dos objetivos traçados para a turma no 1º 

Período, concluo que, com base no balanço do ano letivo anterior, em termos da área 
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das AFD, os alunos, em geral, mantiveram os seus níveis anteriores. No entanto, 

analisando a postura dos alunos na aula, esta foi piorando deste o início do período, quer 

ao nível da presença do material para a prática de EF, quer ainda ao nível de 

concentração e empenho. Contudo, esta era uma situação geral em todas as disciplinas, 

informação recolhida em conversa com a DT e em reunião de fim do período, no CT de 

avaliação. Outra problemática que observei e foi reforçada durante todo o 1º período diz 

respeito às áreas de avaliação da disciplina de EF, onde a turma, no seu geral, 

considerava que bastava marcar presença nas aulas e ser relativamente boa na 

consecução das tarefas, para obter nível positivo à disciplina, menosprezando a 

importância da área dos conhecimentos. No entanto, e fazendo referência às questões da 

postura da turma referidas antes, muitas das vezes os alunos não estavam concentrados 

no trabalho específico para o seu nível de aptidão (por exemplo, os alunos que estavam a 

trabalhar para o nível E da Ginástica de Solo – elaboração de uma sequência gímnica), 

acabando por não se empenhar na sua própria evolução. Aqui a minha intervenção 

deveria ter sido muito mais imperativa por exemplo, solicitar mesmo que os alunos 

mostrassem a sequência que já teriam construído ao invés de apenas identificar / solicitar 

que esse seria o trabalho a desempenhar na aula. 

Outra questão reforçada no seio da turma disse respeito às áreas da EF e à 

importância da área dos Conhecimentos na avaliação da disciplina, isto porque esta foi 

uma área negligenciada pelos alunos (10 resultados inferiores a 50% no teste comum, no 

1º Período). Apesar das consequências de alguns educandos de nível de excelência (4 

ou 5) terem tido uma nota inferior ao que a sua AFD salientava, esta situação de 

negligência manteve-se no 2º Período em menor número, mas a recair sob os mesmos 

alunos de excelência (6 notas inferiores a 50%). Apesar de lecionar as aulas teóricas com 

recursos a suportes digitais e exemplos com que os alunos se pudessem relacionar, 

considero que o recurso a vídeos ou até mesmo trabalhos de pesquisa por parte dos 

alunos sobre a matéria que iriamos abordar, para que eles pudessem ter um papel ativo 

na transmissão dos conhecimentos, teriam sido estratégias de aplicação pertinentes. No 

entanto, tendo em conta o reforço que dei e a consciencialização constante para a 

importância da área dos Conhecimentos (reforçando mais as questões dos níveis de 

excelência – 4 ou 5 – que necessitam de mais de 50% para atingir os mesmos níveis), de 

forma a evitar que a situação do 1º Período se repetisse, considero que a reprodução do 

mesmo desinteresse se encontra associada a um baixo nível de empenho e estudo por 

parte dos alunos na globalidade das disciplinas. 
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Toda esta informação é sustentada pelo facto de a turma terminar o 2º Período 

com 11 Planos de Acompanhamento Pedagógico Individual (PAPI), algo que nunca se 

teria constatado em anos letivos anteriores, onde o nível médio da turma seria superior. 

Os alunos andavam muito distraídos e mais interessados no despoletar de outras 

curiosidades inerentes às suas idades de pré-adolescência, do que na sua vida 

académica e consequente no sucesso escolar (aspetos referidos tantos nas reuniões 

intercalares do 1º e 2º período como na reunião de CT de avaliação do 2º Período). Estes 

interesses acabavam por contribuir para uma má gestão e conciliação entre os seus 

interesses académicos e sociais, influenciando determinantemente a compatibilização da 

atividade de estudante com outras como o desporto, hobbies, relações interpessoais, etc. 

Face a esta problemática apontada tanto pelos professores de outras disciplinas da 

turma, como pelos próprios E.E, acabei por recorrer às aulas de formação para explicar à 

turma a importância de um horário de estudo e ajudá-los na elaboração do mesmo 

(formação referida mais especificamente no capítulo da Relação com a Comunidade). 

Associado também a este desfoque da vida escolar que se desenvolvia no seio da turma 

e à circulação de um livro, através da interceção com alunos mais velhos, recorri a 

iniciativa de dinamizar uma “Ação de Educação para a Saúde” convidando duas 

enfermeiras para a preleção da mesma. A sugestão desta ação partiu da preocupação de 

alguns pais sobre o conteúdo do livro em questão e da preocupação que tanto eu como a 

DT apresentávamos quanto às conversas e distrações que se desenrolavam na turma 

(toda a informação sobre a sugestão da formação e a sua realização encontra-se mais 

detalhada no capítulo da Relação com a Comunidade).  

Com a entrada no 2º Período e consequentemente na 3ª Etapa (Aprendizagem e 

Desenvolvimento), houve uma alteração tanto ao nível da minha postura como 

professora, como ao nível da condução de ensino, pois os balanços realizados sobre o 1º 

período fizeram com que refletisse sobre o meu perfil de professora e consequentemente 

o alterasse. Em forma de breve balanço, considero que os resultados na diferenciação de 

ensino e a evolução que senti na planificação de aulas e unidades, seguindo as 

orientações e sugestões dadas pelas OE, encontraram-se todas direcionadas para uma 

maior motivação da turma no trabalho que necessitavam de desenvolver, integrando-a 

cada vez mais nos processos de aprendizagem e nos próprios critérios de êxito da 

disciplina de EF, através do recurso a fichas de registo de desempenho e fichas de 

tarefas com diferenciação de níveis. Segundo Gadotii (1995) citado por Síveres (2012) “a 

educação só tem sentido na medida em que é concebida como ação visando à 

participação e a autonomia” (p. 4). Assim sendo, ao recorrer a estas fichas focava os 
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alunos nas tarefas e no seu nível de trabalho, motivando-os para a sua evolução, fazendo 

com que as minhas intervenções fossem mais focadas nos seus objetivos individuais, 

devido a um planeamento mais cuidado das sessões. 

Segundo Fernandes (2006): 

(…) a natureza da interação e da comunicação entre professores e alunos 

é central porque os professores têm que estabelecer pontes entre o que se 

considera ser importante aprender e o complexo do mundo dos alunos (por 

exemplo, o que eles são, o que sabem, como pensam, como aprendem, o 

que sentem e como sentem) ( Fernandes, 2006, p. 31). 

Assim, considerei essencial focar a atenção dos alunos nos seus níveis de 

trabalho, recorrendo às tais fichas de trabalho já referidas, que incluíam a informação 

onde o aluno se encontrava (o que faltava para atingir o nível), os objetivos em que se 

deveria focar na aula. Outra estratégia utilizada para focar a atenção dos alunos no 

trabalho de aula e na obtenção do sucesso foi utilização de grelhas de registo, onde só 

poderiam colocar o seu sucesso na competência à minha instrução. Desta forma, incluía-

os no processo de avaliação formativa, o que se demonstrou positivo, pois os alunos 

queriam ver um “certo” em frente de cada elemento (ex. rolamento à frente na Ginástica 

de solo; oitos na patinagem) para que pudessem completar todos os elementos 

correspondentes ao nível I ou E. 

Foi então nesta segunda etapa de formação, que me apercebi que deveria dar 

resposta a estas questões de “o que sentem e como sentem” (Fernandes, 2006, p. 31), 

de forma a alterar os níveis de motivação, de empenho e consequentemente do sucesso 

de aprendizagem por parte dos alunos. Assim, observo que após o início da segunda 

etapa de formação pedagógica ocorreu um novo ponto de viragem após o período de PTI 

e também após as visitas inter-escolas. Síveres (2012) citando por Moraes (2008) 

enfatiza como características de um bom professor a importância de se renovar, sempre 

que necessário, auto-organizar-se, pessoal e profissionalmente, sendo que para que isto 

existe uma necessidade de constante autorreflexão e auto questionamento numa 

perspetiva de reconstrução pessoal e profissional. E foi o que estas duas experiências, 

PTI e visitas inter-escolas fizeram no meu processo de EP. 

Passo a explicar, tanto o PTI como a visita inter-escolas alteraram a minha forma 

de agir quanto à adequação de exercícios e à transmissão dos conteúdos. Estas duas 

experiências pedagógicas forneceram-me não só um contacto com turmas diferentes 
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num mesmo contexto, como também um contacto com uma outra turma num contexto 

diferente e com um professor com metodologias diferentes e inovadores. Considerei que 

devia passar a simplificar mais a informação e o modo como lecionava, readotando uma 

postura mais ativa e descontraída, a qual teria já demonstrado no início do estágio. O 

facto de ter simplificado os conteúdos dos JDC nos períodos de instrução, recorrendo a 

demonstrações e questionamento sobre os objetivos que eram reforçados de aula para 

aula, fez com que os alunos demonstrassem uma evolução nas aprendizagens, 

nomeadamente na compreensão da ação ofensiva ou defensiva a utilizar. Isto fez com 

que recorresse mais a um feedback interrogativo (“o que achas que correu mal?”), 

podendo então focar mais a minha atenção para a sua tomada de decisão. Aliado a este 

fator a minha modificação de postura teve repercussões no empenho e motivação por 

parte dos alunos, demonstrando mais interesse nas suas dificuldades, ações e no que 

teriam de fazer para atingir a competências em falta. Inerente a estas mudanças de 

comportamento e aliado a uma atitude mais ativa face às faltas de material (enviando 

recado aos EE), houve uma diminuição do número de alunos por aula a esquecer-se do 

equipamento e um maior empenho e entusiasmo face às aulas dedicadas ao trabalho dos 

JDC. Sustento esta afirmação não só pelas reações dos alunos nos momentos de 

instrução das matérias que iriam ser trabalhadas nas UE, como pelo próprio 

desempenho, empenho e performance geral da turma (fator confirmado e constatada nas 

reuniões pós-aula por parte da OE e das colegas de NE). 

Com estas alterações, surgiram também novas mudanças no meu procedimento 

no âmbito da adequação de exercícios, colocando não só mais desafios para todos os 

níveis da turma, como também recorrendo a um pensamento lógico e de ligação com o 

DE. Recorri então à adequação da situação de jogo, por exemplo, no Voleibol, utilizei a 

estratégias dos treinos e competições do DE, onde juntávamos alunos mais aptos com 

alunos menos aptos. Tendo em conta que os indicadores de observação definidos para 

os alunos no nível I do Voleibol assentam sobre a utilização maioritária de toque de 

dedos e no tempo de sustentação da bola no ar, numa situação de 2 x 2, o recurso de um 

aluno mais apto que colocará a bola a uma altura alta permite que o aluno com mais 

dificuldades tenha tempo na sua tomada de decisão e execute o gesto técnico com mais 

êxito do que quando emparelhado com uma colega com as mesmas dificuldades. 

Comecei a ter em conta os fatores motivacionais dos alunos recorrendo não só a 

uma postura menos autoritária e imperativa, como também à utilização de exercícios 

mais lúdicos e situações de aprendizagem mais desafiantes atendendo o nível dos 



 

25 
 

alunos, de forma a promover o seu empenho e potenciar as suas aprendizagens. O maior 

investimento recaiu sobre as aulas de Ginástica onde o empenho era menor e o número 

de alunos dispersos das suas tarefas era maior. Assim, quando possível, de acordo com 

o espaço de aula, planeei sessões desta matéria em simultâneo com outras dos JDC, 

visto que as situações de jogo sendo mais dinâmicas acabavam por motivar mais os 

alunos. Quando esta situação não era possível (Ginásio) tentei sempre criar exercícios 

que estimulassem e desafiassem os alunos, mantendo uma circulação e intervenção 

mais ativas face às suas dificuldades, de forma a diminuir os comportamentos fora da 

tarefa. Por fim, à semelhança do balanço realizado no primeiro período, iniciei uma 

atitude mais ativa perante a construção e demonstração da sequência gímnica, 

solicitando que no final das aulas de noventa minutos executassem a mesma. 

Considero que no fim do segundo período este investimento teve resultados 

positivos, existindo menos casos de alunos a não trazerem equipamento desportivo para 

a prática da disciplina e um nível de motivação, empenho e predisposição superior, tendo 

existido evolução tanto nos alunos que necessitavam de atingir os níveis I como para os 

alunos que trabalhavam para o nível E (nomeadamente na Ginástica de Aparelhos e 

Solo). 

De acordo com Mosston e Ashworth (1986), no estilo de ensino por tarefa, o aluno 

assume algumas decisões (espaço e tempo), para realizar a tarefa, que permite 

individualizar o nível de cada aluno (possibilidade de uso de fichas de tarefa), ficando o 

professor com o papel de acompanhamento individual (FB) das mesmas. Este estilo de 

ensino permite a transmissão de uma maior segurança na sala de aula, possibilitando e 

potenciando o tempo de aprendizagem dos alunos, recorrendo a tarefas desafiantes e 

operacionais, ou seja, cada praticante diferencia-se nas suas necessidades motoras e 

ritmos de aprendizagem. 

Com o iniciar do segundo período, novas rotinas foram instituídas na turma o que 

levou a uma maior autonomia por parte dos alunos quanto à organização da aula. Ao 

estarem já familiarizados com as tarefas e ao saberem de antemão quais os grupos em 

que iriam trabalhar (devido à restruturação das UE para uma duração de quatro 

semanas), os alunos organizaram-se mais rapidamente, diminuindo os tempos de 

transição e organização das tarefas, e consequentemente os comportamentos de desvio 

e os níveis de desatenção. O facto de também ter existido da minha parte uma maior 

preocupação no deslocamento em aula, potenciou a observação de alunos propícios a 

terem comportamentos de desvio, podendo fornecer o feedback à distância, se 
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necessário. No entanto, esta maior autonomia, empenho e foco da turma fez com que por 

vezes sentisse necessidade de acompanhar o trabalho de um determinado grupo, de 

forma a corrigir as suas ações e a motivá-los face aos seus desempenhos. Com esta 

descrição parece que tudo se encontra congruente com os objetivos pedagógicos de um 

professor, no entanto, por vezes, estas intervenções tornar-se-iam demasiado longas 

perdendo, um pouco a noção do tempo de aula e condicionando posteriormente o tempo 

de prática dos outros grupos nas diversas tarefas. 

