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Resumo 

O presente relatório pretende expor o meu percurso enquanto professora estagiária, 

refletindo sobre as minhas aprendizagens e projetando estratégias para um futuro 

contexto profissional. As minhas expectativas face ao estágio passaram pela aplicação 

em contexto real dos conhecimentos adquiridos nos primeiros anos da formação inicial, 

esperando encontrar, soluções, técnicas e estratégias que me fizessem crescer pessoal e 

profissionalmente. 

As dificuldades foram inúmeras. Em termos pedagógicos, o planeamento, a 

implementação de estilos de ensino e a realização de balanços focalizados constituíram 

os meus maiores desafios, bem como a gestão do clima aluno-tarefa e dos 

comportamentos de indisciplina. As minhas funções no desporto escolar ajudaram-me 

não só a consolidar competências pedagógicas, mas a valorizar esta iniciativa, que 

apenas tem o impacto desejável quando toda a escola apoia e assume a sua importância. 

A atividade “Dos 8 aos 80” foi o culminar de todas as competências organizativas, 

ensinando-me a comunicar, gerir e planear atividades de maior dimensão. O controlar 

das emoções e a gestão da frustração foram aprendizagens pessoais que marcaram este 

ano.  

Tendo em vista uma formação integral, foi através do conjunto das minhas atividades em 

todas as áreas da escola que adquiri as competências necessárias para iniciar a minha 

vida profissional. 

Palavras-chave: Educação Física, ensino, estágio pedagógico, escola, desporto escolar, 

investigação-ação, projeto, reflexão, professor, pedagogia  
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Abstract 

This report seeks to expose my journey as a student teacher, reflecting upon what I have 

learnt whilst projecting strategies for a future professional context. My expectations 

regarding my teaching practice were to apply the knowledge acquired in my first years of 

training, hoping to find solutions, techniques and strategies that would help me grow 

personal and professionally.  

The difficulties were numerous. Pedagogically speaking, planning, implementing different 

teaching styles and focusing ends of lessons were my biggest challenges, as well as 

engaging students and managing behaviour. My role in school sports helped me not only 

consolidate my pedagogical skills, but also give value to this initiative that only has the 

desired effect if the entire school is behind it. The activity “Dos 8 aos 80” was the 

culmination of all the organisational skills acquired, having taught me to communicate, 

manage and plan broader activities. Learning to control my emotions and deal with 

frustration were aspects that made me grow as a person throughout this year. 

Knowing that the teaching practice is an integral learning process, it was through my 

participation in all aspects of the school that I have gained the skills required to start my 

professional career.  

Key words: Physical Education, teaching, teaching practice, school, school sports, action 

research, project, reflection, teacher, pedagogy 
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1. Introdução 

O estágio pedagógico constituiu-se como o último passo na minha formação inicial. O 

percurso tem sido longo e certamente continuará a ser. Foi desde muito jovem que surgiu 

a paixão pela área, tendo-me envolvido numa enorme panóplia de atividades diferentes, 

desde o judo à natação, passando pela dança e terminando no basquetebol. Este 

percurso levou à minha formação académica, onde me licenciei em treino desportivo, 

especializando-me na modalidade de basquetebol. O meu entusiasmo pela educação 

apenas se consolidou quando tive a oportunidade de trabalhar com um grupo de jovens 

na área do treino, tendo-se revelado o principal fator decisivo para enveredar por este 

caminho profissional.  

As minhas expectativas quanto ao estágio pedagógico realizado partiram não só das 

minhas convicções acerca do que é ser professor, adquiridas enquanto aluno, como 

também da minha ansiedade de pôr em prática os conteúdos teóricos abordados nos 

quatro anos anteriores ao seu começo. Esperava ser confrontada, ao longo do ano, com 

dificuldades e conflitos e encontrar respostas e soluções às minhas inquietudes 

filosóficas e práticas. A procura dessas respostas reflete-se no trabalho desenvolvido 

individual e coletivamente, no estudo contínuo e persistente e na ajuda proporcionada 

pelos profissionais que guiaram o meu percurso de formação.  

As minhas convicções acerca da Educação Física antes de iniciar o estágio pedagógico 

foram influenciadas e moldadas por um conjunto de vivências que antecederam a minha 

formação académica inicial. Da perspetiva da teoria da socialização ocupacional, a fase 

de aculturação, ou seja toda a vida de uma pessoa desde o seu nascimento até à tomada 

de decisão de se tornar professor (Richards, Templin & Graber, 2014), é a forma de 

socialização mais potente que os professores de Educação Física experienciam (Curtner-

Smith, Hastie & Kinchin (2008, citado por Richards et al., 2014). Olhando para a minha 

formação deste prisma, todas as minhas vivências enquanto aluna, e enquanto atleta do 

desporto escolar e federado contribuíram enormemente para a pessoa/professora que 

sou hoje. Fui igualmente influenciada pela filosofia educativa da minha escola face ao 

desporto, evidente na enorme importância e valor dado aos alunos que representavam a 

escola nas competições. A dedicação dos professores à organização de atividades ao 

longo do ano, bem como o impacto que tiveram na vida dos seus alunos, incluindo na 

minha, foi uma verdadeira inspiração, sendo esta a origem da minha paixão pela 

Educação Física.   
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Richards et al. (2014) alerta para as limitações que os primeiros anos de docência podem 

ter, dada a forte influência do período de aculturação. De facto, a minha fase de 

aculturação levou-me a consolidar um conjunto de crenças acerca do ensino da 

Educação Física que, embora questionadas no período de socialização profissional, 

nomeadamente nos primeiros quatro anos de formação inicial, se mantiveram presentes. 

Para mim, o estágio pedagógico foi o meio através do qual adquiri as ferramentas 

necessárias à minha transformação de aluna para professora, sendo que a minha 

identidade já estava moldada e marcada a priori. Não obstante, a minha passagem pelo 

estágio fez-me questionar, criticar e refletir sobre as minhas ideias, os meus ideais 

profissionais, e as minhas práticas.  

A aquisição das ferramentas necessárias à minha transformação pressupunha uma base 

de conhecimentos teóricos, estudados nos primeiros quatro anos da minha formação 

académica e absolutamente fundamentais no meu percurso enquanto professora 

estagiária. Esta base de conhecimentos engloba conhecimentos do conteúdo, sobre as 

diferentes matérias do currículo de Educação Física, conhecimentos pedagógicos, sobre 

a forma como esses conteúdos devem ser ensinados, e conhecimentos acerca dos 

aspetos organizacionais da escola enquanto instituição. Se por um lado os 

conhecimentos do conteúdo e pedagógicos adquiridos me prepararam de uma forma 

sólida para encarar um contexto real de ensino, por outro lado os conhecimentos acerca 

dos aspetos organizacionais da escola apenas foram apreendidos no estágio 

propriamente dito. Isto é, apenas posso afirmar que aprendi como uma escola funciona 

fazendo parte dela e participando nela de uma forma plena e ativa, participação essa que 

passou pela lecionação de aulas de Educação Física, pela coadjuvação de dois núcleos 

de desporto escolar, pelo acompanhamento da direção de turma e pela dinamização de 

atividades e projetos na escola.  

Posto isto, o presente relatório assume um caráter extremamente pessoal, onde procuro 

evidenciar aquilo que foi o meu estágio pedagógico, refletindo sobre as minhas 

aprendizagens pessoais e profissionais, e como estas moldaram as minhas convicções 

acerca do ensino Educação Física, adquiridas ao longo da minha socialização pré-

profissional (fase de aculturação). Procuro igualmente fazer uma análise projetiva, na 

perspetiva de um contexto profissional futuro onde poderei não só aplicar as 

aprendizagens consolidadas, como investir naquelas que ficaram aquém das minhas 

potencialidades. Não obstante o caráter pessoal deste documento, os benefícios que, eu 

enquanto estagiária e o núcleo de estágio no geral, trouxemos para a escola e para os 

alunos serão também abordados quando e onde se revelar pertinente.  
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Por forma a contextualizar o leitor, no primeiro capítulo do presente relatório é feita uma 

descrição e reflexão sobre a escola onde foi realizado o estágio pedagógico, 

nomeadamente a Escola Básica 2,3 Eugénio dos Santos (EBES). Esta secção dividir-se-

á em quatro partes: a escola; os alunos; o grupo de Educação Física; e o núcleo de 

estágio. Estando caracterizado todo o envolvimento do estágio, o segundo capítulo 

procura incidir sobre o ensino da Educação Física propriamente dito. Aqui serão 

abordadas questões como o currículo, a turma que me foi atribuída, a minha intervenção 

pedagógica, o projeto de investigação-ação desenvolvido pelo núcleo de estágio e ainda 

o meu trabalho com outras turmas. De seguida será discutido o tema desporto escolar, 

onde refletirei sobre o meu papel coadjuvante nos núcleos de voleibol e boccia, e como o 

meu envolvimento no fenómeno do desporto escolar moldou a minha visão sobre o 

mesmo. O capítulo seguinte será dedicado ao meu trabalho no acompanhamento da 

direção de turma, onde será analisada a minha participação nas diferentes tarefas 

inerentes ao diretor de turma, levando a uma reflexão sobre a importância deste papel no 

ensino e nas escolas. Por fim, refletirei sobre a atividade “Dos 8 aos 80”, e sobre o 

impacto que teve na escola, nos participantes e na minha formação enquanto professora 

estagiária. 
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2. A Escola Básica 2,3 Eugénio dos Santos 

Neste capítulo serão abordadas as questões relacionadas com os aspetos físicos, 

geográficos e organizacionais da escola, contextualizando todo o trabalho realizado no 

âmbito do estágio pedagógico.  

2.1. A Escola 

O antigo agrupamento de escolas Eugénio dos Santos agregou-se no ano letivo 

2013/2014 à Escola Secundária Rainha Dona Leonor (ESRDL), formando um novo 

agrupamento – Agrupamento de Escolas Rainha Dona Leonor (AERDL). O agrupamento 

é constituído, para além da EBES e da Escola Secundária Rainha Dona Leonor, por 

quatro escolas do primeiro ciclo – Escola Básica 1 Bairro de São Miguel, Escola Básica 

1/Jardim de Infância Santo António, Escola Básica 1 Coruchéus e o Hospital Dona 

Estefânia. À exceção do Hospital Dona Estefânia, que funciona de uma forma bastante 

diferente das restantes, todas as escolas do agrupamento encontram-se localizadas num 

raio de 1500 metros.  

Quais as implicações duma escola agrupada na organização da escola e no meu 

processo de formação?  

Olhando para os objetivos estipulados pelo Ministério da Educação e Ciência (MEC) 

relativamente às escolas agrupadas, o primeiro que consta é o desenvolvimento de um 

projeto educativo comum. Desta forma, as escolas agrupadas trabalham com base num 

documento partilhado, contribuindo para uma maior coerência entre as diferentes escolas 

(Portaria 1181/2010). Visto que o ano letivo de 2013/2014 foi um ano de transição, em 

que foi formado um novo agrupamento, o projeto educativo não foi atualizado, tendo 

poucas implicações tanto na escola como no meu processo de formação.  

O segundo aspeto referido pelo MEC prende-se com a promoção de uma escolaridade 

contínua de 12 anos, incidindo sobre a articulação entre ciclos. 

A existência de um projeto educativo comum encontra-se na base desta ideia, algo que o 

AERDL teria se não estivesse num ano transitório. A partir do momento em que existe 

uma base de trabalho comum, passa a ser possível e desejável todo um trabalho de 

partilha entre as diferentes escolas do agrupamento. É possível sintetizar algumas 

vantagens associadas às escolas agrupadas: rede de partilha de informação; partilha de 

infraestruturas; promoção de iniciativas. A rede de informação engloba informações sobre 

os alunos, estratégias e progressões pedagógicas, técnicas e estratégias utilizadas na 
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promoção de um bom clima e no combate de comportamentos de indisciplina, e ainda 

informações sobre o currículo, nomeadamente as matérias e conteúdos abordados. Com 

uma escolaridade contínua em vista, e sabendo que o percurso normal de um aluno será, 

provavelmente, dentro do mesmo agrupamento, a coerência entre ciclos revela-se um 

aspeto fulcral. Deste modo, acredito que o AERDL, no caso da Educação Física e nas 

restantes disciplinas também, teria beneficiado, e beneficiará, de momentos de partilha 

de informação, por exemplo através de uma reunião com um representante de cada 

escola onde analisem, avaliem e proponham formas de trabalho semelhantes com vista a 

um objetivo comum – o sucesso dos alunos.  

 Ao longo do meu ano de estágio não foram evidentes quaisquer tentativas de contacto 

entre escolas neste âmbito, apenas entre os ciclos dentro da EBES, visto que nas 

reuniões de subdepartamento participavam os professores de ambos os ciclos. Teria sido 

interessante participar num momento de partilha entre professores de diferentes escolas, 

onde conceções e formas de trabalho distintas fossem evidenciadas. Esta teria sido uma 

experiência de formação positiva, possibilitando um olhar mais amplo sobre o ensino da 

Educação Física. No futuro, dada a oportunidade, estarei preparada e aberta a tomar 

iniciativas neste sentido.  