De forma a colmatar esta falha de organização, passou a fazer parte dos meus 

objetivos, estipular que no grupo mais apto as minhas intervenções seriam mais curtas 

controlando posteriormente mais à distância os seus desempenhos, focando a minha 

atenção nos grupos com mais dificuldades, estabelecendo sempre como prioridade o 

controlo na quantidade de informação e intervenção. Ou seja, adquiria uma postura mais 

observadora e circulando mais pelas diversas tarefas de aula, fornecendo um feedback 

relacionado com o comportamento do aluno, aguardando o retorno e fornecendo novo 

feedback. Considero que esta mudança de pensamento e alteração de objetivos 

contribuiu para a minha formação, pois ao investir na forma de analisar as prestações e 

comportamentos dos alunos em aula, consegui alterar e melhorar a minha forma de 

atuação e consequentemente atribuir mais ganhos de aprendizagem aos alunos. Num 

futuro profissional terei de continuar a investir na organização das aulas e da sua 

duração, visto apresentar uma tendência para intervir demasiado nos desempenhos dos 

alunos, não permitindo, por vezes, que os mesmos tenham tempo de prática suficiente 

para assimilar as instruções e prescrições fornecidas. 

Foi notória, ao longo das primeiras etapas de formação, a dificuldade em 

encontrar as melhores progressões didáticas para os objetivos definidos em algumas 

matérias (JDC), como já foi referido. O conhecimento pedagógico do conteúdo que viria 

de uma formação académica inicial nem sempre esteve presente, o que fez com que 

houvesse uma necessidade constante de consultar bibliografia referente às matérias em 

questão. Para além das estratégias já definidas, outras estratégias adotadas para 

colmatar estas dificuldades foram a observação de treino de DE de futebol, em diversas 

idades, fora da escola onde se realizava o EP; a própria observação de aulas de outros 

professores de EF da EBSC; o recurso às minha colegas de NE, às reflexões pós-aula, à 

experiência de PTI e por fim a iniciativa de integrar o Apoio à disciplina de EF presente da 

escola. Esta última referência surgiu de um interesse de formação ao nível da 

identificação das dificuldades e correspondentes formas de correção recorrendo a 
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exercícios específicos de maneira a simplificar a compreensão da ação técnica ou táticas 

(essencialmente ao nível dos JDC). Atento esta iniciativa como positiva, pois permitiu-me 

perceber quais seriam as melhores formas de fragmentar uma ação (como por exemplo, 

o remate em salto, o lançamento na passada, a condução de bola, etc), de forma a 

simplificar a compreensão dos alunos com mais dificuldades, mantendo o seu nível de 

motivação elevado. Mais uma vez aqui, esteve presente o contacto com um professor 

mais experiente e uma partilha de informação com o mesmo que me possibilitou uma 

aprendizagem ao nível dos processos de ensino dos alunos. 

Com efeito, um conhecimento atual e pormenorizado das matérias, fez com que 

articulasse os conteúdos progressivos quer em aula, quer na UE. Verificou-se a obtenção 

de alguns resultados, existindo ainda assim alunos incapazes de atingir os objetivos e os 

níveis prognosticados, facto que associo à aplicação tardia desta forma de ensino. 

Continuava a ser no entanto essencial, sistematizar uma sequência progressiva de 

aprendizagem adequada ao nível dos alunos, na etapa seguinte. 

Ainda no que se refere às alterações verificadas ao longo do segundo período, 

manifestei uma maior preocupação quanto à forma de transmissão dos critérios de êxito 

em todos os períodos de instrução, para que estes fossem transmitidos num tom menos 

acelerado e “ríspido”. No entanto, esta nem sempre esteve presente nos balanços finais 

de aula, assim como na transmissão concreta daquilo que já tinha sido atingido por parte 

da turma e das competências ainda a atingir. Este último fator foi sempre, por mim, difícil 

de percecionar, pois na minha reflexão considerava que quando elogiava o trabalho ou o 

empenho dos alunos o estaria a fazer num tom amigável. Mas foi evidenciado em 

reuniões pós-aula que ao elevar o tom de voz para que os alunos me ouvissem, teria a 

tendência para ficar com um tom mais “ríspido”, o que acabaria por tirar valor ao reforço 

positivo e confundir os alunos quanto ao mesmo. Finalizada esta formação, considero 

que num futuro profissional este será um aspeto a ter em conta, visto que esta tendência 

se verificou até ao final do EP. Assim, devo manter a preocupação de fornecer um reforço 

positivo aos alunos para que eles o percecionem como tal. Citando Fernandes (2006), o 

feedback é importante para “activar os processos cognitivos e metacognitivos dos alunos, 

que, por sua vez, regulam e controlam os processos de aprendizagem, assim como para 

melhorar a sua motivação e auto-estima” (p.31). 

No final do segundo período, pôde-se ainda observar melhorias em termos de 

organização da arrumação do material, que era um processo a melhorar como professora 

estagiária. A estratégia de solicitar à turma que se sentasse no final da aula nos sítios 
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onde se encontravam a trabalhar, e posteriormente designar que alunos iriam arrumar 

que material, solicitando aos restantes que se reunissem no local da instrução inicial, foi 

um bom método que permitiu esta melhoria em termos de organização. 

Com esta alteração, encontrei uma dificuldade ao nível do controlo de tempo da 

sessão, ou seja, ao nível das transições dos vários grupos entre as várias estações. 

Estas nem sempre decorriam de forma igual, provocando um atraso no término da aula e 

uma redução de tempo de aprendizagem para um dos grupos, tendo em conta o 

planeamento de sessão realizado. O facto de me ter preocupado e planeado esta forma 

de organização de aula, fez com que consequentemente prestasse mais atenção às 

restantes questões de organização, instrução inicial, explicação das estações, tempo de 

trabalho, o que observar em que grupos (Anexo A), e assim se colmatassem os 

problemas surgidos. Assim, e tendo em conta que o sucesso ao nível da organização só 

se atingiu no final do segundo período, foi essencial que esta preocupação se mantivesse 

logo no início do terceiro período, para que o mesmo se tornasse automatizado. 

A área da ApF é determinante para o sucesso na disciplina de EF, tendo em conta 

que o seu critério de avaliação assenta sobre o Apto (pode obter nível positivo à 

disciplina se cumprir com as restantes exigências de avaliação da disciplina) e Não Apto 

(não pode obter nível positivo). Esta avaliação é realizada através da bateria de testes do 

Fitnessgram, não esquecendo que a ApF constitui uma área de desenvolvimento de 

competências úteis para o desenvolvimento do aluno. Posto isto, pretende-se que os 

alunos consigam elevar o seu nível funcional, tanto das capacidades condicionais como 

das capacidades coordenativas gerais, podendo ainda ser identificados fatores limitativos 

da ApF (Jacinto et al, 2001). 

No que respeita ao planeamento dos objetivos para a ApF, estes também foram 

realizados tendo em conta os resultados apresentados no período de AI, com o intuito de 

perceber quais os alunos que se encontram dentro ou fora da Zona Saudável de ApF. 

Mais especificamente, no 8º ano de escolaridade, esta avaliação passa pelo sucesso 

tanto no teste de força média, abdominais, como no teste de aptidão aeróbia, vaivém. Os 

resultados destes testes no primeiro período foram bastante positivos, sendo que os 

alunos que se encontravam inicialmente Fora da Zona Saudável de Aptidão Física 

(FZSAF), ao serem sujeitos a um processo de treino intervalo (através do recurso a 

tempo, intercalando exercícios de força com exercícios cardiovasculares. Duração 

máxima de cinco minutos, com três a quatro exercícios), conseguiram atingir a Zona 

Saudável de Aptidão Física (ZSAF). 
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No entanto, apesar deste processo de treino ser continuado no início do segundo 

período e alterado no meio do mesmo para situações de condição física mais intensas no 

início das aulas, existiram alunos que finalizaram o período ainda FZSAF. Devo 

acrescentar que sendo alunos que apresentavam características morfológicas indicativas 

de algumas alterações ao nível do índice de massa corporal (fator não demonstrado no 

primeiro período), teria sido essencial ter procedido a novas pesagens e medições dos 

alunos, para determinar se estariam acima do índice de massa corporal saudável. Não 

tendo tido hipótese, devido a fatores climatéricos, de executar o teste da milha, em 

concordância com a OE, os alunos, tiveram oportunidade de repetir três vezes o teste de 

aptidão aeróbia, não atingido de qualquer forma o sucesso, mas tendo existido evolução 

de repetição para repetição. Assim sendo, e tendo em conta que os PNEF mencionam 

ser fundamental que os alunos possam “conhecer e aplicar diversos processos de 

elevação e manutenção da condição física de forma autónoma no seu quotidiano” (p. 12), 

tornar-se-ia essencial proceder a um processo de treino de condição física adaptado para 

estes alunos e no qual os mesmos se identificassem e pudessem transferir para a sua 

vida futura, e visando a alteração desta situação até ao fim do terceiro período. E assim 

se procedeu, iniciei o período com corridas contínuas, de forma a aumentar a resistência 

aeróbia dos alunos, e com a chegada ao final do ano letivo pude realizar o teste da milha 

com dois dos alunos que se encontravam fora da Zona Saudável, tendo um deles 

atingido o sucesso no mesmo teste. Apesar de finalizar o período com um aluno fora da 

zona saudável, existiu uma evolução do mesmo nos percursos conseguidos no teste de 

aptidão aeróbia (vaivém). 

No que concerne ao trabalho de ApF, considero que o seu planeamento ao longo 

do ano foi variando bastante, muito em busca daquele que seria o método mais motivante 

para os alunos. Inicialmente colocava o trabalho no início das sessões, acabando por 

trabalhar mais a sua capacidade aeróbia do que a força. Posteriormente, considerei que 

um trabalho intervalado iria permitir fugir à típica corrida contínua, e acabava por criar um 

maior dinamismo e variedade na tarefa, que os alunos não estariam habituados e desta 

forma criar novas adaptações morfológicas (aumento da massa muscular), adaptações 

neurológicas (aumento de força) e adaptações metabólicas (resistência). Estas novas 

adaptações foram verificadas atrás na evolução dos alunos na bateria de testes do 

Fitnessgram. Assim, recorri a um aparelho chamado Gymboss onde colocaria o tempo de 

trabalho e o tempo de descanso que os alunos iriam ter (30 segundos em exercício e 10 

segundos de descanso, por exemplo), assim como o número de exercícios que iriam 

fazer. Este foi um processo de treino ao qual a turma reagiu muito bem, pois existia 
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sempre um aluno do grupo que ficava responsável pelo aparelho e diria quando teriam de 

começar e de trocar de exercício. Apesar de esta ser uma metodologia de treino que 

estaria a funcionar, à medida que as perguntas “o que sentem e como sentem”, se 

instalaram, considerei pertinente alterar este processo de trabalho, pois estaria a tornar-

se monótono e os alunos já não se empenhavam o suficiente. Desta forma, iniciei um 

trabalho de ApF nos inícios das sessões, com um carácter mais lúdico e que solicitava 

uma maior colaboração e competição entre eles, recorrendo a jogos de tração dois a dois 

e a exercícios de força a pares, de forma a criar o tal trabalho colaborativo. Esta dinâmica 

proporcionou um melhor clima de aula e os alunos estavam empenhados e motivados, 

aspetos que foram realçados em reuniões pós-aula. Considero que a conjugação destes 

dois trabalhos ajudou nos ganhos de força, tendo em conta as evoluções apresentadas 

na bateria de testes do Fitnessgram. Esta afirmação pode ser discutível, pois as aulas de 

EF apenas apresentam uma carga horária de duas vezes por semana (quarenta e cinco 

minutos mais noventa minutos) o que se torna curto ao nível dos ganhos que a aplicação 

de uma preparação física possa ter. 

No terceiro período senti que o planeamento desta área se tornou mais 

complicado, tendo em conta a sua duração e as necessidades de trabalho na área das 

AFD. Tornei a recorrer à corrida contínua, solicitando por vezes que os alunos tentassem 

contar o número de voltas que davam para que na aula seguinte tentassem superar esse 

valor; ou recorrendo a períodos de alteração entre a corrida moderada e sprint. Em 

termos de experiência pedagógica, considero que esta área foi sempre uma preocupação 

minha. Olhando para trás reflito que na última etapa de formação deveria ter organizado 

melhor as sessões e a organização das várias áreas de avaliação da EF, para que 

nenhuma fosse prejudicada em detrimento da outra. Teria sido pertinente continuar a 

realizar os períodos iniciais e finais das sessões como forma de trabalho das 

capacidades aeróbias e de força, ou até mesmo inserir estações de trabalho dedicadas 

só a esta área. Considero que o facto de estar tão preocupada com os alunos que ainda 

não teriam atingido o nível I ou E em determinadas matérias prejudicou a minha 

organização das sessões focando-me demasiado na área das AFD. 

Ao nível da área dos conhecimentos, continuava a existir uma exigência da minha 

parte, quanto à consciencialização da turma relativamente à existência de alunos com 

competências de aptidão motora de nível 5, que por descurarem a importância do teste 

comum de EF, foram penalizados tanto na nota de avaliação do primeiro período como 

na nota do segundo período. Com a chegada ao terceiro período, tentei transmitir os 
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conteúdos recorrendo a exemplos que os alunos conseguissem associar facilmente, de 

forma a facilitar a memorização e compreensão da matéria. Neste período, à semelhança 

da preocupação demonstrada pela turma em melhorar o seu sucesso académico, não só 

na disciplina de EF como nas restantes disciplinas, posso dizer que os alunos 

demonstraram uma maior preocupação com o teste global acabando por existir apenas 

uma nota inferior a 50%. 

Relativamente às estratégias utilizadas na lecionação dos Conhecimentos, estas 

passaram sempre pelo recurso a PowerPoints, vídeos e exemplos simples de ações 

motoras ou rotinas quotidianas que os alunos pudessem associar à matéria em questão. 

Aqui novamente, se fosse hoje, teria uma maior preocupação na lecionação dos 

conteúdos e verificação da compreensão e interiorização dos mesmos, recorrendo a 

alguns instrumentos como trabalhos de casa e/ou cartazes que implicasse trabalho dos 

alunos sobre os conteúdos transmitidos. Considero que se esta estratégia tivesse sido 

aplicada, a taxa de sucesso dos alunos nesta área teria sido maior e mais antecipada, 

pois os conteúdos foram abordados ao longo do período, de forma a serem aplicados 

num teste no final dos períodos. Assim, estes trabalhos poderiam ajudar a compreensão 

dos conteúdos e a sua memorização a longo prazo, onde seriam os próprios alunos a 

apresentarem alguns dos temas da área dos conhecimentos. 

No final de cada um destes períodos, os alunos da turma preencheram uma ficha 

de autoavaliação, que pretendia promover uma reflexão acerca do seu desempenho ao 

longo do período. Um outro objetivo inerente a este processo de autoavaliação passava 

por perceber até que ponto o processo de avaliação formativa tinha promovido um maior 

envolvimento dos alunos nas aprendizagens, e também se os critérios de avaliação 

apresentados tinham sido entendidos. Considero que a partir do segundo período, onde 

existiu uma maior preocupação em consciencializar os alunos dos níveis em que se 

encontravam e do que precisavam de trabalhar, através do recurso a fichas de trabalho e 

ao questionamento nos momentos de instrução, os alunos demonstraram um maior 

reconhecimento das suas capacidades e consequentemente dos critérios de avaliação de 

EF. Para Dias e Rosado (2003) o processo de autoavaliação precisa que estejam 

implementadas algumas condições como a explicitação dos objetivos de aprendizagem, 

assim como a clarificação dos critérios de avaliação. Outra preocupação por parte dos 

alunos, inerente ao conhecimento dos critérios de avaliação, assentou sobre o facto de 

pedirem para observar as suas execuções (ex. Patinagem, Ginásticas, etc) ou 

questionarem no final das aulas se estavam a melhorar e se já tinham evoluído para o 



 

32 
 

nível de especificação seguinte, ou se já teriam atingido o nível I. Tudo isto fez-me crer 

que a turma estava elucidada sobre os critérios de avaliação da disciplina, tendo o seu 

interesse aumentado ao longo do ano letivo, até mesmo nas matérias que os alunos 

menos gostavam. Citando Fernandes (2006) considero que me posso sustentar nestas 

pequenas atitudes dos alunos para afirmar a crescente responsabilização deles pelas 

suas prestações, “Os alunos responsabilizam-se progressivamente pelas suas 

aprendizagens e têm oportunidades para partilhar o que e como compreenderam” (p. 30). 

Ainda no que se refere aos processos avaliativos, apresentei um planeamento 

mais cuidado (Anexo B), sobre o que observar em cada grupo e sobre as tarefas 

específicas para cada nível de aprendizagem. Fernandes (2006) enuncia que as tarefas 

propostas aos alunos devem ser selecionadas cuidadosamente, refletindo a relação entre 

a didática e a avaliação, determinantes para a regulação do processo de aprendizagem. 

No entanto, existiam ainda ao nível da condução do ensino dificuldades em ajustar as 

tarefas aos alunos quando as mesmas acabavam por não se desenrolar de acordo com o 

objetivo pretendido (JDC). Assim, no futuro devo preparar as sessões socorrendo-me de 

um conjunto diversificado de exercícios, para que no caso de um dos planeados não 

resultar, readaptar mantendo o objetivo fulcral da tarefa. 

Com o findar das UEs focaria a minha atenção nos alunos cujo registo pós-aula, 

ou seja, avaliação formativa, estaria mais incerto. Isto fazia com que por vezes as 

informações recolhidas estivessem desajustadas, o que se tornou mais fácil de 

ultrapassar quando estipulei que alunos observaria em cada aula. No entanto, o facto de 

não incluir esta decisão no meu planeamento fazia com que a sua especificidade não 

fosse suficiente para que o problema das falhas nos registos de avaliação formativa fosse 

ultrapassado. Assim, na terceira etapa de formação alterei os processo de avaliação 

(Anexo C), passando a determinar quais os alunos que precisava de observar e que 

indicadores necessitava de visualizar. Citando Fernandes (2006) “A avaliação formativa 

deve ser deliberadamente organizada em estreita relação com um feedback inteligente, 

diversificado, bem distribuído, frequente e de elevada qualidade” (p. 31). Esta estratégia 

não só contribuiu para minimizar os problemas de registo, como permitiu focar muito mais 

a minha atenção nos alunos que estipularia para observar, fazendo com que a solicitação 

de exercício e exigência fosse mais específica. 

Onofre (1996) afirma que sem existirem condições para o controlo organizativo da 

aula, não vale a pena desenvolver mecanismos de preparação, apresentação e controlo 

das aprendizagens dos alunos. Atendendo que quando iniciei o EP a preocupação estava 
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muito centrada no ganho da turma e na perceção da mesma sobre as normas de 

funcionamento, pelas quais tencionava regulamentar a sala de aula, os processos e a 

operacionalização da avaliação formativa acabaram por ficar, não intencionalmente, 

relegados para segundo plano. Hoje, considero que tendo em conta que as normas de 

funcionamento foram rapidamente percecionadas pela turma, deveria ter investido logo 

após a AI nos processos de recolha de informação, ou seja, na avaliação formativa. 

Como acabei de referir, no início não tive problemas com a implementação de 

rotinas, como silêncio durante os períodos de instrução, organização dos grupos, etc. No 

entanto, em termos de clima de aula o maior desafio foi a postura e atitude com que 

alguns alunos viriam para a aula, pois apesar de não perturbarem o normal 

funcionamento da aula, apresentavam níveis baixos de empenho e interesse, 

esquecendo-se por vezes do material para a prática da disciplina, visto que preferiam a 

atribuição de outras tarefas (fichas de aula, relatórios de aula, etc). A estratégia para 

ultrapassar as faltas de material já foi referida e passou pelo envio de informação para os 

EE. Quanto ao empenho em aula, as estratégias que adotei foram o recurso a 

aquecimentos lúdicos, a implementação de UE com uma matéria do agrado geral da 

turma e constante motivação (feedback) às alunas menos motivadas para a prática. O 

facto de não desistir destas alunas, perante as suas dificuldades, o facto de esclarecer os 

alunos quanto às suas dificuldades e o que deveriam fazer para as colmatar (avaliação 

formativa), foram as estratégias adotadas para ultrapassar a falta de interesse. No final 

do EP, fiquei satisfeita por conseguir constatar uma alteração da postura perante a 

disciplina de EF, o que melhorou o próprio clima de aula, mas acima de tudo saí satisfeita 

desta experiência, por ter visto alunos a interessarem-se pela atividade física fora da 

escola e por ter conseguido ajudá-los a ultrapassar as suas dificuldades e conseguirem 

ganhar a consequente autoestima que o ultrapassar de desafios traz (reforço positivo 

fornecido pelos EE e referido mais à frente no capítulo de Relação com a Comunidade). 

Durante todo o EP foi essencial o FB constante fornecido pelas OE, sempre numa 

perspetiva de evolução, funcionando como uma ferramenta essencial para me orientar. 

Apesar do constante questionamento e dúvida terem sido processos complicados e que 

levaram muitas vezes à incerteza de ser dotada para esta profissão, considero que me 

tornaram numa profissional mais reflexiva sobre as minhas ações. 
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2.2. Investigação e Inovação Pedagógica 

 

De forma a atingirmos as competências definidas no guia de estágio 2013/2014 

referentes à área de Investigação e Inovação Pedagógica, e tendo em conta que esta 

deve contribuir para a comunidade escolar em que o NE se encontrava inserido, a área 2 

do EP apresentou-se com extrema importância para o desenvolvimento do processo de 

estágio. 

Alarcão (2001) demonstra esta importância tendo em conta que as tarefas de um 

professor não terminam na sala de aula e a capacidade de refletir sobre a realidade que o 

rodeia tem de estar presente. Cada docente deve procurar trabalhar competências para 

investigar sobre e para a ação educativa, partilhando resultados e processos, sobretudo 

com os colegas (Alarcão, 2001). 

A primeira fase do trabalho radicou na identificação de um problema na 

comunidade escolar, para o qual fosse pertinente a nossa intervenção / ação, visando a 

apresentação de propostas passíveis de contribuir para a sua resolução. Assim, 

entendemos ser pertinente entrevistar um elemento da direção, neste caso o Diretor da 

escola, no sentido de colher a sua opinião sobre os problemas mais prementes existentes 

na escola, sobre os quais considerava ser possível e desejável a nossa intervenção. Para 

tal, procedeu-se a uma conversa com o diretor da EBSC, que identificou que o maior 

problema com que a escola se deparava atualmente estava relacionado com os 

comportamentos de indisciplina dentro da sala de aula, que não sendo de caráter muito 

grave, constatava-se em registo elevado de ocorrências no GAD. Segundo Renca (2008), 

a indisciplina apresentam-se como expressões físicas ou palavras que são utilizadas e se 

ouvem na realidade escolar. Elas acabam por constituir uma grande preocupação de 

todos os que estão ligados ao ensino, pois não só condicionam como afetam o normal 

funcionamento da escola e das próprias aulas. 

Assim, a elaboração do projeto de investigação, que iria assentar na análise 

destas ocorrências, procurou servir dois propósitos fundamentais. Primeiramente 

pretendíamos perceber o porquê destes comportamentos de indisciplina, dentro da sala 

de aula, ocorrerem com tanta frequência. Em seguida, queríamos averiguar quais as 

estratégias que podiam ser aplicadas para promover e remediar estes comportamentos 

de indisciplina. Tendo em conta que estas ocorrências tinham sempre dois protagonistas, 

o professor e o aluno, considerámos pertinente recolher estas respostas junto destes dois 
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intervenientes, de forma a percecionar se existiria alguma ligação entre ambos sobre a 

indisciplina em contexto de sala de aula. 

No seguimento deste projeto, o primeiro passo que o NE da FMH realizou foi a 

análise das ocorrências, categorizando-as de acordo com a sua tipologia de 

comportamento, excluindo sempre aqueles que não se integravam no contexto de sala de 

aula. Aqui conseguimos percecionar que o maior registo de ocorrências se centrava no 6º 

e 9º ano de escolaridade, 108 e 91 respetivamente, fazendo com que a análise se 

direcionasse apenas para os alunos do 6º ano. Outro dos motivos que se encontra na 

base desta seleção assenta na dimensão da amostra e o tempo que teríamos disponível 

para realizar a investigação. Neste aspeto, sustento a importância da dimensão versus 

tempo com Alarcão (2001) que afirma que a realização de um estudo de investigação por 

parte de um professor tem de respeitar o tempo que o mesmo lhe pode dedicar e exige 

simplicidade no desenho investigativo, pois, caso contrário, torna-se inexequível.  

Desta forma, a necessidade de categorizar todos os comportamentos registados 

no GAD foi essencial para sintetizar e agrupar a informação recolhida, tornando-a mais 

clara e pertinente para o público-alvo. Por conseguinte, a tipologia das ocorrências foi 

estabelecida através de um processo de análise de conteúdo que nos permitiu definir um 

conjunto de categorias: interação verbal descontextualizada do conteúdo da aula; 

agressão verbal ao colega, agressão física ao colega; reação adversa à chamada de 

atenção do professor; agressão física ao professor. 

Portanto, o objetivo deste trabalho seria então recolher informações sobre a 

perceção que os alunos e os professores tinham acerca dos comportamentos de 

indisciplina em contexto de sala de aula. Posto isto, as questões de partida formuladas 

para o estudo foram: “Que razões consideram os professores e os alunos que estão 

normalmente associadas a esta tipologia de comportamentos por parte dos alunos?” e 

“Que estratégias consideram os professores e os alunos que poderiam contribuir para 

que este tipo de comportamentos não ocorressem?”. 

Neste âmbito realizámos entrevistas semiestruturadas a uma amostra de catorze 

professores e dezasseis alunos, perfazendo um total de trinta entrevistados. Optámos 

sempre por realizar entrevistas a dois professores, um com ocorrências e outro sem 

ocorrências disciplinares, que lecionassem cada turma do 6º ano (da A à H) da EBSC e 

dois alunos por turma, sobre a mesma dinâmica, um com ocorrência e outro sem registo 

de ocorrência disciplinar. Assim, o guião da entrevista foi construído com base nas 
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categorias já referidas anteriormente, interação verbal descontextualizada do conteúdo 

da aula; agressão verbal ao colega, agressão física ao colega; reação adversa à 

chamada de atenção do professor; agressão física ao professor, de forma a obter 

respostas qualitativas descritivas por parte dos entrevistados. 

Posteriormente à construção destas entrevistas, existiu uma necessidade de 

validar a aplicabilidade das mesmas, tendo para isso sido realizadas quatro entrevistas 

teste, a dois professores e a dois alunos. Após esta aprovação, começámos a realizar a 

investigação propriamente dita, à amostra real já mencionada anteriormente. Com efeito 

durante este processo existiram algumas complicações, má gestão de tempo por parte do 

NE, no contexto das múltiplas tarefas inerentes ao estágio, e a dificuldade na aplicação 

das entrevistas aos professores com quem nunca teríamos tido contacto e / ou que 

desconhecíamos, o que fez com que com o término do segundo período as entrevistas 

aos alunos estivessem todas realizadas, ao invés das dos professores sem ocorrências 

disciplinares, que ficaram com duas em falta. 

Após a recolha e transcrição de todas as entrevistas, procedeu-se a um estudo 

das mesmas através de uma análise de conteúdo, agrupando, as respostas dadas em 

razões e estratégias apontadas para cada ocorrência disciplinar. Desta maneira, 

pretendia-se criar novas categorias que representassem uma amostra das razões 

apontadas para determinados comportamentos por parte dos alunos e dos professores, 

assim como uma amostra das estratégias apontadas para que estes comportamentos 

não ocorram com tanta incidência. 

Durante este processo surgiram algumas dificuldades ao nível do tratamento das 

entrevistas, nomeadamente ao nível da análise de conteúdos, e da reformulação das 

categorias com base nesta análise às entrevistas. Para colmatar estas dificuldades, 

solicitámos a ajuda da OF que nos explicou e dirigiu todo este processo de análise de 

dados. 

Desta análise, o NE conseguiu inserir as respostas dos inquiridos, no que 

concerne às razões que originam os comportamentos de indisciplina, em três focos 

distintos: Interno à escola e à sala de aula; Externo à escola; Interno à escola e externo à 

sala de aula. Ainda foi possível, dadas as características das respostas recolhidas, inseri-

las, por sua vez em cinco diferentes agentes, que teriam sido apontados como 

responsáveis pelos comportamentos de indisciplina: Alunos; Família / Sociedade; 

Professores; Outras Entidades; Órgãos Escolares. 
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Relativamente às respostas das estratégias apontadas pelos inquiridos, estas 

também foram inseridas nos focos e agentes referidos anteriormente. No entanto, para 

dar resposta à nossa pergunta de partida, considerámos pertinente e necessário fazer 

uma distinção quanto ao tipo de ação que os entrevistados propunham: Remediadoras da 

indisciplina, ou seja estratégias que controlem os comportamentos após a existência 

destes, tais como um maior apoio especializado (psicólogos clínicos, professores de 

ensino Especial e assistentes sociais) ou aplicar sanções consoante as características 

dos alunos (tendo em consideração as suas preferências); e promotoras de disciplina, 

estratégias que garantam que os alunos conhecem as regras básicas de saber estar em 

sala de aula, evitando que os comportamentos de indisciplina ocorram. Surgiram após 

análise das entrevistas estratégias como atividades/ações de formação para toda a 

comunidade escolar incluindo os Encarregados de Educação, aulas mais dinâmicas, 

mostrar preocupação pelo aluno ou a existência de colaboração da turma. 