Quanto à segunda vantagem mencionada, nomeadamente a partilha de infraestruturas, 

parece-me um ponto essencial, que permitiria que as escolas se complementassem 

umas às outras, algo que é possível devido à proximidade geográfica das escolas do 

agrupamento. Sabendo que o ano letivo passado foi um ano de transição, é possível que 

todas estas questões ainda não sejam passíveis de implementar. No entanto, penso que 

é do maior interesse de todas as escolas procurar partilhar todos os recursos disponíveis, 

em prol de um maior leque de oportunidades de trabalho.  

Por fim, a terceira vantagem enunciada diz respeito à promoção de iniciativas. Atividades 

como o dia “Dos 8 aos 80” e o “Dia d’Aventura no Rainha” devem ser exploradas e 

alargadas às restantes áreas disciplinares visto que promovem a socialização entre os 

alunos das diferentes escolas, e podem ainda representar uma forma dinâmica e 

inovadora de abordar alguns conteúdos curriculares. Estas iniciativas são exemplos das 

vantagens que estagiar numa escola agrupada traz. Foi possível através destas 

atividades desenvolver um conjunto de competências ao nível da organização, 

comunicação e capacidade de resolução de problemas, algo que será aprofundado no 

último capítulo do presente relatório, destinado à reflexão sobre ambas as atividades. 
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2.2. Os alunos 

De acordo com o projeto educativo 2010-2013, frequentam a EBES aproximadamente 

1000 alunos, dos quais 21% beneficiam de apoio social escolar (ASE). Dois por cento 

dos alunos do 5º e 6º anos têm necessidades educativas especiais e no terceiro ciclo, 5%, 

1% e 6%, nos 7º, 8º e 9º anos, respetivamente. Quanto às taxas de aprovação da escola, 

na disciplina de Educação Física, as percentagens manifestaram-se altas em todos os 

anos de escolaridade, sempre acima dos 90%, e atingindo os 100% no 9º ano. Estes 

valores são extremamente positivos e demonstram um bom trabalho por parte do grupo 

de Educação Física, bem como dos alunos. De uma forma mais geral, relativamente à 

reprovação de alunos, no 7º ano apenas 70% dos alunos têm idades correspondentes ao 

ano de escolaridade e no 9º ano, 75%. Nos restantes anos as percentagens rondam os 

80-85%.  

Quanto ao impacto que estes factos tiveram no meu estágio, este reflete-se nos alunos 

que constituíam a turma que me foi atribuída, bem como os alunos presentes nos núcleos 

de desporto escolar e das turmas que lecionei na semana a tempo inteiro. Ou seja, ao 

longo do meu ano de estágio tive a oportunidade de contactar com muitos dos alunos nas 

situações acima referidas, nomeadamente com necessidades educativas especiais, 

repetentes incluídos em turmas com alunos mais novos, e ainda alunos com apoio social 

escolar. As implicações a este nível serão discutidas nos respetivos capítulos do relatório.  

2.3. O grupo de EF 

O grupo de Educação Física da EBES enquadra-se no departamento de expressões, 

departamento esse que engloba também a Educação Visual, a Educação Musical e a 

Educação Especial. A forma como as diferentes disciplinas se relacionavam evidenciou-

se nas atividades desenvolvidas no dia das expressões, onde a atividade “Dos 8 aos 80” 

se enquadrou, em conjunto com outras atividades no âmbito das restantes disciplinas do 

departamento. 

Quanto ao subdepartamento de Educação Física, este é constituído por sete professores, 

dos quais três lecionam o terceiro ciclo e quatro lecionam o segundo. Existe uma 

subcoordenadora por ciclo, uma coordenadora do desporto escolar e ainda um diretor de 

instalações.  

Relativamente ao modo de funcionamento do grupo de Educação Física em termos 

curriculares, existem quatro documentos de apoio, nomeadamente os planos plurianuais 
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por ciclo, o projeto curricular de Educação Física (PCEF), o protocolo de avaliação inicial 

(PAI) e sumativa (PAS), cujas raízes se encontram nos PNEF.  

Quanto ao plano plurianual, nele estão enunciados os objetivos para o respetivo ciclo de 

escolaridade, a repartição do ano letivo por etapas e as matérias prioritárias. O meu 

estágio relaciona-se com estas questões na medida em que todo o trabalho desenvolvido 

com a turma partiu não só do currículo nacional, nomeadamente os PNEF, mas também 

das diretrizes emanadas no plano plurianual do terceiro ciclo. Neste documento, o grupo 

define que em todas as etapas as turmas devem passar por todas as matérias. Em 

primeiro lugar, questiono se será mesmo necessário passar por todas as matérias em 

todas as etapas. Se existem algumas que exigem um contacto quase que constante para 

que haja evolução, como é o caso do voleibol, onde a componente técnica é fundamental, 

existem outras onde isso pode não ser necessário, como por exemplo algumas 

disciplinas do atletismo, nomeadamente a corrida de velocidade onde apenas está 

envolvida uma habilidade motora, habilidade esta que está presente num enorme leque 

de atividades.  

Outra reflexão acerca deste aspeto prende-se com a possibilidade de haver uma forma 

diferente de aplicar as matérias prioritárias por ano, não tendo que ser obrigatório 

lecionar todas em todos os anos de escolaridade. Isto já acontece com a ginástica 

acrobática que apenas é introduzida no terceiro ciclo. No entanto, no âmbito de uma 

maior articulação vertical curricular e de uma maior coerência entre ciclos e escolas, 

estas decisões poderiam ser tratadas em conjunto com os professores das restantes 

escolas do agrupamento. Desta forma proporcionar-se-ia aos alunos uma formação 

sequencial de 12 anos, pensada e concretizada por todos os professores do 

agrupamento. Foi evidente ao longo do meu ano de estágio, através do contacto com os 

professores do segundo ciclo, que as turmas de quinto ano necessitam de muito tempo 

de contacto com algumas matérias, visto que não as tiveram no primeiro ciclo. Exemplos 

disto são a patinagem e o badminton. O caso dos jogos pré-desportivos e jogos 

desportivos coletivos é também um ponto a refletir. Porquê lecionar, no quinto ano, todos 

os jogos desportivos coletivos se já existem os jogos pré-desportivos, onde é possível 

trabalhar as questões táticas essenciais à aprendizagem do basquetebol, do andebol e 

do futebol. Parece-me que uma seleção de prioridades poderia ser benéfica para os 

alunos, visto que Educação Física os vai acompanhar, ao longo de toda a sua 

escolaridade obrigatória. Posto isto, penso que a lecionação de todas as matérias em 

todas as etapas poderia ser repensada, bem como as prioridades das matérias por ano. 
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Relativamente ao roulement dos espaços, todas as turmas passam pelos três espaços 

principais em cada semana. Visto que os espaços são todos polivalentes, é possível 

lecionar todas as semanas, qualquer uma das matérias abordadas no currículo de EF da 

escola. Esta é uma grande vantagem, permitindo uma grande flexibilidade de 

planeamento das etapas e unidades de ensino. Esta forma de funcionamento 

condicionou todo o meu planeamento tentando sempre conjugar as matérias nos 

diferentes espaços, com base nas prioridades da turma. 

Quanto às formas de trabalho do subdepartamento de Educação Física no que respeita à 

sua coesão enquanto grupo e à partilha de ideias, opiniões e estratégias, considero que 

há ainda um longo caminho a percorrer. De acordo com Costa, Onofre, Martins, Marques 

e Martins (2013), “o trabalho coletivo desenvolvido pelo grupo de Educação Física 

assume-se como um fator determinante no sucesso dos alunos” (p.78). Foi-se tornando 

evidente ao longo do ano letivo, pelas horas passadas na escola, pelo contacto direto 

com os professores em momentos formais, nomeadamente as reuniões de 

subdepartamento, e ainda pelas conversas informais, que existe uma predominância de 

trabalho individual e pouco trabalho coletivo. Porém, foi através do trabalho de 

investigação-ação que esta ideia se consolidou, tendo os resultados refletido uma forma 

de trabalho isolada com pouca partilha e troca de ideias. No entanto, olhando para as 

taxas de sucesso à disciplina apresentadas no capítulo sobre os alunos da escola, estas 

demonstram que é possível os alunos terem sucesso sem que haja um grande trabalho 

coletivo dentro do grupo de Educação Física, revelando uma contradição entre aquilo que 

diz a bibliografia e aquilo que é a realidade desta escola. Esta questão coloca em causa 

o conceito de “sucesso”, levando-me a questionar se não se tratará de um “sucesso 

relativo”. Ou seja, visto que os professores trabalham maioritariamente de forma 

individual, acabam por ser eles a determinar o sucesso dos seus alunos em termos de 

níveis de especificação e, consequentemente, classificação. Porém, no trabalho de 

investigação-ação desenvolvido, foi notória uma discrepância entre os níveis de 

exigência dos diferentes professores, mesmo utilizando os mesmos critérios. Para que 

esta discrepância se minimize e para que o sucesso dos alunos seja em termos 

absolutos, acredito ser necessário o tal trabalho coletivo referido pelos autores 

supracitados. 
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2.4. O núcleo de estágio 

O núcleo de estágio do ano letivo 2013/2014 era constituído por mim e mais dois colegas 

da Faculdade de Motricidade Humana. Importa salientar a mais-valia, para o meu 

percurso de formação, da existência de um grupo de trabalho, possibilitando uma 

constante troca e partilha de ideias e opiniões, com vista a uma melhor intervenção nos 

diferentes contextos inerentes ao estágio.  Esta mais-valia foi evidente nas tarefas de 

grupo, nomeadamente o projeto de investigação-ação e o projeto de intervenção, mas 

também nas atividades individuais como o planeamento das aulas, as reflexões sobre as 

mesmas e o trabalho desenvolvido no âmbito da direção de turma. Houve sempre uma 

enorme abertura para discutir as nossas dificuldades individuais, pedir auxílio para 

resolver problemas e procurar, em conjunto, estratégias que pudessem ser utilizadas por 

cada um nas suas respetivas turmas ou núcleos de desporto escolar. 

Relativamente às turmas de cada um, as três eram muito diferentes, logo, tinham 

necessidades distintas. Enquanto a minha turma era reduzida, com problemas ao nível 

do clima aluno-aluno e por vezes de disciplina, a turma dos meus colegas tinham 24 e 30 

alunos sendo que uma era de 9º ano e a outra de 8º. Na turma do 9º ano as dificuldades 

revelaram-se essencialmente ao nível da criação de rotinas positivas de trabalho e na de 

8º as dificuldades surgiram na gestão de um número de alunos muito elevado com 

algumas questões de disciplina também. Porém, apesar de estarmos perante turmas 

diferentes, foram identificadas no início do ano algumas dificuldades comuns aos três 

estagiários que foram alvo de análise e trabalho ao longo de todo o nosso percurso de 

estágio, nomeadamente ao nível do clima aluno-tarefa, da diferenciação do ensino e da 

observação dos níveis de especificação no processo de avaliação.  

Para dar resposta a estas dificuldades, o núcleo trabalhou em conjunto, através de 

pesquisa bibliográfica, contacto com professores especialistas e discussões assíduas 

acerca de estratégias possíveis. Não podendo afirmar com toda a certeza que estas 

dificuldades foram superadas, particularmente no meu caso, penso que é possível afirmar 

que o trabalho conjunto contribuiu em grande parte para as estratégias encontradas e 

experimentadas, mesmo não tendo estas, por vezes, sortido o efeito desejável. 

Todo este percurso levou-me a acreditar e a desejar que, num futuro contexto profissional, 

exista uma abertura tão grande quanto a que existiu dentro do nosso núcleo de estágio, 

no grupo de Educação Física. A minha evolução enquanto profissional, bem como a 

evolução dos meus colegas, acaba por estar intimamente relacionada com a nossa 



 10 

capacidade de nos ajudarmos mutuamente, criticarmos construtivamente e refletir 

constantemente sobre aquilo que é necessário fazer para progredir.  

3. O ensino da Educação Física 

3.1. Do currículo às práticas da escola 

Os PNEF são um de um conjunto de documentos que englobam não só as matérias e 

conteúdos a abordar ao longo dos anos, mas também uma série de orientações 

metodológicas acerca das formas de organização das aulas, dos planos e dos métodos 

de avaliação. Daquilo que foi possível verificar durante o meu percurso de estágio, a 

EBES esforça-se para se manter fiel aos programas nacionais e para cumprir da melhor 

forma possível o currículo neles estabelecido. Isto verificou-se ao nível das matérias 

lecionadas, dos conteúdos, da estrutura das aulas e das formas de avaliação. No entanto, 

nem todos os professores do grupo estavam de acordo com esta forma de trabalho, algo 

que foi confirmado durante a sessão de debate do nosso projeto de investigação-ação, 

onde alguns professores consideraram que os programas nacionais provocam conflitos 

na avaliação das aprendizagens devido a questões como, por exemplo, a ausência de 

uma avaliação isolada dos comportamentos e atitudes e as limitações de apenas haver 

três patamares (níveis). Os professores que constituem o subdepartamento de Educação 

Física da EBES provêm de formações iniciais distintas. Da mesma forma que atualmente 

os futuros professores de Educação Física são formados para seguir os PNEF nas suas 

práticas, antes da sua implementação, os professores eram orientados noutro sentido. 