Em resultado da análise das entrevistas concluímos que a maioria dos docentes e 

dos alunos consideravam que a origem dos comportamentos de indisciplina, se deviam 

tanto a razões Internas à escola e à sala de aula como Externas à escola, considerando 

na primeira os Alunos como principais responsáveis e na segunda a Família / Sociedade 

como principal responsável destes comportamentos (exemplos: Falta de 

acompanhamento / valores familiares e as  Más influências a nível social). 

Foi interessante observar que os professores apontam como responsáveis por 

estes comportamentos de indisciplina Outras Entidades e os Órgãos Escolares, onde 

fatores como a degradação das condições de trabalhos dos professores e a falta de 

condições de aprendizagem dos alunos, assim como a Política disciplinar da escola e a 

Ausência de abordagem de problemas de indisciplina na escola, estão na base da 

justificação da existência de comportamentos de indisciplina. Ou seja, acabamos por 

poder observar que na maioria dos docentes entrevistados, os fatores apontados eram 

sempre externos à sua pessoa. Ou seja, acaba por não existir uma reflexão sobre o seu 

papel como potenciador destes comportamentos. Considero que poderia haver uma 

análise quanto à monotonia das formas de ensino, quanto às dinâmica pedagógica 

utilizadas na transmissão dos conteúdos e quanto ao próprio clima de aula que o 

professor proporciona. 

Adicionalmente os professores também referiram como fatores externos à sua 

pessoa a Falta de acompanhamento / valores familiares (falta de responsabilização pelos 

seus atos por parte dos pais; falta de educação; ausência de valores), assim como três 
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outros fatores, Desvalorização da autoridade do professor (estatuto do professor 

discriminado na sociedade; desprezo pela autoridade), falta de condições de 

aprendizagem (diminuição da qualidade dos espaços, aumento do número de alunos por 

turma, falta de material de aula, infraestrutura escolar) e Más influências a nível social 

(sociedade/família, tais como Influência das novas tecnologias e crise económica do 

país). 

O mesmo já não se constatou nos alunos, onde existiu uma reflexão sobre os 

seus comportamentos, identificando-se eles próprios como responsáveis por estas 

atitudes de indisciplina, acrescentando até que muitas das vezes essas suas ações se 

deviam a fatores como a Chamada de atenção sobre si, o Desinteresse dos alunos sobre 

a matéria e a má relação com os colegas. Para além da reflexão dos alunos sobre os 

seus comportamentos, estes ponderaram ainda as ações dos professores, identificando 

que a falta de empatia pelos docentes e as aulas monótonas, ajudam a que os alunos se 

distraíssem e desta forma potencia comportamentos de indisciplina ou fora da tarefa de 

aula. 

Outro dos resultados que surgiu da análise de conteúdo das entrevistas foi que ao 

nível das estratégias de promoção da disciplina, em que os professores direcionavam as 

mesmas para fatores Internos à escola e exteriores à sala de aula, onde o agente 

promotor de disciplina foi indicado como os órgãos escolares. Para os docentes as 

atividades ou ações de formação para toda a comunidade escolar, inclusive para os 

próprios EE, sobre formas de atuação para prevenir a indisciplina e a existência de uma 

apoio mais especializado (psicólogos clínicos, professores de Educação Especial e 

assistentes sociais) nas escolas, seria uma importante estratégia de promoção da 

disciplina. Aqui já se pode observar uma preocupação na sua formação contínua e na 

sua procura por melhores soluções, existindo ainda algum transfer de responsabilidade 

para terceiras pessoas ou entidades. 

Passando para a análise das respostas dadas pelos alunos ao nível da promoção 

da disciplina, encontramos uma concordância com as respostas dadas pelos mesmos ao 

nível das causas dos maus comportamentos. Ou seja, os alunos consideravam que a 

realização de aulas mais dinâmicas e uma boa relação professor-aluno como estratégias 

de promoção da disciplina. Carreiro da Costa (1991) defende que o professor ao 

redirecionar a atenção dos alunos, evitando desta forma a ocorrência de comportamentos 

desviantes da tarefa, proporciona um clima mais positivo na aula, através de uma relação 

mais humana com os alunos. Os alunos referem ainda que um maior acompanhamento 
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dos EE aos alunos, pode ajudar a que estes percebam melhor as formas corretas de agir 

quando em sala de aula, independentemente de gostarem da disciplina ou do professor. 

No que respeita ao resultado sugerido ao nível das aulas mais dinâmicas, este é 

um parâmetro defendido pelo modelo ecológico de aula (Onofre, 2000), que nos explica a 

influência dos três subsistemas, sistema de tarefas de gestão (ex. gestão de grupos, 

espaços, materiais, regras de funcionamento), sistema de tarefas de instrução (ex. 

apresentação das aprendizagens, prática(s) de aprendizagem, apreciação das 

aprendizagens, etc) e sistema social dos alunos (ex. interesses de socialização – divertir-

se; interesses académicos – aprender), e o modo como a manutenção de um equilíbrio 

ecológico de aula ótimo ajuda na prevenção da indisciplina e no sucesso das 

aprendizagens dos alunos. Ou seja, se os alunos tiverem desafios adequados aos seus 

níveis de aprendizagem, irão interessar-se mais pelas tarefas e a possibilidade de 

ocorrência de comportamentos fora da tarefa será inferior. Em acréscimo, para além 

desta diferenciação de ensino consistir numa forma de prevenção da indisciplina em 

contexto de aula, recorrendo também às tarefas em grupo que por si só já apresentam 

mais dinamismo e desafio, com a aplicação desta diferenciação ao estarmos a incluir os 

alunos nos processos de aprendizagem. 

Ainda ao nível das estratégias de promoção da disciplina os professores 

realçaram um maior reforço das regras de sala de aula, que por sua vez é uma estratégia 

referida por vários autores. Carreiro da Costa (1991) defende, que o estabelecimento de 

um quadro de regras e procedimentos que regulam a sala de aula de forma clara no 

início do ano e que será reforçado ao longo do mesmo, permite incluir os alunos nas 

normas de funcionamento de aula e consciencializá-los das mesmas. Siedentop (1998) 

indica que para existir disciplina em contexto de aula, o professor deve definir e 

desenvolver comportamentos apropriados que dependem dos objetivos educacionais 

estabelecidos e do contexto onde se inserem. Por fim, Renca (2008) defende ainda que 

as regras são essenciais para que se consiga criar um ambiente organizado que permita 

as interações, a comunicação e a aprendizagem. 

Um fator interessante desta investigação foi que para além de detetarmos 

estratégias que poderiam promover a disciplina, identificámos ainda que método utilizar 

como forma de remediar a disciplina. Ou seja, acabámos por conseguir enaltecer tanto 

estratégias de prevenção, como estratégias de retificação dos comportamentos de 

indisciplina. 

Nos fatores de remediação da disciplina apontados pelos professores, 

encontrámos mais uma vez a responsabilização de terceiros, onde a aplicação de 
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sanções com graus de punição exigente e a criação de estruturas de suporte e 

organização aos comportamentos de indisciplina são enaltecidos pelos mesmos. Ou seja, 

existe novamente um transfer de atuação para órgãos superiores do estabelecimento 

escolar, em vez da criação de um plano pedagógico de atuação que remediasse estes 

comportamentos de indisciplina. 

Nesta área de prevenção os alunos continuam a seguir a mesma linha de 

estratégias, onde entra novamente a relação professor-aluno, visto que consideram que o 

docente deve mostrar preocupação pelos discentes, falando no pós-aula com o mesmo 

de forma individual e se necessário ajudar a resolver os problemas com outros alunos 

(fazer as pazes), levando-os a refletir sobre os seus comportamentos. 

Fazendo uma conclusão ao nível dos resultados conseguidos para as estratégias 

a aplicar para que os comportamentos de indisciplina não se sucedam com tanta 

frequência, o estudo mostrou-nos que tanto os alunos como os professores consideram 

importante a existência de um contacto mais frequente com os E.E, procurando 

Consciencializar os pais do clima da escola, efetuar mais reuniões da direção com os 

E.E; ou enviando recados / emails para que os E.E, de forma a garantir que estes se 

encontrem a par das aprendizagens e comportamentos dos alunos. Os alunos referiram 

ainda diversas vezes a importância do diretor de turma falar com os pais e E.E. 

Após a recolha de todos os resultados, o culminar de todo um processo de 

investigação foi a sessão de apresentação a toda a comunidade escolar. Esta dinâmica 

de discussão, entre os professores estagiários e os professores mais experientes, foi 

fundamental para a nossa apresentação, pois permitiu-nos expor as sugestões propostas 

pelos docentes presentes e compará-las com a bibliografia, dando conhecimentos à 

comunidade escolar presente sobre os estudos ligados ao tema em questão. 

Fomos claras na exposição e dominávamos os conteúdos, o que permitiu captar a 

atenção de todos os docentes presentes. Isto fez com que a dinâmica de discussão 

reflexiva com a participação ativa dos professores, decorresse de uma forma bastante 

positiva, existindo uma troca de ideias e opiniões sobre estratégias pedagógicas que 

geralmente aplicavam ou já teriam equacionado aplicar quanto às questões de 

estratégias de prevenção de disciplina. Considero que a nossa intervenção nesta 

discussão se situou essencialmente na moderação da conversa, julgando de uma forma 

reflexiva que esta poderia ter sido mais ativa, visto que tínhamos conhecimentos teóricos 

sobre o tema e poderíamos ter refletido juntamente com os restantes docentes. 

A sessão de apresentação como referi, foi bem-sucedida, onde a pertinência do 

tema e os conteúdos do mesmo foram apontados como aspetos positivos. Contudo, ao 
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nível da clareza da comunicação o NE acabou por, devido ao nervosismo e ansiedade, 

falar numa velocidade um pouco elevada na transmissão dos conteúdos. Outro fator que 

poderia ter corrido melhor e que foi referido no parágrafo anterior foi a dinâmica de 

discussão final. O facto de ter sido um processo acelerado, não permitindo que os 

convidados expusessem todas as suas ideias e posteriormente as discutissem entre si de 

uma forma mais interativa, fez com que a sessão terminasse com um condicionamento 

ao nível do fornecimento de ferramentas de trabalho assim como estratégias úteis para 

os professores. 

A realização deste trabalho contribuiu muito positivamente para sustentar a minha 

intervenção perante comportamentos inapropriados observados tanto nas aulas de EF, 

como ao nível dos treinos do DE e ainda nas próprias aulas de Formação. Possibilitou-

me ainda perceber que as estratégias que anteriormente teria aplicado com a minha 

turma poderiam eventualmente ter um efeito reduzido na mudança dos comportamentos 

dos alunos. Com efeito, nas aulas teria tendência a advertir os alunos pelos maus 

comportamentos, referindo a necessidade de os evitar e recorrendo sempre a um tom 

negativo focando a minha atenção nesses alunos e nos seus comportamentos. Elogiar os 

alunos quando o seu comportamento se alterar, descontextualizar os seus 

comportamentos reintroduzindo-os no contexto de aula, formam estratégias com as quais 

me identifiquei e que considerei fundamentais para a promoção de um clima relacional 

mais positivo entre professor e aluno, contribuindo para o sucesso educativo. Após a 

realização desta conclusão, acabei por aplicar estas estratégias na turma, considerando 

que ao descontextualizar os comportamentos dos alunos, originava um foco nos 

momentos de instrução. 

Assim, considero que esta investigação-ação me apetrechou de um leque mais 

vasto de estratégias a utilizar no meu futuro profissional, potenciando a probabilidade de 

vir a resolver de forma adequada os problemas com que porventura me vier a deparar. 

 

2.3. Participação na Escola 

 

No decorrer desta formação, a minha participação na escola decorreu 

essencialmente das atividades desenvolvidas no âmbito do DE, da participação no início 

do 2º Período nos Apoios à disciplina de EF e da coorganização de torneios presentes no 

PAA do GEF. 
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O DE instituído nas escolas tenciona combater o insucesso e abandono escolar, 

promovendo a inclusão, a aquisição de hábitos de vida saudável e a formação integral 

dos jovens em idade escolar, através da prática de atividades físicas e desportivas 

(Ministério da Educação, 2009-2013). Os valores que esta atividade tenta transmitir 

assentam na inovação, no trabalho em equipa, na universalidade e equidade, na 

motivação, comunicação e credibilidade, no cumprimento e na excelência. (Ministério da 

Educação, 2009-2013) 

Considero que esta atividade quando integrada numa instituição escolar, deverá 

ser adaptada à sua realidade. Ou seja, cada núcleo de DE deverá adotar uma dinâmica 

de grupo ajustada à sua equipa e consoante os seus objetivos, e ainda, aos recursos que 

dispõe na sua escola. 

Encaro a minha participação no DE, na equipa de Voleibol Infantil, como uma 

experiência totalmente nova e fora da realidade a que estava habituada, visto que ao 

nível do treino estou mais ligada às modalidades individuais. Assim, o meu objetivo foi 

conseguir planear, conduzir e dinamizar uma atividade de treino de Voleibol. 

Ao longo do trabalho desenvolvido no âmbito do DE percebi que possuía 

dificuldades quanto à diversidade de exercícios a serem realizados fora da rede, 

principalmente na sua componente motivacional, tendo em conta o escalão etário com 

que trabalhei (alunos do 5º e 6º ano de escolaridade). Neste escalão a dinâmica de jogo 

assenta totalmente sobre o gesto técnico de toque de dedos, daí existir uma grande 

necessidade de aprender, aperfeiçoar e consolidar toda a técnica do mesmo. Considero 

que o facto de se ter de repartir tanto um gesto que, para mim, já se encontrava 

intrínseco, se tornou um desafio / dificuldade de ensinar. 

Este foi um problema que me causou alguma preocupação, tendo consultado 

vários livros sobre o treino de Voleibol e recolhido algumas sugestões de treino junto de 

colegas que são treinadores desta modalidade (conversas informais). Outra estratégia a 

que recorri por sugestão das orientadoras de estágio, foi proceder a uma conversa 

informal com um dos professores do GEF EBSC que não só foi praticante, como continua 

ligado ao treino da modalidade. Esta foi uma atitude que deveria ter tido muito mais cedo, 

mas considero que a inexperiência e alguma timidez associada à minha própria 

personalidade interferiram na atitude de solicitar alguma ajuda e linhas orientadoras a 

outro professor que não a orientadora. Contudo, este foi mais um episódio na EBSC que 

me fez valorizar a importância da comunicação entre grupo, de forma a existir uma troca 
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de experiências e conhecimentos, valorizando as mais-valias de todos os profissionais e 

ajudando simultaneamente o colmatar das dificuldades/fraquezas de todos os elementos. 