Nesta perspetiva, é natural que haja alguma resistência quanto à forma de trabalho que é, 

atualmente, defendida nos PNEF quanto ao processo de avaliação em Educação Física.  

Enquanto estagiária, é inevitável refletir sobre estas questões e tentar perceber o porquê 

do ceticismo demonstrado por alguns professores quanto à forma de trabalho da escola. 

Após um ano a trabalhar neste sistema, também eu tenho algumas dúvidas quanto à sua 

eficácia. Sabendo que apenas me posso basear num ano de trabalho, as minhas 

convicções acabam por ser algo limitadas, no entanto há vários aspetos sobre os quais 

gostaria de refletir. Um deles prende-se com a forma como os jogos desportivos coletivos 

(JDC) são ensinados, particularmente o andebol, o basquetebol e o futebol. Existem 

várias abordagens possíveis para o ensino destes jogos, mas em todas as abordagens 

penso que é consensual a importância do tempo de prática. Senti ao longo do ano que os 

alunos nunca tinham realmente tempo suficiente por aula para poderem apreender os 



 11 

conteúdos abordados. Senti igualmente que os conteúdos não eram ensinados da melhor 

forma, por mim, devido a um conjunto de fatores pedagógicos, mas também devido ao 

facto de estar a dar outras matérias em simultâneo. Refletindo sobre o nível de jogo dos 

alunos da turma com a qual trabalhei, penso que as aulas politemáticas que incluíam 

JDC não eram a melhor solução para a sua aprendizagem. Apesar de compreender as 

vantagens das aulas politemáticas e de afirmar que, no futuro, farão, sem dúvida, parte 

das minhas práticas pedagógicas, não me parece que possam ser utilizadas em todas as 

circunstâncias. Por exemplo, acredito que, no voleibol, a aprendizagem do toque de 

dedos requer um tempo de prática superior àquele que é possível atribuir numa aula 

politemática, dado que se trata de uma técnica muito específica e difícil de dominar. Na 

EBES todos os professores são incentivados a utilizar aulas politemáticas, que por um 

lado é positivo, mas penso que certas modalidades em determinados níveis de prática 

não podem ser abordados dessa forma. Naturalmente, existem muitos fatores que 

contribuem para um determinado resultado em termos das aprendizagens dos alunos, e 

sem dúvida que muitos deles se prendem com falhas da minha intervenção pedagógica. 

Não obstante, acredito que uma forma de trabalho mais diversificada, incluindo ambos os 

modelos de aula (mono e politemáticas), com uma maior seleção de prioridades, poderia 

contribuir para aprendizagens melhores. 

3.2. A minha turma 

A turma que me foi atribuída era uma turma de 8º ano, constituída por 20 alunos, dos 

quais 11 eram rapazes e 9 raparigas, com idades compreendidas entre os 12 e os 17 

anos, e uma média de 13,6. A turma incluía um aluno repetente e três alunos 

provenientes de outras turmas e caracterizava-se por ser bastante heterogénea a nível 

de comportamento e de aproveitamento escolar.  

A turma atribuída marca o percurso de formação quanto à gestão e organização das 

aulas de Educação Física, visto que é com base nas caraterísticas da turma que todas as 

decisões a nível do planeamento, condução e avaliação são tomadas. Olhando para as 

características supracitadas, e reportando-me aos primeiros momentos do estágio, foi 

possível, à partida, prever algumas dificuldades com base nas informações recolhidas. O 

facto de ter um aluno de 17 anos integrado numa turma onde a média de idades era 13,6, 

poderia ser um problema ao nível da socialização, especialmente por se tratar de um 

aluno com necessidades educativas especiais. Também o facto de haver quatro alunos 

novos, provenientes de outras turmas, poderia gerar alguns conflitos em termos de 

integração, algo que depois não se verificou. 
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Quanto ao primeiro ponto mencionado, nomeadamente o aluno mais velho com 

necessidades educativas especiais, as dificuldades sentidas não se revelaram tanto ao 

nível da sua socialização com os restantes alunos da turma, mas sim ao nível da sua 

atitude perante as tarefas propostas. O desafio para mim, enquanto professora deste 

aluno, foi gerir a sua motivação, particularmente nas matérias que não lhe agradavam, 

como a ginástica de solo e a patinagem, pois apesar do aluno ter um défice cognitivo, as 

suas capacidades motoras eram muito satisfatórias. Para ultrapassar esta dificuldade, 

procurei criar objetivos e tarefas o mais concretas possível, reduzindo a quantidade de 

decisões que o aluno tinha que tomar. Ou seja, ao invés de simplesmente proporcionar 

um determinado tempo para o aluno trabalhar os elementos indicados, foi necessário 

explicitar o número exato de vezes que o aluno tinha que realizar cada elemento, 

apresentando desta forma uma tarefa concreta, com um fim tangível, algo que motivava o 

aluno. No caso da patinagem, a estratégia passou mais por um sistema de recompensas, 

em que se o aluno cumprisse a tarefa ficaria dispensado de patinar na aula de Educação 

Especial seguinte. Todavia, penso que nem sempre consegui gerir da melhor forma o 

empenho deste aluno, acreditando que, para isso, teria sido necessário criar uma relação 

muito mais próxima com ele, para que houvesse um maior sentido de responsabilidade 

para comigo.  

Para além deste aluno, havia também outra aluna com necessidades educativas 

especiais, nomeadamente a nível cognitivo. Inicialmente, esta aluna revelou alguma 

timidez, mas com o tempo mostrou-se afável. Todavia, verificaram-se algumas 

dificuldades de relacionamento com os colegas, sendo por vezes vítima de bullying. O 

plano de intervenção para esta aluna passou pela aplicação de adequações curriculares 

nas diferentes disciplinas, incluindo a Educação Física. A aluna manifestava muitas 

dificuldades à disciplina, nomeadamente na orientação espacial, coordenação óculo-

manual, resistência, manipulação de bola e compreensão das tarefas propostas. Quanto 

à forma como esta aluna teve impacto no meu estágio, é possível identificar dois aspetos: 

um primeiro quanto à gestão do seu relacionamento com os colegas; e um segundo 

quanto à gestão das suas aprendizagens.  

A gestão do seu relacionamento com os colegas foi, para mim, uma enorme dificuldade. 

Através do contacto com a diretora de turma, fui informada que este era um problema 

que vinha já do ano anterior. Por forma a amenizar os conflitos na turma, procurei sempre 

ter em atenção os grupos formados, não colocando a aluna em grupos de trabalho onde 

pudesse ser exposta a situações desagradáveis, e também nos pares formados para as 

aulas de dança. A rápida resposta a situações de início de conflito nas aulas revelou-se 
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fulcral na prevenção desses mesmos conflitos. A forma como intervinha dependia muito 

do aluno em questão. Quando se tratava de uma rapariga, uma abordagem mais calma e 

racional, procurando o bom senso das alunas, acaba por funcionar bem. Quando se 

tratava dos alunos mais problemáticos, era necessária uma postura mais autoritária da 

minha parte, recorrendo muitas vezes ao castigo. Apesar destas serem estratégias que, 

no momento, ajudaram a resolver as situações, penso que não serão as mais eficazes a 

longo prazo. Visto que hoje em dia existem muitos alunos com necessidades educativas 

especiais nas escolas, é necessário haver uma sensibilização massiva na escola para 

que a integração destes alunos se torne natural, e para que todos saibamos lidar com a 

diferença. Curiosamente, numa das turmas de nono ano que acompanhei onde havia um 

aluno com necessidades educativas especiais, cujas dificuldades eram muito notórias, os 

colegas não causavam qualquer tipo de conflito. Tratava-se de uma turma com 

comportamentos muito difíceis, mas que demonstravam respeito pelo ritmo de 

aprendizagem e pelas dificuldades do seu colega. Toda esta questão teve um impacto 

forte na minha formação, sensibilizando-me para o facto de haver jovens incapazes de 

lidar com a diferença, recorrendo ao gozo e à humilhação para se imporem. Sendo eu 

uma forte defensora da escola inclusiva, gostaria de, no futuro, participar em iniciativas 

que abordassem estas questões nas escolas.  

 Independentemente da turma ter estes alunos com necessidades educativas especiais, 

esta era muito heterogénea tanto em termos de comportamento como em termos de nível 

à disciplina de Educação Física. Dois rapazes sobressaíam por ser muito dedicados e 

atentos, revelando muito esforço e interesse no seu processo de aprendizagem. Esses 

alunos, mesmo não sendo os que eu considero mais hábeis, foram os que tiveram 

sempre mais sucesso à disciplina. Quando falo de habilidade refiro-me às suas 

capacidades físicas como a velocidade e coordenação e também o seu conhecimento 

técnico-tático no caso dos jogos desportivos coletivos. Isto ensinou-me que a disciplina 

de Educação Física realmente não tem um caráter elitista, e que para ter sucesso à 

disciplina não é necessário ser um grande atleta mas sim versátil, empenhado e dedicado 

para conseguir atingir o nível introdutório às matérias lecionadas. 

Os restantes rapazes, apesar de terem bastantes capacidades, tinham um 

comportamento desajustado. Entre falta de concentração, comportamentos fora da tarefa 

e atitudes negativas, acabavam por não tirar proveito das aulas, impedindo a sua própria 

evolução. Para combater este aspeto recorri a conversas particulares no final das aulas, 

alertar os encarregados de educação, separação dos alunos nos momentos de instrução 

e formação de grupos onde ficassem separados.  



 14 

As raparigas eram no geral muito afáveis. Quanto às suas capacidades, havia uma 

grande heterogeneidade e dependia também muito das matérias.  

3.3. A minha intervenção pedagógica 

Esta secção do relatório destina-se à análise de todas as questões relacionadas com a 

minha intervenção pedagógica e como esta evoluiu desde o início até ao fim do estágio. 

As competências nesta área foram sobretudo adquiridas nas aulas de Educação Física, 

tendo os treinos de desporto escolar servido como uma forma de treino dessas mesmas 

competências, ainda que num contexto diferente. Refletirei sobre aquelas que foram as 

minhas maiores dificuldades nas áreas de planeamento, condução e avaliação das 

aprendizagens dos alunos. Apesar desta ser uma forma de dividir a minha análise, estas 

três fases do processo de ensino e aprendizagem influenciam-se mutuamente e estão 

sempre interligadas, algo que será evidenciado ao longo do texto. 

3.3.1. Planeamento 

O planeamento revelou-se, ao longo do ano letivo, uma tarefa complexa, trabalhosa, mas 

da máxima importância. Constituiu-se como uma das minhas maiores lutas e apesar de 

ter evoluído muito neste aspeto, algumas dificuldades persistem. 

Relativamente ao planeamento da avaliação inicial, que foi o primeiro momento de 

planeamento do ano, não senti muitas dificuldades visto que os exercícios a utilizar 

estavam já enunciados e descritos no protocolo de avaliação inicial. As dificuldades, 

nesta fase, relacionaram-se com o planeamento das minhas prioridades de observação e 

deslocamento na aula. 

Ao longo do estágio, aprendi que quando planeamos o deslocamento num determinado 

espaço, devem ser tidos em conta vários aspetos. Em primeiro lugar, é crucial manter 

sempre os alunos todos dentro do campo de visão bem como locais críticos em termos 

de segurança. O controlo dos alunos mais problemáticos e a importância de agir 

rapidamente em caso de acidente ou lesão são os dois motivos fundamentais que 

sustentam a importância deste aspeto. Em segundo lugar, devem ser consideradas as 

matérias prioritárias e as prioridades de acompanhamento, para que essas sejam alvo de 

uma maior proximidade física no espaço da aula. Se estes aspetos estiverem garantidos 

e interiorizados, o deslocamento tornar-se-á mais natural.  

As seguintes fases de planeamento, nomeadamente o plano anual de turma e os planos 

de etapa e unidade de ensino provocaram outras dificuldades.  
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Relativamente ao plano anual de turma, e em relação aos objetivos nele definidos, sei 

que muitos não foram cumpridos no final do ano letivo e que eram demasiado ambiciosos. 

No futuro, penso que farei o plano anual de turma de uma forma ligeiramente diferente. 

Se todas as informações acerca da avaliação inicial estiverem já presentes no balanço 

desta etapa, penso que não há necessidade de estarem também descritas no plano 

anual. Neste documento, penso que apenas devem estar as informações mais genéricas, 

como os níveis dos alunos em cada matéria, os respetivos prognósticos e quais as 

prioridades da turma e de determinados alunos para o ano letivo. Sinto que o plano anual 

de turma acabou por ser um documento redundante, pois muitas das informações que 

nele constavam estavam já incluídas noutros documentos. A repetição de informação 

acabou por afetar a coerência entre níveis de planeamento, nomeadamente entre o plano 

anual e os planos de etapa. 

Tive também dificuldades na elaboração do plano da segunda etapa porque este foi 

realizado em simultâneo com o plano anual de turma, comprometendo por vezes a 

coerência entre os dois documentos. Idealmente, o plano da segunda etapa apenas seria 

elaborado após o plano anual de turma. No entanto, devido aos timings, isto não foi 

possível, e acabei por ter que alterar o plano anual de turma várias vezes ao longo da 

segunda etapa. Olhando para trás, penso que teria sido mais rentável, se tivesse feito o 

balanço de cada matéria no dia em que esta foi avaliada, durante a avaliação inicial. 

Desta forma, chegando ao final do período de avaliação inicial, todas as informações 

estariam recolhidas, facilitando muito a construção do plano anual. 

No que respeita os planos de etapa e unidade de ensino foi extremamente difícil para 

mim elaborá-los com o detalhe pretendido e necessário. Para além disso, a seleção de 

progressões pedagógicas, a seleção de estratégias para garantir o empenho dos alunos 

e a formação de grupos foram aspetos desafiantes nas tarefas de planeamento.  

Quanto à minha dificuldade na seleção de exercícios e progressões pedagógicas, esta  

prende-se em primeiro lugar com o meu pouco domínio de algumas matérias, como é o 

caso da patinagem, da ginástica de solo e aparelhos e do salto em altura. Estas foram 

matérias/disciplinas onde foi necessário pensar em exercícios e progressões 

pedagógicas para alguns alunos por vários motivos diferentes. No caso da patinagem 

prendeu-se com os alunos mais avançados que estavam a começar a trabalhar o nível 

elementar. Estes alunos precisavam de uma progressão para os elementos e eu, 

inicialmente, não sabia qual a opção mais indicada. Tive que pedir ajuda à professora 

orientadora, e ela acabou por me explicar as progressões. No futuro este trabalho deverá 
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ser feiro de forma autónoma, pesquisando as progressões sozinha e percebendo porque 

é que essas progressões são as mais indicadas. No caso da ginástica de solo, foram 

necessárias progressões pedagógicas, também para alunos mais avançados, e neste 

caso as progressões foram sugeridas em reunião do núcleo em conjunto com a 

professora orientadora.  

Relativamente aos jogos desportivos coletivos e ao salto em altura, os exercícios e 

progressões eram imprescindíveis para as alunas com mais dificuldades. No caso do 

salto em altura consegui, autonomamente, pesquisar progressões e aplicá-las, e nos 

jogos desportivos coletivos propus vários exercícios analíticos que penso terem sido mal 

conseguidos, por falta de acompanhamento da minha parte. No futuro, devo ter em 

consideração a importância do acompanhamento das aprendizagens dos alunos, não 

podendo apenas propor as tarefas e esperar que os resultados surjam.  

Outra grande dificuldade que persistiu ao longo de todo o estágio foram as estratégias 

para garantir o empenho dos alunos. A falta de ritmo nas estações devido à falta de 

empenho dos alunos foi um problema recorrente. Esta dificuldade foi assumida como 

uma das grandes prioridades do núcleo de estágio, visto que era algo transversal às três 

turmas e que comprometia a evolução dos alunos. Após uma pesquisa bibliográfica sobre 

este assunto, as soluções encontradas prenderam-se com a definição de objetivos 

concretos e a existência de desafio em todas as tarefas. No entanto, em muitos casos, eu 

pensava que estava a dar objetivos concretos e desafiantes aos alunos, mas ainda assim 

eles demonstravam muito pouco interesse. 

Relativamente às estratégias para superar esta questão, foram discutidas em conjunto 

com o núcleo de estágio e foram selecionadas algumas para tentar resolver o problema. 

Estas variaram consoante as matérias. No caso do minitrampolim optei por demonstrar o 

ritmo que pretendia nessa estação na instrução de uma das aulas da respetiva unidade 

de ensino, estratégia que considero ter tido sucesso pois verifiquei um ritmo melhor de 

trabalho dessa aula em diante. Na patinagem optei por dar mais autonomia aos alunos. 

Em vez de ser eu a estipular os elementos que cada um tinha que trabalhar, afixei fichas 

de tarefa com os elementos do nível introdutório e elementar. Assim, era da 

responsabilidade dos alunos escolher quais os elementos que precisavam de trabalhar e 

apontar numa ficha aquilo que trabalharam. A minha opinião quanto ao sucesso desta 

estratégia não foi conclusiva, visto que não verifiquei um aumento significativo no 

empenho dos alunos, apesar de alguns se terem mostrado mais interessados em atingir 

o próximo nível. Todavia, penso que é sempre positivo darmos mais autonomia aos 
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alunos para que eles sejam mais responsáveis pelo seu próprio processo de ensino e 

aprendizagem. Apesar dos resultados nem sempre serem imediatos, é uma forma de 

trabalho que deve ser incutida nos alunos, visto que de acordo com Jordán e Madrona 

(2010), uma das finalidades da educação é ajudar os alunos a ser cada vez menos 

dependentes de terceiros.  

Refletindo sobre esta questão, compreendi ao longo do ano que é necessário haver uma 

constante reflexão sobre a nossa intervenção pedagógica e uma constante busca de 

estratégias que melhor se adaptem aos alunos em questão. No futuro, sei que será 

necessário pensar e encontrar soluções para vincular os alunos às tarefas propostas, 

sendo que nem sempre a primeira solução funcionará. 

 A formação de grupos foi também uma das minhas maiores dificuldades em todas as 

unidades de ensino, tal como referido anteriormente. Esta dificuldade foi uma constante 

devido ao facto de ter que satisfazer vários critérios simultaneamente, nomeadamente os 

níveis dos alunos, a gestão da disciplina e do clima aluno-aluno, e ainda, por vezes, o 

género quando incluía a dança. Apesar de ser uma tarefa muito trabalhosa, a formação 

de grupos é um fator que em muito influencia o sucesso da aula e, portanto, deve ser 

alvo de muita reflexão e dedicação nos momentos de planeamento. Tal como explicitado 

em Jacinto, Comédias, Mira e Carvalho (2001), “a formação de grupos é um elemento 

chave na estratégia de diferenciação do ensino” (p.24). Nem sempre consegui formar 

grupos eficazes, nomeadamente grupos onde os comportamentos fora da tarefa sejam 

minimizados e a aprendizagem dos alunos maximizada. No entanto, ao longo do ano fui 

conhecendo melhor os alunos e percebendo quais os que podiam ficar juntos e quais os 

que devia separar. Este conhecimento foi construído através dum contacto constante 

com os alunos tanto dentro das aulas, como fora, nomeadamente na elaboração do 

estudo da turma, do estudo sociométrico e das conversas informais. O nível de prática 

dos alunos foi-se evidenciando ao longo das aulas, tornando cada vez mais fácil a 

identificação de grupos de nível e consequente formação de grupos para as diferentes 

matérias. 

Resumindo, o planeamento constitui-se como uma das ferramentas mais importantes de 

todo o processo de ensino aprendizagem. É um trabalho intenso e que consumiu muito 

tempo ao longo do estágio. Naturalmente, o pormenor com que trabalhámos nesta área 

no estágio pedagógico não é concretizável se tivermos seis turmas, um núcleo de 

desporto e uma direção de turma. No entanto, o facto de termos passado por um 

processo tão intenso ensinou-nos os conceitos por trás de todo o processo de 
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planificação das atividades, prevendo uma grande flexibilidade em termos de formas de 

planeamento futuras. É de salientar ainda que, apesar desta reflexão sobre o 

planeamento incidir mais sobre as questões da aula de Educação Física propriamente 

dita, a tarefa de planear está presente em todas as áreas do trabalho do professor. É 

igualmente importante planear no desporto escolar, de forma a maximizar a qualidade 

das sessões de treino ou planear uma reunião de encarregados de educação ou de 

conselho de turma, para maximizar a produtividade e rentabilizar o tempo ao máximo. 

3.3.2. Condução 

Ao invés do planeamento, a condução das aulas foi a área onde me senti mais 

confortável. Não obstante, as dificuldades foram várias, e foi necessário muito trabalho 

para evoluir e tornar-me mais eficaz nas minhas intervenções e formas de gestão da aula.  

Falarei primeiro do feedback pedagógico, por considerar que este é um dos fatores mais 

influentes nas aprendizagens dos alunos. Rosado e Mesquita (2011) exploram a 

importância do feedback pedagógico, enfatizando a importância da sua análise qualitativa. 

Concordando com os autores, no sentido em que é mais importante a qualidade do que a 

quantidade, aprendi ao longo do ano que o fecho do ciclo, esse sim foi verdadeiramente 

determinante nas aprendizagens dos alunos. Isto porque a verificação da eficácia do 

feedback fornecido é fulcral para perceber se o aluno realmente compreendeu o que 

deve fazer ou se continua a manifestar os mesmos erros. Conforme Teixeira e Onofre 

(2009), o fecho do ciclo de feedback  representa uma das grandes dificuldades dos 

professores estagiários no que concerne às tarefas de instrução. Indo ao encontro dos 

autores, esta foi sem dúvida uma das minhas maiores dificuldades em relação à 

condução das aulas de Educação Física. Havendo sempre mais que uma atividade a 

decorrer em cada aula, ao início a minha preocupação prendia-se muito com a frequência 

de feedbacks fornecidos, tentando abranger o maior número de alunos possível. Porém, 

apenas consegui começar a fechar os ciclos de feedback quando reduzi a frequência de 

feedbacks dados nas aulas, e apostei antes no fecho de cada um. Desta forma, apesar 

de ter acompanhado menos alunos, este acompanhamento foi mais efetivo. Este 

processo revelou-se fundamental no acompanhamento dos alunos com mais dificuldades 

visto que necessitavam de um acompanhamento mais próximo e constante.  

Rosado e Mesquita (2011), afirmam também, em relação aos momentos finais das aulas, 

que os balanços devem ser curtos devido ao cansaço e à necessidade de não “arrefecer”. 

Explicam ainda que devem ser sobretudo positivos por questões motivacionais, 

reforçando os comportamentos positivos e a coesão do grupo. No que respeita a minha 
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capacidade de conduzir esta fase da aula, penso que houve uma evolução muito gradual 

ao longo do ano.  

Em primeira instância, as dificuldades prendiam-se com a gestão temporal, não havendo 

tempo suficiente para dar a importância devida a este momento formativo. Todavia, 

houve aulas em que a gestão do tempo permitiu efetuar o balanço, mas nestas não fui 

capaz de transmitir a informação da melhor forma. Isto porque tendia a fornecer 

informações demasiado genéricas e coletivas, havendo a necessidade de reforçar as 

aprendizagens ou comportamentos de alunos específicos que trabalharam bem e que 

mereciam ser destacados. Aprendi que a melhoria deste aspeto passava pela melhoria 

da qualidade dos feedbacks e pelo fecho dos mesmos durante a aula. Desta forma, tanto 

os alunos como eu ficávamos com uma imagem mais presente daquilo que foi trabalhado, 

tornando mais fácil ir buscar esses aspetos na fase final da aula. 

A gestão da disciplina foi outra das minhas dificuldades na condução das aulas. A meu 

ver, esta é uma questão essencial na qualidade de uma aula, sendo, por si só, um fator 

capaz de determinar o sucesso de uma aula. Desta forma, a sua gestão tornou-se um 

aspeto principal na minha intervenção pedagógica e foi alvo de reflexão constante ao 

longo do ano. No início do ano letivo, após a avaliação inicial, apercebi-me que existiam 

alguns alunos mais problemáticos na turma, que perturbavam o decorrer da aula estando 

frequentemente em comportamentos fora da tarefa. Inicialmente considerei que, apesar 

de conversadora e pouco disciplinada, a turma iria conseguir melhorar o seu 

comportamento geral. No entanto, para isso foi necessário adotar um conjunto de 

estratégias, encontradas em conjunto com os meus colegas e individualmente, para 

atenuar os comportamentos de desvio. As estratégias encontradas basearam-se na 

separação dos alunos mais conversadores nos momentos de instrução, bem como nos 

grupos formados e o questionamento dirigido para garantir a atenção dos alunos. No 

entanto, estas estratégias nem sempre se verificaram eficazes e na última unidade de 

ensino acabei por criar uma planta onde os alunos tinham um lugar fixo. Penso que esta 

estratégia poderia ter surtido mais efeito se tivesse sido aplicada mais cedo ao longo do 

ano. Desta forma teria sido criada uma rotina e alguns comportamentos indesejados 

poderiam ter sido prevenidos ao invés de remediados. Esta análise reporta-me para a 

importância de estabelecer rotinas de trabalho logo no início do ano, algo que é um dos 

objetivos da avaliação inicial, segundo Carvalho (1994). 