Ainda assim, mesmo recorrendo a estas estratégias, sinto que a minha dinâmica 

em treino foi pouco pró-ativa, quase nunca deixando de exercer um trabalho de 

treinadora adjunta, a que já estava habituada na minha vida profissional. Se é verdade 

que senti menos dificuldades ao nível da aplicação de exercícios dinâmicos e lúdicos de 

forma a potenciar a aprendizagem e motivação dos alunos, também é verdade que o 

facto de sentir grandes dificuldades na aplicação de exercícios lúdicos de aquecimento, 

logo no início da sessão, fez com que não fosse tão autónoma, ao ponto de esperar 

sempre que a professora responsável pelo núcleo de DE iniciasse o treino. 

No último jogo de DE masculino do 2º Período, consegui proceder à aplicação de 

um exercício dinâmico e lúdico de aquecimento, pois ao ter presentes apenas sete 

alunos, foi oportuno experimentar alguns exercícios que havia pesquisado. Considero 

que o exercício aplicado teve sucesso e os alunos gostaram bastante, mas o mesmo 

seria de difícil aplicação em contexto de treino, tendo em conta o elevado número de 

alunos no mesmo. No entanto, com a entrada na última etapa de formação tentei 

desinibir-me mais e arriscar a aplicação de alguns exercícios de aquecimentos. Apesar 

de nem sempre ser eficaz na seleção dos exercícios, julgo que a postura que apresentei 

tanto nos treinos como nos jogos (femininos e masculinos) esteve perto daquela que 

procurei durante todo o EP, pró-ativa, dinâmica, interventiva e mais perto de um 

profissional do que um mero observador. Se tornasse a repetir esta experiência gostaria 

de adotar logo esta postura desde início para que a pudesse terminar com total controlo 

de planeamento de uma sessão de treino. No fundo, gostaria de ter terminado este EP 

com a confiança e destreza, quanto ao planeamento e condução de uma sessão de 

treino, que sou capaz num treino de Natação. 

Em termos de balanço da minha ação ao nível do DE de Voleibol Infantil, 

considero que num futuro profissional, devo procurar ser mais ativa na concretização dos 

objetivos da equipa, bem como nos objetivos individuais a atingir, sempre de forma a 

fomentar o espírito de equipa e a coesão de grupo. Deverei recorrer a um planeamento 

pormenorizado de todas as fases da época e elaborar os microciclos, mesociclos e 

macrociclos com objetivos finais e intermédios bem específicos. Isto irá facilitar a minha 

condução de ensino, sendo que através de registo diários de treinos (performance dos 

alunos) irei poder ajustar cada vez mais o mesmo planeamento à realidade e, desta 

forma, progredir na aplicação dos exercícios e das dinâmicas de jogo. 
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A nível de experiência formativa, considerei interessante constatar a ligação e 

consequente tranfer que poderia ser feito entre o DE e as aulas de EF. No processo de 

treino acaba por existir uma grande individualização dos métodos de aprendizagem, 

devido a discrepância entre alunos com um nível técnico de excelência e alunos menos 

hábeis, que por vezes também está relacionado com os anos de prática em DE ou fora 

deste. Se realizarmos o transfer para as aulas de EF encontramos exatamente a mesma 

variação de níveis entre os elementos da turma, acabando por os agrupar de forma a 

potenciar o seu trabalhar e orientar a condução de ensino. Considero que esta vivência 

no DE, apesar de mais passiva do que ansiava, me permitiu retirar aspetos muito 

positivos quanto ao leque de exercícios, quanto às formas de organização de aula e de 

FB contínuo, respeitando o seu ciclo, diversidade e adequação às situações de treino e 

de jogo. Considero ainda que, aumentei o meu conhecimento didático e técnico-tático, 

mas continuo a ficar desgostosa por não ter conseguido ultrapassar por completo, a 

resistência inerente ao estatuto de treinador adjunto, passando a ter uma atitude mais 

ativa na dinamização do treino, até porque o objetivo de formação profissional futura 

encontrou-se comprometido devido a esta postura passiva. Quer-se que este seja um 

ano de experiências, onde as dificuldades que possam acontecer sejam refletidas, 

corrigidas e / ou reajustadas com a ajuda do professor responsável pelo núcleo de DE. 

Como não interagi de uma forma muito ativa, significa que num futuro profissional vou ter 

de tornar a passar por divergências anteriormente referidas e provavelmente cometer 

erros que poderiam ser evitados se tivesse desfrutado desta experiência formativa ao 

máximo. Espero que a estratégia definida no parágrafo anterior quanto ao planeamento 

da época, me ajude a orientar o processo de treino e a antever alguns dos erros que 

cometi durante o EP. 

Em termos de responsabilidade / autonomia, foi-me atribuída, após um período de 

duas semanas, o setor masculino deste núcleo de desporto escolar. Fazendo uma 

reflexão de alguns aspetos relativos ao DE, nesta experiência visualizei que as relações 

sociais foram desenvolvidas entre os alunos, terminando o ano como um bom dinamismo 

e cooperação entre todos, quer ao nível dos treinos quer ainda ao nível das competições. 

O gosto pela competição teve um notório crescimento ao longo da época onde o 

nervosismo pelo jogo, a ansiedade pela sua vez de jogar a frustração e a alegria das 

vitórias e derrotas foram tomando cada vez mais expressividade. Estes alunos eram 

extremamente competitivos e aparecem nos treinos com uma vontade de serem 

colocados em situação de jogo e num torneio interno que, por vezes, prejudicou um 

pouco a dinamização do treino. A plena satisfação dos alunos (campeonato masculino) 
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que participaram nos torneios da Associação de Voleibol de Lisboa foi notória, tendo-se 

observados grandes evoluções técnicas, táticas e até mesmo de cooperação entre os 

vários elementos das equipas de jogo para jogo. 

No que concerne ao planeamento durante todo este percurso, o presente núcleo 

de DE recebeu constantemente novos atletas, uns mais hábeis que outros o que fez com 

que existisse uma estrutura comum das sessões de treino que se manteve ao longo do 

ano. Posto isto, após um período inicial de aquecimento com bola ou sem bola, sendo o 

primeiro à base de habilidades que incentivassem o deslocamento do corpo em relação à 

bola, os alunos seriam colocados individualmente, fora da rede, em trabalho técnico. Este 

trabalho assentou essencialmente no gesto de toque de dedos, pois neste escalão 

competitivo, este é o único gesto permitido em jogo. 

Considerando o nível de jogo, adequado a este escalão etário, consegue-se 

perceber o porquê da importância da seleção de exercícios que estimulassem a 

movimentação do corpo perante a bola, pois os atletas necessitavam de perceber a 

importância da colocação por baixo da bola de forma a dar-se continuidade ao jogo, 

atendendo sempre às limitações das ações técnicas. 

Posto isto, a prioridade inicial, principalmente com os novos elementos que 

integraram a equipa, assentava na colocação das mãos e dos pés e na utilização dos 

braços e das pernas para elevar a bola. Como os exercícios fora da rede, na realidade 

que vivi, acabam por incutir menos desafio em termos do levantamento da bola e porque 

também se descontextualizam da situação real de jogo, outra estratégia de treino e 

competição utilizada de forma a estimular a evolução e motivação dos alunos menos 

hábeis foi, como já foi referido no capítulo de Organização e Gestão do Ensino e 

Aprendizagem, o emparelhar dos alunos mais aptos com estes nas situações de jogo. 

Esta estratégia está ligada com o facto de um atleta com mais dificuldades técnicas ter 

mais facilidade de execução quando a bola, em situação de jogo, lhe é passada a uma 

boa altura, podendo desta forma ter tempo de pensar na ação e realizar a execução. À 

semelhança do que referi anteriormente, esta foi uma estratégia que utilizei na lecionação 

à turma que me foi atribuída (aspeto referido no capítulo Organização e Gestão do 

Ensino e Aprendizagem). 

Com o avançar do ano letivo, os exercícios que estimulavam a movimentação em 

relação à bola mantiveram-se e iniciou-se um trabalho com maior incidência junto à rede. 

Nestes, os objetivos prendiam-se na mesma com a deslocação e movimentação em 
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campo dos atletas, de forma a interiorizarem que se devem colocar debaixo da bola antes 

de esta começar a descer. Em simultâneo, tencionava-se iniciar o trabalho do serviço 

que, neste escalão, se realiza também com toque de dedos variando só a execução do 

mesmo fora ou dentro do campo; e ainda o treino de colocação da bola. Este último deve-

se mais uma vez à forma de jogo, onde só se podendo recorrer ao toque de dedos a 

colocação da bola no fundo do campo ou nos espaços vazios dificulta muito a atuação 

dos adversários. 

Estas estratégias utilizadas em treino deveriam ter sido integradas por mim na 

lecionação da minha turma, pois algumas das dificuldades dos meus alunos prendiam-se 

com a colocação da bola com intencionalidade no campo adversário e o próprio 

deslocamento em campo antes da bola iniciar a sua descida. Acabei por me focar mais 

nos alunos com mais dificuldades na realização do gesto de toque de dedos, tentando 

que eles atingissem e sucesso. Com os alunos mais aptos acabei por apenas vincular a 

intencionalidade de bolas longas e colocadas no fundo do campo, mas poderia e deveria 

ter recorrido a exercícios técnicos com recurso a arcos e deslocamentos para que através 

da visualização, os mesmos o transferissem para a situação de jogo. 

Uma das tarefas que se manteve durante todo o ano, foram as situações de jogo 

formal para este escalão (2x2, com recurso apenas ao toque de dedos), até porque os 

exercícios específicos, por muitas variantes que colocássemos, de forma a criar um maior 

desafio, provocou sempre um decréscimo no nível motivacional, o que nestas idades (2º 

Ciclo) se torna compreensível, tendo em conta que o que os empolga é a competição. 

Desta forma, as situações de jogo formal para este escalão, variaram ao longo do ano 

entre torneios internos, onde deixávamos por vezes que os próprios atletas escolhessem 

as suas equipas, e torneios com rotação em carrossel, onde geralmente, seriamos nós a 

formar as equipas. 

No que concerne à formação das equipas, como já tinha sido referido, a estratégia 

era sempre emparelhar os elementos mais aptos com os atletas com mais dificuldades. 

Contudo, tanto em treino como em competição existiu sempre uma preocupação em 

manter o nível de motivação e gosto pela modalidade. Posto isto, as equipas formadas 

iam alternando entre um emparelhar competitivo / motivador e um emparelhar 

cooperativo, variando assim entre a organização de equipas homogéneas e 

heterogéneas. 
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Em termos de condução de todas estas tarefas, a minha postura assentou no 

feedback e acompanhamento contínuo de todos os elementos da equipa. Aqui foi onde 

senti que o transfer para a lecionação da minha turma se intensificou mais, pois ao ter de 

circular pelo treino de forma a visualizar todos os alunos sem dar as costas a nenhum 

dos elementos, trabalhei a circulação em aula e a dada altura, em lecionação da minha 

turma, já se tornava intrínseco e automático o posicionamento em aula ou a correção do 

mesmo. Em termos de feedback, este processo foi mais demorado, pois o meu problema 

passava por não concretizar o ciclo do mesmo. Até que esta preocupação de manter o 

ciclo se tornasse intrínseca e instintiva foi necessário um investimento maior no 

planeamento, onde definia os grupos a que daria feedback e incutia a responsabilidade 

de visualizar a resposta para fornecer novo reforço. Considero que em situação de treino 

de DE, a existência do cumprimento do ciclo de feedback, no final desta formação, se 

atingiu, conseguindo não só finalizar o ciclo, como fazê-lo mantendo um posicionamento 

correto face aos restantes elementos da equipa e até mesmo fazendo-o à distância. 

Todavia, quando em lecionação da turma, senti que nem sempre este processo era 

finalizado, pois por vezes deixava-me levar pelas várias tarefas existentes na aula, 

priorizando o feedback a todos os grupos de trabalho, de forma a manter a minha 

presença na aula, e não tanto o ciclo do mesmo. Acabava por visualizar a resposta ao 

feedback transmitido, quando tornava a passar pelos grupos uma segunda vez. 

Ainda inserido na Relação com a comunidade, mas passando para a dinamização 

de atividades do PAA do GEF da EBSC, o NE organizou no dia 16 de dezembro o 

“Torneio do Jogo do Mata”. Este torneio visava intensificar a articulação curricular e a 

coordenação pedagógica interciclos, reforçar a parceria existente no Agrupamento 

(referida no capítulo Contextualização) e proporcionar aos alunos do 4º e 5º ano de uma 

atividade competitiva recorrendo aos jogos pré-desportivos, num contexto diferente. 

Passando para a participação do NE, este elaborou primeiro, um projeto do 

torneio, de forma a delinear todas as questões necessárias (recursos espaciais, 

temporais e humanos; calendário competitivo; horários de chegada dos alunos) para 

atingir o sucesso e prevenir eventuais imprevistos no dia de realização da mesma 

atividade. 

Assim, uma das primeiras atividades a ser realizada foi a exposição em reunião 

de GEF, informando não só as datas de realização, como também quantas e quais 

seriam as turmas que iram participar (5º ano de escolaridade de EBSC com oitos turmas 

e seis turmas do 4º ano das Escolas Básicas do Agrupamento, Carcavelos; Lombos – 
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com duas equipas; Sassoeiros, Arneiro e Rebelva). Nesta reunião, também foi 

transmitida a informação respeitante às responsabilidades dos professores de EF dos 5º 

anos e quem é que iria colaborar connosco na realização do evento (NE da UL, alunos do 

10º ano da turma do curso de Turismo, alunos de 11º da turma do curso de Apoio à 

Gestão Desportiva e uma professora do GEF para a dinamização da atividade de dança). 

Por fim, também ficaram agendadas as datas para as formações aos alunos com funções 

de arbitragem e organização de 10º e 11º ano, que seriam lecionados por nós, NE da 

FMH, com o intuito de esclarecer os alunos quanto às tarefas que iriam desempenhar no 

dia da atividade e quais as posturas / comportamentos que deveriam ter ao longo da 

mesma. Esta última, posturas / comportamentos, é uma necessidade que surge no 

seguimento da leitura do balanço da mesma atividade, do ano letivo anterior, em que 

foram referidas algumas más condutas e falta de cooperação da parte dos alunos do 10º 

e 11º ano. 