O controlo e acompanhamento dos alunos à distância foi algo que tentei melhorar ao 

longo de todo o ano letivo, tendo sido identificado logo desde o início como algo a 
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trabalhar. No entanto, apesar de considerar que houve uma evolução significativa neste 

aspeto, nem sempre consegui fazê-lo com a frequência e intensidade que desejava. Em 

algumas aulas senti que estava a ver os alunos que estavam mais longe e que intervinha 

à distância, de uma estação para outra. No entanto, e com a ajuda da análise das aulas 

filmadas, apercebi-me que esta era uma falsa sensação. Na verdade, eu verbalizava 

muito nas aulas, revelando-me muito ativa, mas isso depois não se refletia numa 

frequência elevada de feedback. A minha intervenção acabava por ser abundante em 

termos de quantidade mas fraca em termos de qualidade, tendo isto acontecido 

maioritariamente no ginásio A. Num dos espaços exteriores, e principalmente no início do 

ano, não consegui, de todo, intervir à distância. Trata-se de um espaço muito amplo, 

onde sentia muitas dificuldades em conseguir gerir tudo. No ginásio C, esta dificuldade 

prendia-se com o facto de ter que estar fixa no plinto a aula toda. Apesar de sentir, 

frequentemente, que observava à distância isto não se traduzia em feedback, acabando 

por olhar mas não ver. 

Para melhorar este aspeto, penso que será preciso mais prática, mais tempo de aula e 

uma interiorização da importância de estar sempre a ver o máximo de alunos possível. 

No entanto, é também fundamental, para facilitar esta tarefa, um conhecimento do 

conteúdo forte, para que a identificação dos erros seja rápida. O ideal seria conseguir ver 

erros com a visão periférica, algo que é possível, a meu ver, com matérias que 

dominamos intrinsecamente. No meu caso, isto torna-se mais fácil no basquetebol, onde 

consigo ver que um aluno não cortou para o cesto, ou que um aluno deu demasiados 

passos no lançamento na passada, sem estar a olhar diretamente para esse aluno. No 

futuro, penso que poderia sintetizar em formato de grelha, os erros mais comuns nas 

tarefas que vou propor na aula. Desta forma, a sua identificação será mais fácil e mais 

rápida. Também é importante ter um determinado feedback associado aos diferentes 

erros, para que se torne tudo mais automático. Naturalmente que isto seria um 

investimento inicial para facilitar, não querendo dizer que não existirão erros novos, e 

feedbacks diferentes, que devem ser pensados no momento.  

Os estilos de ensino foram uma área de grande dificuldade mas também de grande 

reflexão para mim enquanto professora. Tendo estudado os estilos de ensino de Muska 

Mosston durante os primeiros anos da formação inicial, o conhecimento teórico sobre os 

seus objetivos e formas de implementação estava garantido. Porém, foi na passagem da 

teoria para um contexto real que surgiram as verdadeiras dificuldades.  
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Teoricamente, reconheço a importância de aplicar diferentes estilos de ensino, para 

promover uma aprendizagem diversificada e para dar mais autonomia e responsabilidade 

aos alunos pelo seu processo de ensino e aprendizagem. Os estilos que promovem o 

trabalho a pares são também fundamentais para que os alunos aprendam a aprender 

com os colegas, através da observação dos erros dos outros e da ajuda para os superar. 

Tal como referem Mosston e Ashworth (2008), os estilos de ensino proporcionam um 

repertório de ensino que oferece aos alunos oportunidade de desenvolver um vasto leque 

de objetivos educacionais. O estágio proporcionou-me duas aprendizagens que 

considero cruciais. A primeira diz respeito ao planeamento e trabalho de preparação 

necessários à implementação eficaz de um estilo de ensino, e a segunda relaciona-se 

com a adequação dos estilos de ensino a diferentes turmas e alunos. 

Olhando para a primeira aprendizagem, considero, sem dúvida, que o planeamento da 

forma como o estilo de ensino será aplicado é o fator mais preponderante na sua eficácia. 

Decisões como o objetivo da sua aplicação, o momento em que será aplicado, os 

recursos necessários e a própria forma de trabalho que os alunos irão desenvolver, têm 

que estar descritos e evidenciados no plano de unidade de ensino. A forma como a sua 

aplicação é explicada na instrução da aula é outro fator que contribui para a sua eficácia. 

No entanto, acredito que se o planeamento for suficientemente minucioso, a sua 

condução será muito facilitada. Nas minhas aulas experimentei várias vezes aplicar o 

estilo de ensino recíproco e autoavaliação, e penso que em nenhum momento surtiu 

efeitos realmente valiosos para a evolução e aprendizagem dos alunos, justificando esta 

opinião com base na insuficiente preparação da minha parte e na minha própria 

descrença naquilo que estava a aplicar na aula.  

A descrença nos estilos de ensino que apliquei nas minhas aulas diz respeito ao facto de 

considerar que a minha turma não tinha, ainda, condições para trabalhar nos moldes que 

eu estava a propor. Acredito também que a tentativa de os aplicar foi demasiado precoce 

no meu percurso de formação, não estando eu tão pouco preparada. Acredito de uma 

forma muito sincera que os alunos no oitavo ano, ainda não têm maturidade suficiente 

para compreender os benefícios dos estilos de ensino aplicados. Foi notória, para mim, a 

diferença de maturidade entre os alunos do oitavo e nono ano, considerando que no 

nono ano já existem condições melhores para promover este tipo de atividades. Com a 

minha turma, e particularmente com os alunos com mais dificuldades, senti que mais 

importante do que procurar formas diversificadas de abordar as matérias, era 

proporcionar tempo de prática e feedbacks com qualidade. Naturalmente, esta opinião é 

influenciada pelo facto de eu não ter sido capaz de dinamizar os estilos de ensino da 
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melhor maneira, pelo que não atribuo inteira responsabilidade nem a um fator nem a 

outro, mas sim ao misto de ambos os fatores que coincidiram no tempo. 

No futuro, a utilização de estilos de ensino diversificados fará, com certeza, parte das 

minhas práticas pedagógicas, visto que pode ter um efeito extremamente motivador nos 

alunos e sendo eu muito apologista de formas de trabalho autónomas. Todavia, essa 

autonomia apenas é benéfica se os alunos estiverem preparados para tal e forem bem 

guiados pelo professor. Se estas formas de trabalho forem introduzidas de forma gradual 

e crescente ao longo dos anos, acredito que os alunos poderão ter um percurso escolar 

dinâmico, motivador e emancipador.  

A gestão do tempo foi uma dificuldade que teve alguns momentos mais críticos do que 

outros, não tendo havido uma evolução gradual desde o início do ano até ao fim. Devido 

ao sistema das aulas, em que existem duas ou três estações para 45 minutos de aula, 

uma boa gestão do tempo acaba por ser fulcral para sucesso da aula, em que todos os 

minutos são fundamentais e a pontualidade dos alunos também. Apesar da gestão do 

tempo estar evidenciada nos planos de unidade de ensino, não fui capaz de os cumprir, 

sobretudo devido ao incumprimento do tempo estipulado para a instrução inicial. Esta 

prolongava-se constantemente, persistindo como uma dificuldade a ultrapassar no futuro. 

Para isto será necessário planear uma instrução inicial mais concisa, focando apenas os 

aspetos essenciais para aquela aula, e preparando o questionamento para que este seja 

rápido e fluido. Questões de natureza disciplinar são também fatores influentes na 

dinâmica do tempo despendido na instrução. Estratégias para minimizar comportamentos 

de desvio são fulcrais para o cumprimento do tempo de instrução.  

Devido ao sistema de roulement, havia a necessidade de trocar de espaço entre os dois 

blocos de 45 minutos. Esta transição consumia sempre muito tempo e foi necessário 

trabalhar com objetivos concretos para melhorar. A estipulação de um tempo fixo a partir 

do qual os alunos já não poderiam participar na aula foi a estratégia encontrada para 

acelerar este momento. No entanto, apenas foi utilizada já mais no final do ano letivo. No 

futuro, este tipo de regras devem ser impostas desde o primeiro dia para que os alunos 

se habituem e criem rotinas positivas.  

Concluindo de alguma forma as minhas aprendizagens em relação à condução das aulas 

de Educação Física, e relacionando-as com as minhas expectativas iniciais, penso que 

esta era a área onde me sentia mais confiante no início do ano letivo. Considerando que 

tenho uma habilidade natural para a condução e gestão da aula, devido a uma boa 

capacidade comunicativa e ao facto de ser extrovertida e desinibida, encarei o estágio 
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como a oportunidade de atingir o meu potencial máximo, com a ajuda dos meus colegas, 

professores e orientadores. Sabendo que aprendizagem é um processo contínuo e 

acreditando que o mesmo é infinito, termino a minha formação inicial munida de uma 

série de ferramentas pedagógicas que me ajudarão a continuar a evoluir não na direção 

da perfeição mas sim do meu potencial  

Foi através da condução observada e supervisionada que aprendi quais eram as minhas 

maiores dificuldades, nomeadamente a gestão do clima aluno-tarefa, a aplicação de 

estilos de ensino e a realização de balanços focalizados. Foi também através da prática e 

do tempo que comecei a moldar a minha identidade enquanto professora, algo que se irá 

construindo ao longo da minha carreira profissional.  

3.3.3. Avaliação 

A avaliação tem sido um tema de constante debate ao longo da minha formação 

académica. Se nos primeiros quatro anos as discussões se desenvolviam em torno da 

teoria e duma suposição daquilo que seria a prática, a discussão neste último ano gerou-

se em torno de um contexto real. Toda a temática da avaliação das aprendizagens é algo 

com que nos deparamos desde muito cedo nas nossas vidas. Foi na escola, enquanto 

aluna, que comecei a construir as minhas opiniões quanto à avaliação e as minhas 

convicções quanto à sua importância. Nunca fui uma pessoa motivada pelas 

classificações. Mais depressa me esforçava pelo reconhecimento e pela satisfação 

pessoal, nunca tendo atribuído uma importância significativa a toda a questão da 

avaliação. Foi nos primeiros anos de formação superior que me comecei a aperceber da 

sua dimensão, do impacto que podia ter nos alunos e, mais importante, nas suas 

aprendizagens. Aprendi que quando falamos de avaliação, falamos de muito mais que 

notas e classificações, e deparei-me neste último ano com o facto de estarmos, mesmo 

que de forma inconsciente, sempre a avaliar. Juntando esta perspetiva mais pessoal com 

uma perspetiva teórica e académica, ao longo do meu estágio realizei avaliação inicial, 

formativa e sumativa. 

Avaliação inicial 

A avaliação inicial decorreu durante 3 semanas e meia, a partir da terceira semana de 

aulas, e teve como objetivo perceber em que nível é que os alunos se encontravam nas 

diferentes matérias e se estavam aptos ou não na aptidão física e nos conhecimentos. 

Estas aulas tiveram um caráter de ensino aprendizagem idêntico a qualquer outra aula 

fora da avaliação inicial. Os registos foram feitos maioritariamente depois da aula acabar, 
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com a exceção de algumas matérias onde senti a necessidade de ter a grelha de registo 

comigo durante a aula.  

As dificuldades sentidas na avaliação inicial prenderam-se, tal como era expectável, com 

a observação dos alunos e a atribuição dos respetivos níveis. Tanto nas aulas onde não 

utilizei grelhas de registo como nas aulas em que utilizei, penso que não consegui fazer 

uma avaliação precisa do nível dos alunos. Quando utilizava a grelha, acabava sempre 

por largá-la para dar um feedback ou fazer uma ajuda manual e depois nunca mais a 

recuperava. Quando não utilizava as grelhas, tinha muitas dificuldades em lembrar-me 

daquilo que observei durante as aulas, visto serem muitas matérias e muitos alunos. 

Sabendo que no ano de estágio apenas temos uma turma e que no futuro irei trabalhar 

com mais, é fundamental organizar estratégias que facilitem todo o processo. Olhando 

para trás e refletindo sobre toda a minha evolução na área da avaliação no geral, acredito 

que num segundo ano, a avaliação inicial será já muito mais fácil. Isto porque já terá 

havido tempo para treinar a observação, já existirá um maior domínio das restantes 

questões da intervenção pedagógicas, libertando a atenção para aquilo que é 

fundamental – observar o nível dos alunos.  

As grelhas de registo são também um aspeto que considero fundamental na facilitação 

do processo de avaliação inicial, sendo um instrumento muito pessoal, que cada 

professor pode desenvolver da forma que mais lhe convém. Estas grelhas foram 

trabalhadas não só no período de avaliação inicial mas também ao longo de todas as 

etapas para auxiliar a avaliação formativa. Desta forma, chego ao final do estágio com 

um leque bastante variado de grelhas para poder utilizar no meu futuro profissional. 

Foi a partir da avaliação inicial que todas as decisões de planeamento posteriores foram 

tomadas, atribuindo a esta fase do ano letivo uma importância fulcral no processo de 

ensino e aprendizagem.  

Avaliação formativa 

Ao longo do meu percurso de formação fui-me apercebendo gradualmente não só da 

importância da avaliação formativa mas também do que é que realmente falamos quando 

falamos deste tipo de avaliação. A avaliação formativa é aquela que realizamos ao longo 

das etapas, com o objetivo de regular o processo de ensino e aprendizagem. É através 

dela que detetamos se as estratégias estão bem ajustadas e quais as dificuldades que os 

alunos estão a sentir (Rosado & Silva, 1999). Deste modo, é, e foi, a partir desta 

modalidade de avaliação que ajustei todo o planeamento elaborado de antemão para dar 

resposta às necessidades dos alunos. 
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Ao longo do ano aprendi que a avaliação formativa acontecia de forma espontânea em 

todas as aulas, corroborando a minha constatação inicial de que estamos, mesmo que de 

forma inconsciente, sempre a avaliar. Os próprios feedbacks e balanços das aulas 

acabavam por ser ferramentas importantes visto que forneciam informações aos alunos 

quanto à sua prestação e evolução. Porém, aprendi também que esta pode, e deve, ser 

planeada, estabelecendo-se desta forma uma relação muito íntima entre a avaliação e o 

planeamento. Todas as informações retiradas da avaliação formativa devem ser dados a 

considerar no ato de planear, e essas informações devem ser, por sua vez, planeadas. 

Ou seja, é fundamental que se planeie aquilo que se pretende observar, os dados que se 

pretendem angariar e ainda quais os alunos que serão alvo dessa mesma observação. 

Foi-se tornando cada vez mais evidente que o planeamento destas questões não só 

facilitava muito a tarefa de avaliar, como contribuía também para uma aprendizagem 

mais efetiva dos alunos que mais precisavam.  

A avaliação formativa, tal como referido anteriormente, deve ser planeada. Mas como? 

Os planos de etapa e de unidade de ensino são os documentos onde estas questões 

podem estar refletidas, no plano de etapa de uma forma mais genérica, e no plano de 

unidade de ensino de uma forma mais minuciosa. Pessoalmente, nos planos de etapa 

elaborados, coloquei as estratégias e os estilos de ensino que iriam contribuir para a 

avaliação formativa e as aulas em que estas iam ser aplicadas. Considero que esta 

informação é suficiente para, depois, no plano de unidade de ensino serem estipulados 

os alunos a observar, construídas as grelhas de observação e definidas as formas de 

operacionalização dos estilos de ensino. A elaboração destas fases de planeamento 

revelaram-se essenciais na minha capacidade de promover uma avaliação formativa 

intencional, pensada e dirigida. 

Avaliação sumativa 

A avaliação sumativa foi para mim, sem dúvida, a fase mais simples do processo de 

avaliação, visto que todas as informações necessárias à sua concretização já tinham sido 

angariadas durante a avaliação formativa. No entanto, apesar de a considerar simples, 

reconheço que esta pode ser uma importância fundamental no processo de 

aprendizagem dos alunos. Da mesma forma que foram importantes para mim, enquanto 

estagiária, os momentos de avaliação no final de cada etapa de formação, onde me 

foram fornecidas informações quanto à minha evolução na escala avaliativa, é importante 

para os alunos perceberem onde se encontram na sua respetiva escala. Esta é, não só, 

uma forma de regular o seu trabalho para o período seguinte, imiscuindo-se 
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temporariamente com a avaliação formativa, mas também um fator de motivação para 

atingir o topo. Tendo acompanhado a classificação atribuída com uma apreciação 

qualitativa que, embora sucinta, resumisse as prioridades do aluno,  a avaliação sumativa 

foi, a meu ver, um processo muito importante para as aprendizagens dos alunos.  

3.4. O projeto de investigação-ação 

O projeto de investigação-ação surge dentro da grande temática da avaliação das 

aprendizagens e consistiu na análise dos níveis de especificação dos PNEF (introdutório, 

elementar e avançado), comparando a atribuição dada pelos diferentes professores do 

grupo entre si e com os níveis reais de um conjunto específico de alunos. A seguinte 

reflexão terá como base o balanço que o núcleo de estágio fez em conjunto de todo o 

projeto, realçando, quando pertinente, as aprendizagens mais pessoais. 

A título de contextualização do leitor com o projeto, o seguinte parágrafo apenas 

descreve de uma forma geral a metodologia bem como os resultados obtidos. Para uma 

consulta mais aprofundada sobre o projeto em si, este pode ser consultado em anexo 

(ver anexo 1). 

Para realizar a atribuição dos níveis, os professores observaram, individualmente, um 

vídeo, e registaram os níveis de aprendizagem. Tinham como suporte fichas que 

explicitavam os níveis em cada matéria, podendo consultá-las antes ou durante a 

visualização do vídeo. Foram também entrevistados para angariarmos informações 

quanto às suas dificuldades no processo de atribuição de níveis e também para procurar 

saber as suas opiniões quanto aos resultados obtidos. Foi verificada pouca fiabilidade 

entre os professores e também uma eficácia reduzida. Face aos resultados, e tendo em 

conta que se tratava de um projeto de investigação-ação, o nosso trabalho prendeu-se 

com a formulação de um plano de ação para resolver o problema identificado. Importa 

referir que o problema foi identificado através de entrevistas aos professores do grupo de 

Educação Física. (Correia, Massa & Espírito Santo, 2014). 

Passando então para a análise do projeto, em termos da sua relevância formativa, este 

revelou-se não só como uma mais-valia para o grupo de EF, mas também para a nossa 

formação, enquanto futuros profissionais. Os benefícios de ordem mais prática que 

obtivemos com a concretização deste projeto prenderam-se com assimilação de todos os 

processos necessários à conceção e consecução de um trabalho de investigação. Uma 

vez que se tratou de um processo de investigação ação, tivemos a oportunidade, tal 

como referido no parágrafo anterior, de propor uma ação com vista à atenuação do 
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problema identificado. Tentámos ir ao encontro da realidade em que nos encontrávamos, 

tendo a nossa proposta coincidido em vários aspetos, com as sugestões dadas pelos 

professores na sessão de dinamização dos resultados do projeto. Este foi um momento 

gratificante para nós, revelando um bom conhecimento das características do contexto 

em que nos inseríamos. 

Outra das grandes vantagens que a realização deste projeto trouxe para nós enquanto 

estagiários foi a necessidade de nos apropriarmos de todos os objetivos necessários à 

atribuição de um nível de especificação. Obrigou-nos a ter um conhecimento 

aprofundado e intrínseco dos objetivos inerentes a cada nível, algo que, de acordo com 

Barbosa e Alaiz (1994), está na base de uma avaliação eficaz, afirmando que uma das 

condições fundamentais à construção da avaliação das aprendizagens dos alunos 

assenta sobre o conhecimento e assimilação dos critérios de avaliação. 

Passando para aprendizagens mais latas, este trabalho permitiu-nos perceber quais as 

principais dificuldades dos professores na avaliação das aprendizagens dos alunos. Não 

só interiorizámos as suas opiniões, tentando compreender todos os seus pontos de vista, 

como apurámos o nosso sentido crítico e reflexivo sobre o processo de avaliação, 

preconizado a nível nacional. Durante as entrevistas realizadas, assim como no momento 

de discussão promovido na sessão de apresentação, foi notória a capacidade das 

crenças dos professores condicionarem a eficácia do processo de avaliação. Sabendo 

que esta é uma realidade com que nos podemos vir a deparar no futuro, importa 

compreender quais as opiniões dos professores, de que forma é que as diretrizes 

nacionais contribuem para o seu ceticismo e como é que estas podem ser moldadas, no 

sentido de uma maior harmonização dentro do grupo. 

De uma perspetiva mais pessoal, foi extremamente interessante ouvir perspetivas tão 

diferentes entre professores que trabalham no mesmo contexto, com base nos mesmos 

critérios. Isto leva-me a refletir sobre a possibilidade de um professor ter uma conceção 

própria sobre o ensino da Educação Física, e neste caso mais concreto a avaliação das 

aprendizagens, mas trabalhar em prol daquilo que é defendido pelo grupo. No caso da 

escola em questão, falamos de um grupo que espelha em todas as suas práticas as 

diretrizes dos PNEF. Aprendi com isto que é fundamental haver um equilíbrio entre o 

compromisso com o grupo, para que estejamos todos a trabalhar no mesmo sentido, e o 

questionamento crítico do porquê de trabalharmos de determinada forma.  

Do ponto de vista dos benefícios para o grupo de Educação Física, a grande mais-valia 

deste projeto foi ter promovido um momento de abertura, onde todos os professores 
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discutiram um problema real e pertinente para as suas práticas profissionais, sendo agora 

possível trabalhar para melhorar. De entre todas as nossas propostas para o plano de 

ação, que pode ser consultado no trabalho em anexo (ver anexo 1), saliento a última 

apresentada, nomeadamente a necessidade de haver um trabalho mais coletivo e menos 

isolado. Tal como refere Comédias (2004, 2012), é necessário existir uma estrutura 

conceptual construída em grupo e tempo de trabalho coletivo entre os professores. 

Foram tantas as vezes que o núcleo de estágio encontrou no trabalho coletivo a melhor 

forma de dar resposta às suas dificuldades, e a única forma de atingir objetivos maiores, 

como foi evidente no projeto “Dos 8 aos 80” – que isso seja um exemplo para o grupo de 

Educação Física. 

3.5. Lecionação de outras turmas 

Ao longo do estágio tive a oportunidade de dar aulas de Educação Física a outras turmas 

que não a minha, nomeadamente uma turma de cada ano de escolaridade da escola na 

semana a tempo inteiro, uma turma do 12º ano da ESRDL e ainda uma turma do 9º ano 

durante uma unidade de ensino completa. Considero que estas foram experiências 

extremamente importantes no meu percurso de formação, proporcionando a 

oportunidade de lidar com alunos de diferentes faixas etárias, em turmas com formas de 

trabalho distintas daquela que eu trabalhava, constituindo um ótimo momento de 

aprendizagem para mim.  

As dificuldades que surgiram diferiram de acordo com o ano de escolaridade e com a 

turma em si. Se na turma de 12º ano foi notória uma enorme autonomia de trabalho e 

uma necessidade muito reduzida de gerir questões de disciplina, nas turmas mais jovens 

– 5º, 6º e 7º - verificou-se  precisamente o contrário. Particularmente na turma de 5º ano 

lecionada, foi evidente a dependência que os alunos ainda sentem em relação ao 

professor, obrigando a uma atenção e intervenção constante, com instruções claras e 

concisas, e uma linguagem adaptada à idade. Este aspeto, apesar de ser previsto 

aquando do planeamento das aulas, foi uma dificuldade durante a sua condução.  

Relativamente a essa mesma turma de 5º ano, quando falei com o professor da turma 

acerca das aulas que ia lecionar, fui informada que iria dar três aulas monotemáticas: 

badminton, patinagem e basquetebol. Devido a imprevistos meteorológicos, não foi 

possível manter o plano, tendo esta decisão sido tomada muito pouco tempo antes da 

aula, obrigando-me a ter a capacidade de me adaptar rapidamente. Nalgumas 

matérias/disciplinas não senti que isto provocasse muitos problemas, como foi o caso do 

minitrampolim, onde os saltos que os alunos do 5º ano faziam eram os mesmos que eu 
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trabalhava com a minha turma de 8º ano. Penso que esta foi a matéria onde senti mais 

facilidade em intervir, tanto a nível dos feedbacks, como nos momentos de instrução 

inicial e balanço. O facto desta ter sido uma das matéria que não dominava no início do 

ano, vi-me obrigada a estudar mais, tanto através de pesquisa como de experiências 

práticas com os meus colegas no ginásio. Todo este processo enfatizou a forte relação 

que existe entre a nossa capacidade de intervenção numa determinada matéria e nosso 

domínio técnico e pedagógico da mesma. Um dos trabalhos que considero ter contribuído 

muito para a construção desse meu conhecimento foi a experiência prática. Ou seja, ter 

ido para o ginásio realizar os saltos, sentir as dificuldades e ainda observar os meus 

colegas a saltar e perceber quais os feedbacks que melhor se adequavam aos erros, foi 

uma aprendizagens insubstituível. Esta é uma forma de ultrapassar limitações que 

certamente utilizarei no futuro.  

Uma das grandes diferenças que senti entre alunos do 5º e alunos do 8º ano foi, sem 

dúvida, a capacidade de concentração. Com esta turma, foi difícil manter os alunos em 

silêncio para explicar a organização e componentes das tarefas, reforçando a 

necessidade dos momentos de instrução serem curtos e ainda mais concisos. O 

questionamento foi uma estratégia que funcionou muito bem com os alunos destas 

idades, revelando sempre uma grande motivação para dar a resposta certa e “brilhar” 

perante a turma e perante o professor.   