No que concerne, ainda, ao planeamento o NE da FMH procedeu a uma alteração 

positiva do evento, acrescentando atividade no exterior (Jogo do Lenço, Jogo da 

Bandeira e Dança para um posterior flash mob onde foi solicitada a colaboração de uma 

professora GEF). O intuito desta alteração era fazer com que não existissem tantas 

turmas dentro do pavilhão polidesportivo da EBSC, onde estariam a decorrer os jogos, 

estando as mesmas turmas divididas entre os tempos de espera (caso fossem jogar logo 

a seguir), horas de lanche e atividades do exterior. Esta proposta e consequente 

realização foi bastante positiva visto que diminuiu muito, o número de alunos a circular 

dentro da zona de jogos. 

Posteriormente, procedeu-se à solicitação de orçamentos para os prémios, assim 

como à divulgação, à realização da calendarização de todo o evento e respetivas 

formações necessárias. 

Passando para a concretização da atividade em si, no geral, retirando o facto de 

se proceder a ajustes na duração dos jogos, para que os calendários dos mesmos 

fossem cumpridos de acordo com o horário dos transportes (chegadas e saídas dos 

mesmos), o NE considerou que toda a atividade foi realizada com sucesso e dentro do 

que estava planeado. As falhas que ocorreram assentaram sobre as posturas que os 

alunos do secundário, responsáveis pela arbitragem e pelo papel de guias das turmas 

participantes no torneio, tiveram no decorrer do dia da atividade. Estes problemas 

assentaram em comportamentos fora da tarefa, nos árbitros de mesa, e dificuldades 

quanto à perceção da importância da função de guias no decorrer do torneio assim como 
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na duração do mesmo. Passando agora para o desempenho dos alunos responsáveis 

pela arbitragem dos jogos, constatou-se que teria sido importante reforçar as regras do 

“Jogo do Mata”, tendo em conta que não existiu uma unanimidade no que concerne às 

regras de jogo entre estes alunos. Consequentemente, esta situação levantou algumas 

questões quanto aos resultados e apuramentos das equipas por parte dos participantes. 

Assim, futuramente será importante reforçar, juntos dos professores responsáveis pela 

formação de árbitros dos alunos, o consenso ao nível da aplicação das regras de jogo 

para evitar estes questionamentos anteriormente referidos. 

No que diz respeito ao Torneio interno de Voleibol, assim como no Torneio do 

Jogo do Mata, este estava incluído no PAA do GEF e a sua organização ficou à 

responsabilidade do NE da FMH em cooperação com o NE da UL. A dinamização deste 

torneio englobava todos os alunos da EBSC que quisessem participar. Tendo em conta 

esta dimensão, o NE da FMH sentiu uma responsabilidade acrescida perante toda a 

organização do evento, tendo que todo o processo de planeamento ser pensado e 

repensado de forma a responder às expectativas de toda a comunidade escolar. 

Assim sendo, os NE organizaram o horário competitivo tendo em conta o número 

de equipas inscritas por cada ano letivo, optando por separar as dinâmicas de jogo de 

2x2 (5º e 6º, 7º e 8º) nas duas manhãs do torneio, deixando as tardes para o secundário 

e 9º ano (1ª manhã – 7º (2x2) e 8º Ano (2x2 ou 4x4); 1ª tarde – 9º e 10º ano (4x4); 2ª 

manhã – 5º e 6º ano (2x2); 2ª tarde – 11º e 12º ano (6x6)). Toda esta escolha de 

calendarização visou ou teve como intuito, o sucesso de todo o torneio, evitando faltas de 

equipas (alunos mais novos por vezes vão para casa após as aulas da manhã) e falhas 

na organização do espaço face às formas de jogo que diferiram ao longo dos anos. 

Assim como no Torneio do Jogo do Mata, previa-se uma exposição de toda a 

atividade em reunião de GEF, até porque existiam questões a ser discutidas ao nível do 

regulamento interno do torneio e das tarefas a ser atribuídas, assim como a marcação 

das sessões de formação com a turma de Apoio à Gestão Desportiva e elementos 

pertencentes aos núcleos de DE. No entanto, por fatores externos não foi possível a sua 

realização, acabaram os NE por decidir as questões finais de regulamento interno em 

parceria com as OE dos dois núcleos. 

Assim sendo, e seguindo a mesma linha de pensamento da organização da 

atividade do 1º Período, procedemos à divulgação do torneio e à solicitação de 

orçamentos para os prémios. Ainda nesta fase, e este foi um processo bastante 
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demorado, construiu-se todo o quadro competitivo, ao mesmo tempo que se davam as 

formações de arbitragem, tanto ao núcleos de DE como à turma de Apoio à Gestão 

Desportiva. Como se pode constatar, o facto de a atividade ser realizada em parceria e 

cooperação com o NE da UL fez com que ocorresse uma boa divisão de tarefas, para 

que as mesmas fossem realizadas com sucesso. 

Passando para a concretização da atividade em si, considero que a exigência da 

mesma nos dias em que se realizou, fez com que tivesse de existir, da parte dos NE, 

uma pró-atividade e dinamismo incansáveis, o que fez com que toda a cooperação dos 

professores do GEF fosse importantíssima, pois puderam colaborar na deteção de 

imprevistos ou falhas existentes num dos campos ou com algumas das equipas e assim 

auxiliar agindo ou informando os elementos dos NE responsáveis pela dinamização da 

atividade. 

No geral, retirando o facto de se proceder a ajustes nos quadros competitivos, por 

faltas de comparências, atrasos ou perda de um elemento da equipa, o NE considerou 

que toda a atividade foi realizada com sucesso e dentro do que estava planeado. As 

falhas que ocorreram disseram respeito mais uma vez às posturas que os alunos do 

secundário, que estavam responsáveis pela arbitragem tiveram no decorrer da atividade, 

tendo sido decisão do NE ir retirando os árbitros que não fossem necessários, 

privilegiando sempre para as finais os árbitros mais responsáveis. Na minha sincera 

opinião, considero que o NE apresentou, novamente, uma preocupação extrema em 

realçar a importância a estes alunos sobre os comportamentos adequados à sua função 

na atividade, até porque faria parte da sua avaliação. No entanto, considero que alguns 

destes alunos apresentam sérias dificuldades em acatar, perceber e projetar os 

comportamentos e responsabilidades que lhes foram incutidos. Se é um facto que estes 

estudantes são considerados como alunos com tendência a comportamentos de desvio, 

este nunca foi um título, por nós NE, tido em conta. Considerámos desde o início que 

sendo uma dinâmica ligada à atividade física iria por si só ser elemento de motivação e 

interesse para a sua concretização, no entanto, o facto de permitir, também, um momento 

de socialização entre eles e entre outros, provocou desconcentração e comportamentos 

de desvio durante a atividade, os quais tiveram de ser solucionados pela dispensa de 

alguns destes estudantes. 

Outro aspeto que falhou em termos de concretização efetiva, foi a entrega dos 

prémios de fair-play. Os professores estagiários tinham determinado todos os parâmetros 

de avaliação e construído tabelas em suporte informático para o somatório da mesma 
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classificação, mas o facto de existirem várias equipas com a mesma pontuação e de 

sentirmos necessidade de desocupar espaço, pedindo às equipas que iam sendo 

eliminadas que se retirassem do pavilhão, comprometeu a atribuição destes prémios. 

Refletindo um pouco sobre este último aspeto considero que o nível de atividade que o 

torneio apresentou, foi muito exigente e acabámos por não ponderar muito sobre esta 

falha. Hoje considero que à medida que enviávamos as equipas eliminadas embora, 

poder-se-ia ter visualizado a sua pontuação final de fair-play e entregue o diploma, no 

caso de ser uma equipa premiada. 

Antes de entrar na 3º etapa de formação, onde o NE continuou a participar nas 

atividades do PAA do GEF, mas com um papel mais cooperativo e menos organizativo, 

gostava de fazer uma reflexão sobre a importância desta relação com a comunidade e da 

minha Participação na Escola. Estando a falar em comunidade escolar, teremos de 

visualizar que toda a dinâmica e aprendizagem que ocorre entre os seus elementos vai 

muito além de ambiente de sala de aula. Um estabelecimento escolar pretende não só 

educar os seus alunos ao nível de todas as matérias que abrange o Sistema Educativo, 

mas também tenciona, instruir estudantes / cidadãos sobre os comportamentos, éticas e 

valores a desempenhar quando fazemos parte de uma sociedade. No fundo, tenciona 

criar seres aptos e integrados socialmente, ajudando na definição da sua identidade não 

quebrando, nem sobrepondo, todo um meio que o rodeia. Assim sendo, estas atividades 

onde existe não só um relacionamento ou uma aproximação entre vários alunos, de anos, 

idades, etnias, etc, diferentes do quotidiano da sua turma, mas também uma cooperação 

entre os vários professores da comunidade escolar, levará este objetivo de educar, 

formar e instruir a um novo patamar. É nestas interceções que o papel de lecionar de um 

professor é colocado noutro ambiente e com outras dinâmicas, que não as da sua sala de 

aula, mantendo, no entanto, o intuito de educar e formar cidadãos aptos e integrados 

numa sociedade (respeitando os valores, regras, normas de funcionamento, respeitando 

os seus pares, respeitando a autoridade, etc). 

Barrère (2005) acaba por referir esta extensão do papel de um professor, quando 

menciona que hoje em dia o centro do trabalho de ensino se encontra subdividido entre o 

processo de enriquecimento e o próprio alargamento das suas tarefas, na medida em que 

é suposto ser o estabelecimento escolar, e não apenas a turma, o lugar de exercício para 

o professor. 

Na 3ª etapa então, o NE passou a ter um papel mais colaborativo e menos 

organizativo nas atividades do PAA do GEF, o que significa que deixou de ter à sua 
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responsabilidade todo o planeamento e passou a ser integrado como colaborador na 

dinamização e desenrolar das ações. A existência de atividades como o Torneio de 

Atletismo, o Corta Mato e o Peddy-Paper, demonstraram mais uma vez a importância da 

colaboração de todo o GEF para a consecução positiva, sempre em prol dos alunos. Em 

termos de experiência pedagógica, considero que a participação nestas atividades 

contribuiu para melhorar a perceção e evidenciar a importância da realização de 

atividades desportivas no seio escolar, de forma a incutir a cultura do movimento (estilo 

de vida ativo através da prática desportiva ou atividades extracurricular, hábitos de vida 

saudáveis) nos discentes e uma maior ligação entre grande parte dos elementos da 

comunidade escolar. Posto isto, considero que num futuro profissional, o facto de ter 

vivenciado o lado positivo destas atividades, a sua interceção e respeito com todos os 

envolventes, o seu desenvolvimento de jogo para jogo, o seu nível de entretenimento 

perante atividades tão educacionais e desportivas como as que experienciei, me pode 

tornar mais apta e confiante para a sugestão de atividades numa escola. Saí deste EP 

com a noção de que os alunos desenvolvem e aprendem bastante quando retirados do 

contexto de sala de aula, mas confrontados com muitas das aprendizagens que tentamos 

incutir durante o ano letivo. O facto de estarem num ambiente mais descontraído, aberto 

e interativo faz com que os seus processos de aprendizagem fossem associados a uma 

experiência positiva que a própria atividade lhes fornecesse. 

Ainda no que concerne à minha Participação na Escola, resta mencionar que a 

minha inclusão no apoio à EF, em colaboração com o professor responsável pela 

atividade, iniciou-se por uma busca de melhor conhecimento e identificação das 

dificuldades motoras, à semelhança de uma procura pelos melhores e mais diversos 

exercícios a utilizar com alunos que apresentem mais dificuldades na disciplina. A 

formação de professores tem um carácter contínuo e sistemático de aprendizagem, com 

o objetivo de inovar e aperfeiçoar atitudes, saberes e saber-fazer, assim como a reflexões 

sobre os valores que caracterizam o exercício da função de docente (Onofre, 1996). 

Como referi no capítulo Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem, este contacto 

com um professor mais experiente ajudou-me a perceber e conhecer melhor as formas 

de fracionar uma ação ou um gesto motor, simplificando e ajudando os alunos, a 

ultrapassar as suas dificuldades. 

Esta iniciativa trouxe benefícios para a lecionação à minha turma, na medida em 

que se tornou mais fácil identificar as dificuldades dos alunos, melhorar as ajudas para a 

realização dos exercícios e, onde senti maior transfer, foi ao nível do discurso nos JDC. 
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No contacto com este professor, consegui perceber que tipo de informação os alunos 

precisam para que as ações táticas e técnicas lhes façam sentido, nomeadamente ao 

nível do deslocamento para os corredores quando em situação de jogo. Inicialmente, 

quando comecei o EP, tinha tendência para fornecer demasiada informação no feedback 

prescritivo o que fazia com que existisse dificuldade de captação por parte dos alunos. 

Apesar de saber que a tendência para repetir e dar demasiada informação de uma só vez 

existe, sinto que com a vivência no apoio à disciplina de EF, este foi um problema que 

diminuiu substancialmente. 

Para encerrar este capítulo, menciono a importância das horas de apoio dadas ao 

aluno com NEE integrado na minha turma, fora do horário da disciplina de EF. Apesar 

desta atividade só se ter iniciado no 2º Período, por existir um choque com o iniciar das 

atividades de estágio, que levou a alguma falta de iniciativa perante esta ação. Observo 

estes apoios como um ganho positivo quer ao nível da minha formação pedagógica quer 

ao nível do relacionamento e perceção dos problemas do aluno em questão. Com estas 

sessões de apoio, consegui conhecer melhor os interesses do aluno e as suas limitações 

motoras e os métodos de trabalho do seu agrado, pois existiam tarefas que elevavam o 

seu nível de frustração pelo seu lado afetado. Como futura profissional e como sou uma 

pessoa com características diretivas no meu dia-a-dia, e que acabo por as transferir para 

a minha postura profissional, através desta experiência tão individual com um aluno com 

NEE, consegui atenuar esse meu perfil e repensar que ao lidar com crianças terei 

ponderar antes que este meu caráter tome expressão. 

Inicialmente, como o aluno sofria de uma paralisia parcial (lado direito afetado), o 

trabalho realizado assentou em torno das capacidades físicas coordenativas, recorrendo 

a treinos de força específica de braços e pernas que estimulassem o seu equilíbrio. Esta 

foi uma opção tomada considerando o contacto com o gabinete de Ensino Especial e 

com o próprio aluno, onde retirei a informação de que este ligava bastante à sua 

aparência física e já executava algum trabalho de musculação em casa. Contudo, percebi 

que estes exercícios por vezes deixavam o aluno frustrado, pois estaria a desafiar o seu 

equilíbrio, ou seja, a fazer um grande esforço no seu lado menos desenvolvido. Tendo 

em conta que um dos objetivos desde apoio seria ganhar mais proximidade com o aluno, 

teria de alterar estes exercícios para que a atividade se realizasse com sucesso. Em 

conversa com a OE e com o próprio departamento do Ensino Especial, percebi que o 

melhor seria perguntar ao aluno o que gostaria de fazer. No início do 2º Período, comecei 

a deixar o aluno escolher a atividade (futebol, basquetebol, voleibol, etc) e quando já 
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envolvido na mesma, é que ia solicitando exercícios que estimulassem o seu lado 

afetado. 

Com estes apoios, consegui perceber melhor as limitações do aluno, os seus 

interesses, o seu temperamento, as suas motivações para a atividade física e acima de 

tudo as potencialidades que ele tem, quando se foca no que se pretende, e esquece os 

pensamentos negativos associados à sua paralisia. Senti também que, devido a estes 

minutos semanais, a postura do aluno nas aulas de EF se alterou, aparecendo mais 

motivado e predisposto a receber ajuda e até mesmo a ajudar os outros. 

Como futura profissional sinto que esta experiência me alertou para a importância 

do conhecimento profundo dos alunos com NEE que integram as nossas turmas, as suas 

características e perfis de aprendizagem, assim como dos alunos sem NEE. Preveniu-me 

ainda mais, quanto ao estudo autónomo de cada matéria para que possa ter uma boa 

capacidade de planeamento na proposta de atividades adequadas e adaptadas às 

necessidades e interesses dos alunos. Foi uma experiência muito positiva e gratificante, 

tornando-me numa profissional mais competente que não vai ignorar as dificuldades que 

os alunos, com NEE ou sem NEE, apresentam. 

 

2.4. Relação com a comunidade 

 

O papel do DT é de uma complexidade extrema, pois integra não só a 

comunicação com os EE de todos os alunos que se encontram à sua responsabilidade, 

como a cooperação com todos os professores da turma cuja direção lhe foi atribuída. 

Deverá estar a par de toda a dinâmica da mesma (informações referentes a: 

comportamento, visitas de estudo, notas, etc) e ainda em comunicação constante com os 

órgãos superiores da comunidade escolar (Direção) com o intuito de agir / reagir aos 

problemas surgidos segundo as normas, políticas e valores que regem a instituição. Por 

todo este dinamismo e por ser um cargo que lida com bastantes relações humanas, 

considerei que esta foi uma experiência bastante gratificante como futura profissional, 

tendo em conta que mais tarde, se desempenhar este papel, poderei fazê-lo sob linhas 

orientadoras e experiências concretas. 

Martins (2005) descreve a complexidade do papel de um DT da seguinte forma: 
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O Diretor de Turma deve ser o eixo que movimenta, coordena e recolhe os 

contributos e sugestões do Conselho Executivo da Escola, dos 

Professores da Turma, dos Alunos, dos Pais e da Comunidade. A 

prioridade no exercício das suas funções será a coordenação de tudo o 

que diga respeito à turma (p. 21-22). 

A responsabilidade associada ao papel do DT de coordenar o CT, de promover o 

desenvolvimento pessoal e social dos alunos e todo o envolvimento com os EE, foi de 

entre muitas tarefas de estágio, a que me deu bastante prazer em concretizar. De facto, 

aprendi bastante sobre como orientar os alunos segundo os padrões da sociedade, sem 

que para isso lhes seja ordenado um determinado comportamento. Ou seja, promovendo 

o seu desenvolvimento recorrendo ao questionamento de “como agir” e “como ser” 

perante determinadas situações ou acontecimentos, seguindo as regras e valores que 

regem a nossa sociedade e a comunidade escolar onde estão inseridos. No que 

concerne ao papel de coordenar o CT, considero que o DT ao lidar com as 

individualidades de todos os docentes, acaba por ter um papel de líder para que cada 

uma dessas personalidades se torne num grupo que segue o mesmo objetivo: educar, 

formar e criar alunos socialmente integrados, intelectualmente desenvolvidos e no fundo 

seres humanos cada vez mais aptos para as responsabilidades de uma vida adulta. 

Posto isto, para mim, é notória a ação que um DT pode e deve ter ao nível do sucesso 

educativo dos alunos, pressupondo uma grande capacidade de gestão entre todo o 

relacionamento com escola, EE e comunidade escolar. 

Posto isto e citando mais uma vez a definição de Martins (2005) do DT: 

É assumido como uma figura intermédia da escola com responsabilidades 

específicas na coordenação de todos os professores da turma, pela 

promoção do desenvolvimento pessoal e social dos alunos e a sua 

integração no ambiente escolar e, pelo relacionamento entre Escola, 

Encarregados de Educação e Comunidade (p. 21-22). 

O estudo de turma que foi realizado durante o 1º Período, com intuito de através 

de um breve questionário ficar a conhecer melhor a turma quer nas suas individualidades 

quer no seu coletivo (através dos testes sociométricos). Posteriormente, o mesmo estudo 

foi apresentado na 1ª reunião intercalar do CT, a todos os professores e representantes 

dos Encarregados de Educação do 8º C, deixando a área dos testes sociométricos, que 

demonstraria a dinâmica de funcionamento da turma quanto aos alunos mais aceites e 
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mais rejeitados no seio da turma, para uma 2ª parte desta reunião, onde os EE já não 

estariam presentes. Este estudo demonstrou-se importante tanto para um conhecimento 

inicial de todos os alunos (interesses, dificuldades, histórico escolar, etc) como para uma 

melhor compreensão das relações interpessoais da turma. 

Na 1ª reunião de Avaliação intercalar preocupei-me em saber quais os assuntos 

que iriam ser abordados e ajudar a DT em tudo o que ela precisasse. No decorrer desta 

reunião, o meu papel foi meramente observador, concordando apenas com as afirmações 

feitas sobre determinados comportamentos dos alunos, visto que ainda não conseguiria 

ter argumentos e confiança suficiente para a partilha de informação sobre os mesmos. 

Outro papel que desempenhei no desenrolar desta reunião foi auxiliar a DT na recolha 

das informações, mas maioritariamente foi escrever para mim mesma todas as 

informações que se tratavam nesta mesma reunião e que documentos preenchia a DT no 

decorrer da mesma. Desta forma, pretendia estar mais preparada para as próximas 

reuniões que tivessem a mesma finalidade. No entanto, tendo em conta que o conselho 

de turma não evidenciou necessidade de se concretizar reunião intercalar no 2º período, 

não poderei afirmar que a finalidade de observar a primeira reunião tenha revertido em 

desenvolvimentos positivos. 

Nas reuniões de avaliação de fim de período, procedeu-se à confirmação das 

classificações e respetivos balanços de alunos com Planos de Acompanhamento 

Pedagógico Individual e com Programas Educativos Individuais e do comportamento 

geral da turma. Paralelamente defiram-se estratégias de superação das dificuldades e de 

promoção do sucesso educativo. No primeiro período auxiliei a DT no registo dos níveis e 

impressão da pauta final das classificações, assim como no registo dos alunos do 8º C 

que se encontravam no apoio de Ginástica. 

Já no 2º Período, o meu papel ao nível desta reunião foi muito mais ativo, 

acabando por desempenhar o papel de secretária, pois já tinha elaborado um esboço da 

Ata da reunião em questão e a DT teve alguns imprevistos informáticos no decorrer da 

mesma. Assim, acabou por ser fundamental o meu papel, na alteração de algumas 

classificações, no registo de algumas informações a lançar em Ata e mais uma vez na 

impressão da respetiva pauta final. 

Após esta mesma reunião, ainda forneci apoio à DT na finalização da Ata em 

questão, ditando as informações que haviam sido recolhidas no decorrer da mesma. A 

minha participação nestas atividades fez com que percebesse melhor toda a envolvência 
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da coordenação de uma reunião de fim de período bem como de todos os processos a 

serem tratados e aplicados aos alunos com mais dificuldades no 2º período. Considerei, 

por isso, esta experiência muito benéfica para o meu futuro profissional, pois ao vivenciar 

a realização da Ata e a condução das reuniões de final de período, pude ter um primeiro 

contacto com o papel do DT nestas situações e assim, num futuro, não terei tantas 

dificuldades. 

Depois destas experiências formativas, considerei de extrema importância repeti-

la no 3º Período de modo a consolidar algumas questões inerentes à realização da Ata 

pré e pós reunião de CT. Fiquei muito satisfeita por ter tomado esta iniciativa visto que, a 

reunião de final de ano letivo apresenta uma Ata e, a própria condução em CT, diferente 

comparativamente com os períodos anteriores. Apesar de achar que num futuro 

profissional, em que tome o papel de DT, ainda irei ter algumas dificuldades relacionadas 

com o cargo em questão, não deixo de considerar que, esta experiência pedagógica me 

irá ajudar na elaboração de Atas e condução de reuniões. 

Passando para a área que concerne ao atendimento de EE, tendo em conta a 

diversidade de assuntos que são tratados, considero que, de uma forma oportuna, tive 

uma participação bastante positiva e ativa nas mesmas, ao longo do ano letivo. Nas que 

diziam respeito a assuntos meramente informativos sobre o desempenho dos alunos nas 

diversas disciplinas, ou seja, nas que eram marcadas pelos próprios EE, o meu papel foi 

meramente observador, apenas intervindo quando questionada acerca do nível que o 

aluno em questão teria na disciplina de EF ou quando interrogada acerca do 

comportamento do mesmo. Já nas reuniões onde a presença do EE foi solicitada pela 

DT, com o intuito de solucionar problemas disciplinares ou proceder à comunicação dos 

mesmos ao EE, o meu papel foi muito mais interventivo, não só porque alguns destes 

problemas foram solucionados ou abordados por mim junto dos alunos, sempre com a 

finalidade de coadjuvar a DT e sempre após reflexão conjunta sobre os problemas em 

questão. 

Mantendo o foco nestas reuniões com os EE, no início do ano tive um papel 

menos ativo, estando apenas responsável pela transcrição dos lugares dos alunos para o 

quadro, devido a problemas na sua projeção (reunião de apresentação). No entanto, no 

segundo período esta situação alterou-se, estando muito mais interventiva, até porque a 

turma se deparava com alguns problemas, tanto a nível de interesses pessoais como ao 

nível do desempenho académico, acabando por manifestar mais a minha opinião em 

relação a este tema de preocupação tanto da DT como minha e dos próprios EE. 
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Tendo em conta as necessidades que a turma apresentava, devido ao seu 

decréscimo a nível académico, que se associava a um aumento da sua distração com 

outros interesses (social, afetivo, etc), propus à DT que realizássemos uma ação de 

esclarecimento quanto ao tema de Doenças Sexualmente Transmissíveis. Poderá 

parecer um tema estranho de abordar nestas idades tão prematuras, mas a verdade é 

que, no final do 1º período, circulava na turma um livro de índole sexual (“O fim da 

inocência”) que alertou a nossa preocupação (minha e da DT) e de alguns EE. 

Estando a DT de acordo com esta proposta e verificando junto da Direção do 

EBSC se poderia trazer duas enfermeiras para realizar uma “Ação de Educação para a 

Saúde” junto da turma do 8º C, e tendo em conta que a direção estaria a par da situação 

da turma em questão, restou apenas a transmissão da informação via correio eletrónico 

aos EE. Posteriormente, agendei a ação com as enfermeiras, transmitindo-lhes também 

os conteúdos específicos que gostaríamos (a DT e eu) de ver abordados. 

Esta sessão foi bastante positiva, os alunos puderam colocar as suas dúvidas e 

através de um questionário anónimo, conclui-se que todos os alunos gostaram da sessão 

e que grande parte deles gostaria que as enfermeiras voltassem à escola e abordassem 

outros temas. A pertinência de futuras ações ficou para discussão com a DT no 3º 

Período, na qual se chegou à conclusão que a duração do mesmo e o trabalho a ser 

desenvolvido ao nível da atividade “Castelos de risco”, não permitia uma segunda visita 

das enfermeiras. 

Para além desta ação de formação, no 2º Período eu e a DT estipulámos uma 

calendarização de apresentações por parte dos alunos, cujos temas seriam escolhidos 

por eles e aprovados por nós. Assim, tencionávamos incutir algumas responsabilidades 

nos alunos quanto às aulas de formação, bem como o respeito pelos interesses 

individuais dos colegas. Em paralelo a DT, em conjunto com outras professoras, 

promoveu algumas atividades de dinâmica de grupo associadas à formação que estaria a 

frequentar. No final 2º período, após o contacto com várias tarefas de dinâmica de grupo, 

acabei por ajudar a DT na aplicação de algumas das atividades que recordava, dos jogos 

que a DT teria feito, terem tido mais sucesso com os alunos. Com a entrada no 3º 

Período e com a ajuda da disciplina de 2º Semestre, Educação e Promoção da saúde na 

escola, pude trazer uma das atividades de dinâmica de grupo transmitidas pela 

professora da disciplina. Esta tarefa denominada “Lavar o elefante”, consistia em lavar 

uma carrinha em silêncio recorrendo apenas à mimica e à imaginação. Este jogo acabou 

por ter bastante sucesso entre os alunos à medida que cada um ia mimando o lavar de 
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uma carrinha, ficando um clima bastante positivo. O objetivo desta dinâmica é demonstrar 

que por vezes se nos disserem muitas vezes a mesma coisa, acabamos por acreditar 

que isso está a acontecer. 

A realização de todas estas dinâmicas de grupo, iriam terminar com uma atividade 

do projeto “Castelos de risco” que visionava a promoção do desenvolvimento pessoal 

através de uma metodologia de ação-reflexão-ação, incentivando uma atitude 

participativa na mudança, a partir da realização de um conjunto de jogos e dinâmicas de 

grupo, com características de aventura e desafio. 

No que respeita à minha participação na atividade em questão, considero que 

esta teve um contributo positivo para o melhor conhecimento da turma, visto que pude 

verificar uma cooperação diferente entre todos. Aqui, pude confirmar o aumento de união 

entre os elementos da turma que não existia no ano anterior (referido por EE e no 

balanço da disciplina de EF no ano anterior). Para além disso, sendo uma atividade de 

constante reflexão com transfer para o quotidiano dos participantes, pude ter uma melhor 

perceção de alguns conflitos internos individuais dos alunos na resolução dos seus 

problemas pessoais. Estes períodos de reflexão também me permitiram conhecer melhor, 

a forma como os alunos lidam com as suas dificuldades no dia-a-dia e o impacto que as 

mesmas têm sobre eles. Em acréscimo ao contributo da atividade referido até então, o 

facto de ter de participar numa das equipas por falta de elementos, fez com que a relação 

professor-aluno fosse fortalecida, tendo recebido um feedback muito positivo da 

professora que nos acompanhava acerca do respeito e confiança que os alunos 

demonstravam por mim. 