Refletindo agora sobre a turma de 7º ano, esta foi a mais difícil para mim na minha 

semana a tempo inteiro, e por isso, também, foi aquela que me proporcionou as maiores 

aprendizagens. As dificuldades ao nível do controlo da turma e dos comportamentos fora 

da tarefa foram enormes. Não estando de todo familiarizada com as rotinas e hábitos de 

trabalho da turma nem com os alunos em si, foi realmente um desafio gerir as aulas com 

esta turma. Um dos fatores que dificultou esta gestão foi a atitude que a maioria das 

raparigas apresentava face à disciplina, nomeadamente falta de entusiasmo e interesse e 

a consequente falta de empenho. Este aspeto levou-me a refletir sobre a importância de 

garantir um bom clima aluno-tarefa, de cativar alunos, e como esse é um fator 

determinante no sucesso da aula e nas aprendizagens dos alunos. Por outro lado os 

rapazes demonstraram muito interesse mas também mais comportamentos de desvio. O 

trabalho realizado com esta turma ensinou-me que, em primeiro lugar, conhecer os 

alunos com quem trabalhamos é fundamental para adequar toda a nossa intervenção, e 

em segundo lugar reforçou a importância da diferenciação do ensino e das estratégias 

utilizadas consoante as características dos alunos. Por exemplo, a utilização de tarefas 
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competitivas era uma boa estratégia para os rapazes, mas com as raparigas eram mais 

importantes as questões do reforço positivo, tentando incentivá-las para a prática. 

Resumindo, todos estes momentos foram excelentes oportunidades para ter um contacto 

com todos os anos de escolaridade do 2º e 3º ciclo e secundário, para que 

compreendamos as diferenças entre os alunos e a importância de dominarmos um vasto 

leque de técnicas e estratégias pedagógicas para que possamos dar reposta a todas as 

situações que possam surgir. Estas aulas reforçaram a importância do conhecimento dos 

alunos, não apenas dos seus nomes para facilitar o feedback mas das suas formas e 

estilos de aprendizagem. Isto foi evidente nas aulas dadas às turmas de nono ano, 

turmas essas que acompanhei ao longo de todo o ano letivo. O facto de ter já uma 

relação com os alunos, de os conhecer enquanto jovens e de saber como reagem a 

diferentes estímulos nas aulas de Educação Física, facilitou muito a minha intervenção 

quando colocada em situação de professora da turma.    

4. O desporto escolar 

O desporto escolar tem, de acordo com o Ministério da Educação e Ciência (n.d.), como 

missão “proporcionar o acesso à prática desportiva regular e de qualidade, contribuindo 

para a promoção do sucesso escolar dos alunos, dos estilos de vida saudáveis, de 

valores e princípios associados a uma cidadania ativa” (p.8).  

Tal como referido na introdução do presente relatório, quando eu era aluna numa escola, 

há aproximadamente dez anos atrás, estive muito envolvida no desporto escolar, 

participando em todas as modalidades nos campeonatos interescolares chegando a ser 

vice-campeã nacional de basquetebol no escalão de júnior. A passagem de aluna/atleta 

para professora/treinadora foi um processo que me deu um enorme prazer, uma enorme 

aprendizagem sendo o desporto escolar uma das iniciativas que mais valorizo. Ter tido a 

oportunidade de contactar diretamente com as pessoas envolvidas na organização, 

testemunhando a boa-vontade e espírito de dedicação e trabalho, foi verdadeiramente 

nostálgico, relembrando-me das mesmas características que eu via nos meus 

professores de Educação Física da escola.  

No âmbito do estágio pedagógico, o meu papel passou pelo acompanhamento e 

coadjuvação de um grupo-equipa, nomeadamente o de voleibol, e ainda pelo 

acompanhamento do grupo de alunos de educação especial na modalidade de boccia. 

Antes de passar para uma reflexão acerca das minhas aprendizagens e do contributo 
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que todo este trabalho teve para a minha formação, a seguinte parte procura 

contextualizar o leitor com a forma como o desporto escolar é vivido na EBES. 

4.1. O desporto escolar na Escola Básica 2,3 Eugénio dos Santos 

A escola oferece sete modalidades: basquetebol, voleibol, patinagem, badminton, 

ginástica, ténis de mesa e boccia. Todas as modalidades são lideradas por um professor 

e três delas contaram com a coadjuvação de um professor estagiário. O boccia contou 

com a participação de todos os professores estagiários visto ser uma oportunidade única 

de trabalho e contacto com alunos com necessidades educativas especiais. A oferta de 

escola ao nível do desporto escolar é, a meu ver, muito satisfatória tendo em conta os 

recursos materiais, temporais e humanos disponíveis. Todos os professores têm um 

núcleo a seu cargo, representando uma participação plena de todo o grupo. Cada núcleo 

oferece um treino da parte da manhã e outro da parte da tarde, garantindo a igualdade de 

acesso a todos os alunos.  

Para além dos grupos-equipa das diferentes modalidades, a escola promoveu o mega 

sprint, mega salto e corta-mato, atividades estas que permitiram o apuramento dos 

alunos para as competições interescolares. Daquilo que foi a minha experiência na 

escola em causa, senti que os alunos podiam sempre contar com o apoio dos 

professores de Educação Física nas idas às competições regionais e nacionais, mas o 

mesmo nem sempre se verificou com os restantes docentes da escola. Foi verificado um 

incidente em que foi solicitado ao aluno que escolhesse entre a sua ida à competição 

regional e a permanência na escola para realização de um teste. Isto revela uma 

fragmentação de filosofias dentro da escola, imputando ao aluno pressão para tomar 

decisões desprovidas do apoio desejável. Enquanto estagiária da disciplina de Educação 

Física, esta situação provocou conflitos com uma professora de outra disciplina, visto que 

procurei sempre promover a participação dos meus alunos no desporto escolar. 

Recordando a minha experiência como aluna e como atleta do desporto escolar, o facto 

da escola e dos professores terem apoiado assertivamente a minha participação, não 

colocando problemas quanto às faltas, utilizando-me inclusivamente como um exemplo 

para outros alunos de como devemos ser ativos na vida da escola, leva-me a concluir, 

agora, que a missão do desporto escolar apenas poderá ser cumprida se houver apoio 

de toda a comunidade educativa.  

As Eugeníadas e Taça Eugénio foram também atividades promovidas pelo grupo de 

Educação Física ao longo do ano letivo, sendo de salientar a quantidade de atividades 

extracurriculares no âmbito das atividades físicas promovidas na escola, indo dos jogos 
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desportivos coletivos, à ginástica e ao atletismo. O facto de se proporcionar um leque 

alargado de atividades, permite abranger um maior número de alunos da escola, 

sabendo que nem todos partilham os mesmos interesses.  

Porém, se as boas intenções do subdepartamento de Educação Física de proporcionar 

aos alunos um vasto leque de atividades sobressaíram, a adesão dos alunos nem 

sempre correspondeu. Ao nível do segundo ciclo existe uma motivação natural, própria 

da idade, que os leva a querer participar em todas as atividades, principalmente aquelas 

que funcionam em sistema de inter-turmas. Esta motivação pode ser justificada pela forte 

componente social que a escola tem nestas idades, visto que é na escola que os alunos 

passam tempo com os seus pares, tornando-se natural que queiram permanecer e 

participar no máximo de atividades possíveis. Já no terceiro ciclo a mesma motivação 

não foi evidente, tendo havido poucos alunos a participar nas atividades desenvolvidas. 

Penso que seria importante refletir sobre esta questão e pensar em formas de mobilizar 

os alunos mais velhos que, muitas vezes, perdem o interesse nas atividades da escola 

por já procurarem outros locais de socialização. 

4.2. Núcleo de Voleibol 

O acompanhamento de um núcleo de desporto escolar constituiu uma das tarefas 

inerentes ao estágio. O núcleo que optei por acompanhar foi o de voleibol por se tratar de 

uma matéria que não dominava mas pela qual sentia muito gosto e sobre a qual gostava 

de aprender mais. Enquanto estagiária, o meu papel no seio do núcleo passou por um 

conjunto de tarefas a desenvolver ao longo do ano, com o intuito de adquirir um leque de 

competências útil ao meu futuro profissional enquanto professora de Educação Física. 

Relativamente aos objetivos propostos para a minha intervenção no núcleo de voleibol, 

estes passaram pelo aprofundamento do meu conhecimento acerca da modalidade, a 

melhoria da minha capacidade de condução de sessões, a melhoria da minha 

capacidade de planeamento, a melhoria da minha intervenção junto de alunos do 2º ciclo; 

a aquisição de conhecimento sobre a organização do desporto escolar a nível nacional, 

regional e local e a experiência de lidar com todas as questões burocráticas inerentes ao 

funcionamento de um núcleo de desporto escolar.  

Quanto à consecução destes objetivos, penso que consegui, ao longo do ano, cumpri-los 

com algum sucesso. De todos os objetivos propostos, o último foi aquele onde revelei 

mais dificuldades, mas que considero ter superado na última etapa de formação, 

nomeadamente no terceiro período. No início do ano tive algumas dificuldades em 
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organizar-me de forma a cumprir sempre os prazos para entrega de documentação. 

Porém, no terceiro período, esta foi uma prioridade e todas as questões burocráticas 

foram cumpridas atempadamente, nomeadamente o envio das fichas de inscrição para 

os torneios, a entrega das autorizações e ficha para acionar o seguro escolar, e ainda o 

registo de presenças nos treinos.  

Relativamente aos restantes objetivos, aprendi a lidar não só com os alunos de 2º ciclo, 

mas com todos os alunos num contexto diferente daquele que é o da aula de Educação 

Física. O meu conhecimento da modalidade foi-se expandindo, apesar de se cingir muito 

ao nível dos alunos com quem mais lidei, nomeadamente alunos do 6º ao 9º ano.  No 

último período houve também um maior investimento da minha parte em procurar 

exercícios diferentes e dinâmicos para trabalhar os objetivos propostos para os alunos. 

Isto contribuiu para um planeamento mais formalizado em termos de sessões de treino.  

Nos torneios em que participámos, tentei sempre ser o mais interventiva possível, dentro 

daquilo que era adequado a um momento de competição. Nesses encontros, o trabalho 

conjunto e de cooperação entre mim e o professor responsável foi muito valioso para a 

minha formação tendo aprendido a identificar cada vez melhor as formas de intervenção 

mais adequadas, bem como as decisões inerentes ao jogo em si.  

Ao longo de todo o ano foi-me dada uma enorme autonomia no planeamento e condução 

das sessões de treino dos infantis B e iniciados. Penso que tanto ao nível da 

diferenciação das tarefas, como da minha capacidade de intervenção e controlo dos 

alunos, apliquei muito daquilo que aprendi com a professora orientadora e com os meus 

colegas de estágio nas aulas de Educação Física. 

Olhando para o núcleo de uma perspetiva mais organizativa, e com vista à sua melhoria, 

a minha participação permitiu-me identificar alguns problemas a resolver. Se por um lado 

a elevada quantidade de alunos inscritos no núcleo é um aspeto muito positivo, 

significando que existe adesão e que todos esses alunos praticarão atividade física 

regular ao longo do ano, por outro lado esta pode ser contraproducente na qualidade das 

sessões. A filosofia do núcleo de voleibol era de abertura e inclusão total, ou seja, todos 

os alunos da escola eram aceites e bem-vindos nos treinos da modalidade, 

independentemente do seu nível de prática. Apesar de concordar com esta filosofia, é 

preciso ter em consideração os aspetos funcionais de um núcleo, tais como os recursos 

disponíveis e as dimensões do espaço de trabalho. Tornou-se por vezes incomportável a 

quantidade de alunos nos treinos tendo até que os dividir por dois espaços distintos, 

comprometendo a supervisão e acompanhamento adequados.  
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Apesar de haver sempre muitos alunos presentes nos treinos, os níveis de assiduidade 

não eram de todo elevados. A quantidade de alunos devia-se ao facto de muitos alunos 

do 5º ano quererem experimentar a modalidade, levando a que em todos os treinos 

houvesse alunos diferentes. Trabalhar o ano inteiro nestes moldes gerou algumas 

dificuldades, que, através do trabalho conjunto dos dois professores presentes nos 

treinos (eu e o professor responsável), foram sendo pontualmente superadas. Uma das 

dificuldades que eu senti, foi no planeamento das sessões. O planeamento foi sempre 

feito tendo em vista a melhoria de todos os alunos, no entanto os alunos que 

participavam nos torneios eram os que mais faltavam. Tornou-se difícil trabalhar uma 

equipa e treiná-la no sentido da sua evolução, se os alunos apenas apareciam a um 

treino de três em três semanas. Para resolver este problema optei por, no início de um 

treino, ter uma conversa com os alunos que constituíam a equipa, explicando a 

importância de comparecerem nos treinos e alertando para o facto de poderem não 

participar na fase final, para a qual foram apurados. Esta estratégia resultou muito bem e 

deveria ter sido aplicada mais cedo no ano letivo. O facto dos alunos terem sentido que 

havia muita seriedade da minha parte e que as faltas aos treinos prejudicavam a equipa, 

estando esta apurada para a fase final, levou-os a encarar o voleibol como uma atividade 

mais séria que requeria compromisso e dedicação. Este é um exemplo de como o 

desporto escolar tem a capacidade de ensinar valores aos alunos, indo ao encontro da 

sua missão, valores esses que considero extremamente importantes para a formação 

integral dos alunos.    