No início do 3º Período, estive presente na reunião com os EE e mais uma vez 

mantive o meu papel interventivo quer ao nível de algumas questões de comportamento 

da turma, quer ainda ao nível de algumas preocupações dos EE face aos métodos de 

estudo dos seus educandos e face a algumas faltas de docentes de outras disciplinas, 

mostrando compreensão sobre as suas preocupações. Percebi que esta compreensão é 

a atitude correta quando se trabalha numa instituição, isto porque apesar de podermos 

concordar que estas faltas dos docentes podem prejudicar o percurso educativo dos seus 

educandos, não poderemos nunca colocar o nosso estabelecimento em causa. Assim, 

tentámos mostrar apoio para que os EE ficassem mais calmos e demonstrámos que a 

docente da disciplina em causa irá repor a matéria dada antes do final do ano letivo. 
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No final desta reunião o facto de ter tido alguns EE a virem ter comigo para 

agradecer o trabalho que tinha desenvolvido, enunciando que notavam alterações face à 

disciplina e mesmo aos interesses diários nas suas educandas, foi bastante gratificante e 

fez recordar o porquê de sempre ter tido esta motivação profissional de vir a ser 

professora de Educação Física. Observo que esta alteração se poderá ter evidenciado 

mais no campo feminino da turma, pois os alunos já seriam bastante ativos no início do 

ano e nos anos anteriores, ao passo que as alunas sempre evitaram tanto a prática de 

atividade física como a realização das aulas de EF. Num ano em que existem muitas 

experiências, tarefas e reestruturações de perfil profissional, acho que acabei por me 

esquecer que aquilo que me motiva nesta profissão é o facto de podermos criar 

alterações nas crianças / jovens de hoje em dia, podendo através das suas evoluções e 

dos seus êxitos, tornar uma jovem introvertida numa jovem mais confiante, alterar o gosto 

pela atividade e pela própria disciplina. O facto de este trabalho ter sido reconhecido, 

mesmo que por uma pequena minoria de EE, fez-me sentir uma satisfação pessoal muito 

grande, ao saber que consegui tocar e alterar mentalidades e formas de estar no seio da 

turma. 

Foi após esta reunião, que procedi, nas aulas de formação, à transmissão da 

importância de elaborar um horário de estudo para que os alunos pudessem organizar, 

com vista ao seu sucesso académico. Face à dimensão do período, às interrupções 

letivas (feriados) e ao recurso destas aulas para a aplicação de fichas de preparação 

para os testes comuns, fez com que a realização desta sensibilização apenas fosse 

efetuada numa fase em que já não teria consequências. No entanto, estando terminada a 

minha formação inicial, considero que esta deveria ter sido uma ação realizada logo no 1º 

período já para criar, de partida, linhas orientadoras aos alunos. Todavia, apresentei a 

tarefa para que os alunos possam iniciá-la no ano letivo seguinte, tendo reforçado a 

importância desta organização, de forma a cativar a sua atenção e alertá-los, referindo-

lhes que irão transitar para um ano de exames, final de ciclo, onde se antevê um 3º 

período de duração igual ao presente ano letivo (6 semanas) e um ano letivo com um 

estudo mais intenso. 

Fazendo agora uma reflexão sobre as horas de Direção de Turma, auxiliei a DT 

na organização dos dossiers individuais dos alunos da turma do 8ºC e na resolução e 

troca de opiniões no que concerne ao comportamento da turma e em particular de alguns 

problemas disciplinares e pessoais. Também pude, apenas a partir do 2º Período, 

proceder ao registo de faltas e justificação das mesmas no programa Inovar. 
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Todo este trabalho desenvolveu-se num clima muito positivo e de cordialidade, 

onde a formadora (DT) e a formanda seguem linhas de pensamento e de orientação 

semelhantes, quer em termos de metodologias de trabalho, quer, principalmente, ao nível 

de relacionamento entre indivíduos. Tudo isto irá permitir que nas minhas intervenções 

pedagógicas futuras possa realizar um transfer positivo das aprendizagens, 

procedimentos e mecanismos aplicados durante este ano de formação. 

Ainda relativo à minha formação ao nível da Relação com a comunidade, resta 

mencionar o contacto com o departamento do Ensino Especial. Durante esta formação, 

mostrei sempre uma iniciativa e preocupação na colaboração com o Ensino Especial, de 

forma a percecionar melhor o estado global do aluno com NEE e de até receber alguma 

ajuda na condução do ensino e dos apoios com o aluno em questão, visto neste 

departamento estarem presentes os profissionais que lidam há mais anos com o 

discente. Julgo que esta comunicação foi de extrema importância durante todo o ano 

letivo, não só para perceber até que ponto certos comportamentos estariam a acontecer 

apenas na minha disciplina ou seria um estado geral do aluno, como também para 

perceber, através de trocas de informações com a professora responsável do ensino 

especial, qual a melhor forma de trabalho com o aluno em questão, para que esse fosse 

bem-sucedido e manifestasse recetividade. 

Este constante contacto com a professora responsável pelo Ensino Especial e 

com o professor do aluno em questão, foi fundamental para avaliar alguns 

comportamentos que o aluno teria durante o apoio e até mesmo para avaliar algumas 

questões sociais que se teriam demonstrado um problema no início do ano letivo. Numa 

fase final de período, o aluno encontrava-se muito desmotivado e preguiçoso em todas as 

áreas do seu ensino, facto que preocupou tanto os professores de ensino especial como 

a mim como professora de EF do discente, pois estaria a faltar muitas vezes às aulas e a 

sua prestação em aula também estaria a ficar aquém do que já havia demonstrado. Em 

conversa sobre esta problemática com o seu professor, tomei conhecimento de uma 

reunião que iria ser agendada com o seu EE de forma a proceder a uma balanço do 

corrente ano letivo e sobre uma perspetiva de trabalho futuro. Assim e tendo em conta 

que esta desistência do aluno em algumas atividades me preocupava, pois sentia que 

uma das valências com que o discente deve retirar da escola é “não desistir”, solicitei que 

me informassem de quando se procederia à realização da reunião, pois gostaria de estar 

presente na mesma, onde desempenharia a função de professora de EF, mas estaria 

inserida na coadjuvação com a DT, que também esteve presente. 
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Assim sendo, compareci em conjunto com a DT na reunião com o pai do referido 

aluno, em conjunto com a professora responsável do Ensino Especial e o professor que 

acompanha o aluno. Esta foi uma reunião muito positiva, ajudando-me a perceber melhor 

as características do aluno e as suas motivações. Pude também ter uma melhor 

perceção do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido com o aluno, na EBSC, assim 

como as perspetivas futuras para o discente em questão. 

Foi através destas duas intervenções, que percecionei que o aluno passaria muito 

tempo em casa isolado. Este é um problema, não só devido à epilepsia que se vinha a 

manifestar mais intensamente com o avançar da idade, como também devido às suas 

limitações motoras. Assim, tendo em conta o gosto do aluno por desportos de combate, 

procedi à procura de associações ou clubes, perto da zona de residência do aluno, que 

tivessem desportos de combate adaptado para que o mesmo pudesse frequentar e, desta 

forma, contribuir para o desenvolvimento das suas competências de socialização. Esta 

informação foi passada à professora responsável pelo Ensino Especial e posteriormente 

reencaminhada para o EE. 

Durante a última etapa de formação, e estando um pouco relacionado com os 

assuntos referidos no parágrafo anterior, uma das minhas preocupações com o aluno 

assentou sobre o período de férias, onde pretendia saber até que ponto o aluno estaria 

incluído em algum tipo de atividade durante estes três meses. Esta foi uma preocupação 

que tive com todos os meus alunos, pois considero que nas férias os jovens acabam por 

passar muito tempo em casa e gosto sempre de incentivar algumas atividades 

desportivas ou sociais entre eles. Mas, tendo em conta as limitações motoras do aluno, 

os seus problemas de epilepsia e de socialização e a sua necessidade de constante 

estimulação, senti que este deveria ser um tema abordado junto da professora 

responsável pelo Ensino Especial, até porque a relação que se estabeleceu, permitia-me 

sentir à vontade para o fazer. No entanto, esta seria uma situação que já estaria a ser 

trabalhada pelo ensino especial, faltando apenas a validação do EE. 

No 3º Período e tendo em conta o balanço do período anterior, nos apoios ao 

aluno com NEE tentei ir mais ao encontro dos seus interesses, trabalhando as diversas 

capacidades e habilidades motoras através da atividade selecionada por ele. Por 

exemplo, se a atividade selecionada fosse futebol, tentava inserir habilidades que 

estimulassem as diversas partes do corpo, como o jogo “à parede”, maior número de 

toques, toques com diferentes partes do corpo e até mesmo toques de voleibol (toque de 

dedos). Com esta estratégia, senti que a resistência quanto aos apoios diminuiu 
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substancialmente e que o clima professor-aluno se tornou mais positivo, existindo uma 

maior partilha de informação sobre preocupações que o aluno teria e sobre o seu próprio 

quotidiano. 

No entanto, um dos objetivos que queria ter conseguido com o aluno prendia-se 

com a adesão a atividades com a sua turma, visto que a sua integração nesta era inferior 

à do ano letivo anterior (informações recolhidas em reuniões de CT e através da 

colaboração com o Ensino Especial). Tentei convencê-lo a participar na atividade de 

“Castelos de risco”, pois considerava que sendo uma atividade ligada às dinâmicas de 

grupo, seria muito positivo para a socialização do aluno e reintegração na sua turma. 

Apesar de esta iniciativa não ter sido bem-sucedida, o facto de ter assistido a uma maior 

intervenção com a turma nos períodos de recreio através da realização de atividades 

desportivas, faz-me querer que a integração do aluno melhorou ao longo do ano letivo. 

Sustento também esta conclusão pelo facto de em dezembro os próprios colegas se 

questionarem sobre o afastamento do aluno em questão, e por meados de maio os 

mesmos partilharem, comigo e com a DT, que o aluno em questão estaria novamente 

mais próximo da turma. 
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Reflexão final 

 

Esta experiência ao nível da prática educacional inserida no MEFEBS foi um 

processo enriquecedor ao longo do meu EP. Todas as aprendizagens adquiridas nas 

diversas áreas acabaram por ir além de uma mera formação pedagógica em contexto de 

estágio. Contribuíram assim para o meu desenvolvimento humano e pessoal, permitindo 

que a constante troca de conhecimentos melhorasse toda a perceção da realidade 

escola, alunos e comunidade, que poderei aplicar num futuro profissional. 

O presente relatório visou o meu grau de desenvolvimento enquanto Professor, 

tanto ao nível da relação com os alunos em sala de aula, como no âmbito da comunidade 

escolar. 

Neste ano de formação foi determinante para a construção de um futuro 

profissional, uma constante capacidade de reflexão, não só individual como conjunta, 

tendo em conta os aspetos positivos e negativos, com que cada um dos elementos do NE 

se deparou. Todos estes processos decorreram de uma constante partilha de informação 

entre o NE, GEF, DT e OE, acerca das diferentes ações pedagógicas dinamizadas, de 

forma a constituir-se uma mais-valia para a concretização de todas as aprendizagens que 

foram conseguidas durante este ano letivo. 

A EF nos últimos anos tem vindo a perder prestígio e a ser desvalorizada 

progressivamente, ao ponto que deixou de ser tida como nota de avaliação do aluno no 

final do secundário. Considero que todos estes fatores têm contribuído para que a visão 

de que a EF ajuda os jovens no seu desenvolvimento saudável e multilateral, se tenha 

perdido. Este ano na EBSC fez-me perceber que apesar da política da sociedade e da 

educação se ter alterado, a motivação que guia os docentes do GEF e que os faz 

transmitir o gosto pela disciplina e pela consequente prática de atividade física aos 

alunos, não morreu. Este estabelecimento escolar rege-se constantemente pela procura 

de uma melhor formação dos alunos quer através das adaptações curriculares, quer 

através de apoios para a superação das suas dificuldades, quer ainda através da 

integração das mais diversas modalidades ao nível do DE. 

Contudo, ao existir um ambiente social onde a disciplina perde cada vez mais 

credibilidade nos seus benefícios e na sua importância, cabe a todos os professores de 

EF organizar o seu trabalho, no contexto de cada escola, promovendo processos de 

mudança e inovação educativa. Mais uma vez considero que o meu estágio na EBSC 
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demonstrou exatamente esta dinâmica, onde observei professores preocupados com a 

promoção de valores como o respeito entre alunos, o espírito de entreajuda e a luta pela 

concretização de objetivos de grupo ou pessoais. Através dos apoios à disciplina de EF a 

escola fomenta o combate às adversidades e desenvolve as capacidades de superação 

dos alunos, ensinando-os a ultrapassar os seus problemas ou dificuldades, estimulando a 

sua capacidade de resiliência. Para além destes valores de vida, as dinâmicas de DE, as 

próprias aulas e apoios de EF promovem o desenvolvimento pessoal e social do aluno, 

cultivando outros valores importantes da sociedade como a justiça, a igualdade de 

oportunidades e a responsabilidade pessoal e social. 

Quando iniciei este processo de formação numa situação escolar real, estava 

empolgada e motivada para esta nova realidade. Apesar de considerar ter sido um ano 

difícil de formação pessoal e humana, com o derrubar de algumas ideias que já 

formavam a minha postura profissional, termino este período de formação ainda mais 

motivada e otimista quanto ao meu futuro profissional. Reflito e trago desta experiência 

de formação todos os aspetos positivos, toda a minha evolução ao nível de organização 

de aula, da diferenciação do ensino, da procura sempre por uma aula melhor. Estes são 

pontos que irei levar para um futuro profissional, trazendo sempre comigo uma atitude 

reflexiva e crítica quanto às aulas lecionadas. Tenciono levar ainda, alguma desta energia 

da procura por uma melhor formação dos nossos jovens, que vivi nesta escola e com 

estes docentes de excelência. Considero que saio deste desafio como um elemento mais 

pró-ativo e dinâmico, que irá tentar inúmeras vezes e falhar outras mil, na tentativa de 

conseguir transmitir todos os valores da EF, da atividade física e da sociedade que nos 

rodeia aos jovens de hoje em dia. 

 

  

“Eu tentei 99 vezes e falhei, mas na centésima tentativa eu consegui, nunca desista dos seus objetivos 

mesmo que esses pareçam impossíveis, a próxima tentativa pode ser vitoriosa.” 

Albert Einstein 
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Anexos 

 

(Em formato digital – CD) 