4.3. Núcleo de Boccia 

O núcleo de desporto escolar de boccia foi uma oportunidade única de formação para os 

professores estagiários na medida em que permitiu o contacto com alunos com 

necessidades educativas especiais, sendo este um contexto que requer outros 

conhecimentos e estratégias, diferentes dos utilizados nos restantes grupos-equipa. O 

núcleo de boccia era parte integrante da Educação Especial, onde estava também 

incluído o trabalho realizado no âmbito da psicomotricidade. Esta era uma área que eu 

dominava muito pouco, constituindo-se à partida como um grande desafio para mim, algo 

que se veio a confirmar ao longo do ano.  

No âmbito da psicomotricidade, tinha a meu cargo dois alunos, com quem trabalhei o ano 

inteiro, todas as sextas-feiras de manhã durante 45 minutos. O trabalho desenvolvido 

partiu de uma avaliação inicial baseada nos programas nacionais do primeiro ciclo. 

Através dessa avaliação, angariei um conjunto de informações quanto às dificuldades 
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dos alunos e aspetos prioritários a trabalhar. Enquanto um dos alunos tinha muita 

dificuldade na motricidade dos membros inferiores, revelando enormes dificuldades em 

correr, saltar e manusear uma bola com os pés, o outro aluno era hábil nessas áreas. A 

heterogeneidade entre os dois alunos revelou-se um desafio para mim no planeamento 

das sessões, obrigando-me a pensar constantemente na diferenciação das tarefas, nas 

capacidades de cada aluno e na forma como ia gerir o meu acompanhamento. Uma das 

características destes alunos era a sua falta de autonomia na realização das tarefas 

propostas, implicando um acompanhamento constante da minha parte. Se esse 

acompanhamento não fosse garantido, os alunos pura e simplesmente não realizavam as 

atividades. Para dificultar ainda mais o processo, um dos alunos tinha dificuldades ao 

nível da comunicação e linguagem. Perante este facto, procurei ajuda junto da professora 

de Educação Especial, tentando perceber de que forma poderia estimular o aluno, quais 

as melhores formas de comunicação, visto que eram raras as vezes que o aluno falava. A 

professora orientadora, como diretora de turma deste aluno, tinha uma relação mais 

próxima com ele, conseguindo comunicar de uma forma mais eficaz do que eu. Em 

alguns momentos de desespero, esta foi a solução encontrada.  

Passando destas aprendizagens mais específicas para uma reflexão mais global acerca 

do meu trabalho no núcleo de Educação Especial, este ano serviu essencialmente para 

me expor a uma realidade que não conhecia, que não dominava e que existe atualmente 

nas escolas. A inclusão de alunos com necessidades educativas especiais nas escolas 

públicas regulares, trouxe inúmeros benefícios ao nível da aprendizagem social de todos 

os alunos, mas trouxe, simultaneamente, uma dificuldade acrescida aos professores das 

escolas. Falando no caso da Educação Física, os conhecimentos adquiridos nos 

primeiros quatro anos de formação académica quanto à Educação Especial não foram 

suficientes para dar resposta à realidade vivida no estágio. Apesar do trabalho de 

pesquisa realizado bem como a ajuda de professores especialistas, esta é uma área 

onde necessito de muito mais formação e experiência. O mesmo se aplica ao trabalho 

realizado com alunos com necessidades educativas especiais que faziam parte da minha 

turma. Coates (2012) revela no seu estudo que os professores estagiários se sentem 

bem preparados para trabalhar em contextos inclusivos, no entanto, não atribuem essa 

preparação à sua formação inicial. Concordando com o facto da formação inicial não nos 

preparar para a verdadeira realidade das escolas, eu, ao contrário dos professores 

estagiários do estudo, não me senti preparada para a enfrentar. No entanto, o meu 

trabalho daqui para a frente será certamente facilitado pelo ano de experiência que o 

estágio me proporcionou. 
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5. A direção de turma 

O acompanhamento da direção de turma, através da coadjuvação das tarefas do diretor 

de turma e da participação ativa na escola foi uma das áreas do estágio onde mais 

aprendi. Tal como referido no início do relatório, as aprendizagens pedagógicas e de 

conteúdo propriamente ditas, vieram acompanhadas de um forte suporte teórico 

adquirido nos primeiros anos da formação inicial, algo que nesta área não se verificou. 

Ou seja, todo o trabalho a desenvolver no âmbito da direção de turma era novo para mim, 

tanto ao nível das funções do diretor de turma como a forma de funcionamento da escola 

no geral. Reportando-me à minha vivência escolar enquanto aluna, tendo estudado num 

colégio internacional, os procedimentos eram muito distintos. A inexistência de um 

conselho de turma bem como a forma como era estabelecido o contacto com os 

encarregados de educação e a existência de um departamento social de apoio ao diretor 

de turma para a resolução de problemas dos alunos eram algumas características da 

minha escola que em muito diferiam da EBES. Sendo que as minhas expectativas e 

convicções tinham como base um contexto tão diferente, esta área revelou-se, por vezes, 

conflituosa para mim, gerando muitas dúvidas e reflexões acerca das vantagens e 

desvantagens de trabalhar desta forma.  

Através da consulta do regulamento interno da escola, aprendi quais eram as funções do 

diretor de turma e foi também com base nesta consulta que estipulei os meus próprios 

objetivos para o trabalho nesta área. Estes passavam por, em conjunto com a diretora de 

turma, preparar reuniões de conselho de turma, utilizar o sistema informático para gerir 

as faltas e classificações dos alunos, recolher informações acerca dos alunos e fornecê-

las aos encarregados de educação e informar os alunos sobre a sua situação escolar.  

Relativamente ao conselho de turma, e sendo este um conceito novo para mim, muitas 

foram as dúvidas que surgiram acerca da sua função. Porém, a consulta do regulamento 

interno foi, mais uma vez, a forma como descobri quais eram efetivamente as tarefas 

incumbidas ao conselho de turma. Teoricamente, todas as informações descobertas 

tinham muita lógica e uma razão de ser muito válida. Porém, foi na passagem do papel 

para a prática que se revelaram as maiores incertezas quanto a estas informações.  

Relativamente à preparação das reuniões de conselhos de turma, esta era muito 

facilitada pela existência de um guião, fornecido aos diretores de turma em reunião de 

conselho de diretores de turma, onde todos os aspetos a abordar se encontravam 

discriminados. Quanto a este assunto, fiquei surpreendida pelo facto da escola  fornecer 

estes documentos em papel. Trata-se não só de uma questão ecológica mas também 
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duma questão de gestão de recursos financeiros. Enquanto estagiária, pensei nesta 

questão na segunda reunião de conselho de diretores de turma, quando me apercebi que 

todos os períodos eram impressos guiões para dar a todos os diretores de turma. No 

entanto, não fui capaz de intervir junto da coordenadora dos diretores de turma, pelo 

simples facto de não ter a confiança necessária para o fazer. Esta falta de confiança 

adveio principalmente do facto de toda esta área ser uma novidade para mim, de estar no 

contexto novo, com profissionais experientes, que já trabalham nestes moldes há muito 

tempo. Serve este exemplo para criticar de alguma forma a minha postura passiva, 

sabendo que somos nós, os futuros professores, jovens profissionais, que temos o poder 

de desafiar e questionar as estruturas já impostas, no sentido da sua melhoria e 

atualização. A minha participação nas reuniões de conselho de turma foi caracterizada 

pela mesma passividade, pelos mesmos motivos.  Desta forma, as minhas 

aprendizagens relativamente a toda a parte burocrática e relacionada com a escola foram 

sobretudo conseguidas através da observação. Não obstante, esta observação permitiu-

me angariar um conjunto de informações quanto à forma de trabalho das escolas em 

Portugal, úteis a um futuro contexto profissional, visto que me proporcionou uma 

compreensão mais profunda dos fenómenos de gestão e organização da escola no 

âmbito da direção e conselho de turma.  

Quanto à minha participação junto dos encarregados de educação e alunos, esta já foi 

bastante mais ativa. Relativamente às reuniões de encarregados de educação e ao 

atendimento pessoal e telefónico, estas revelaram-se de extrema importância, na medida 

em que permitiram ao diretor de turma transmitir as informações relevantes acerca do 

comportamento e aproveitamento dos seus educandos. Permitiram ainda uma discussão 

sobre os motivos que possam ter levado os alunos a comportarem-se de um determinado 

modo, ou a terem um aproveitamento diferente do esperado. Tive muitas oportunidades 

de contactar com encarregados de educação, tanto pessoalmente como por telefone, o 

que foi muito positivo para a minha formação, na medida em que me obrigou a estar 

sempre atenta aos alunos, aos seus comportamentos e às suas atitudes, visto que a 

minha opinião era sempre solicitada pela diretora de turma e também pelos próprios 

encarregados de educação.  

Ao longo do ano apercebi-me que os alunos da turma tinham todos contextos familiares 

específicos, todos eles com problemas diferentes, e todos eles merecedores da atenção 

dos professores. Vários alunos estavam a frequentar consultas de psicologia, outros 

estavam medicados e alguns tinham pais separados e oscilavam entre duas casas 

diferentes. Todas estas situações acabam por ter um impacto nos alunos e foi 
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extremamente importante para mim, enquanto professora deles, compreender todas 

estas situações para gerir a minha forma de intervenção com eles. Esta gestão refletiu-se 

ao nível da minha adaptação pessoal às características dos alunos, sobretudo aqueles 

provenientes de contextos sociais e familiares mais complexos. Um exemplo desta 

gestão prende-se com o facto de às vezes me parecer que os alunos apresentavam 

níveis de autoestima baixos, sendo da minha responsabilidade, nas aulas de Educação 

Física, proporcionar situações em que esta se maximizasse. O planeamento das aulas, 

bem como o fornecimento de feedback positivo e o contacto informal com os alunos fora 

das aulas são exemplos de como tentei construir uma relação positiva com os alunos 

com vista a ultrapassar os problemas. Problemas como falta de interesse pela escola e 

pelos estudos foram também alvo de preocupação da minha parte enquanto professora 

de Educação Física, procurando através das aulas, proporcionar situações de sucesso e 

transmitir os conteúdos da forma mais criativa possível. 

Ao longo de todo o processo de contacto com as famílias, apercebi-me que havia uma 

participação ativa dos encarregados de educação na vida escolar dos alunos, sendo que 

as preocupações oscilavam entre o aproveitamento escolar e o comportamento. Os 

encarregados de educação revelaram, de um modo geral, uma grande confiança na 

diretora de turma e nas suas análises e propostas. O mesmo verificou-se com as minhas 

intervenções, que foram sempre bem recebidas pelos encarregados de educação. Isto 

promoveu um aumento gradual da minha autoconfiança nas observações e comentários 

tecidos nos momentos de contacto com as famílias.  

Esta será, certamente, uma parte muito importante do meu trabalho enquanto futura 

professora, pelo que reconheço o valor formativo que esta área do estágio me 

proporcionou.  

Por fim, o contacto estabelecido com os alunos foi uma das áreas do estágio que me deu 

maior prazer. Quando era aluna, a relação que eu mantinha com os meus professores 

era um fator determinante na minha motivação para as aulas. Infelizmente, nunca 

mantive uma relação particularmente próxima com os meus diretores de turma. Olhando 

para trás, houve situações na minha vida em que teria beneficiado de algum 

aconselhamento ou apoio. É com base nestas minhas experiências enquanto aluna que 

atribuo uma enorme importância à relação entre o diretor de turma e os seus alunos. 

Desta forma, nesta área de intervenção, procurei mostrar-me sempre disponível e 

acessível aos meus alunos, falando com eles fora das aulas, demonstrando interesse 

pelo seu desempenho nas outras disciplinas e pelas suas vidas extra escola. Analisando 
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de uma forma mais estruturada e prática, no meu percurso de estágio passei por três 

fases de intervenção com os alunos: uma primeira que consistiu na recolha de 

informações; uma segunda que consistiu num contacto mais pessoal para compreender 

os problemas da turma; e uma terceira por uma tentativa de auxiliar um aluno em 

concreto que se encontrava numa situação complicada.  

No que respeita a recolha de informações, esta foi útil não só para o trabalho no âmbito 

da direção de turma, mas também para mim enquanto professora de Educação Física, 

como por exemplo na constituição de grupos nos momentos de planeamento e na 

separação de alunos para evitar comportamentos de desvio. Esta recolha incluiu a 

aplicação de uma ficha de caracterização aos alunos, um estudo sociométrico e as 

informações passadas pelos professores do conselho de turma na primeira reunião no 

início do ano letivo.  

A segunda fase passou então pelo contacto mais pessoal com os alunos da turma, 

procurando interagir mais com eles fora do contexto de aula. Esta foi uma forma de 

conversar com eles sobre  assuntos discutidos com os respetivos encarregados de 

educação, nomeadamente problemas de natureza familiar ou psicológica. Esta foi 

também uma forma de estar a par da situação escolar de todos os alunos da turma, 

procurando sempre saber como tinham corrido os testes, os resultados obtidos, e se 

estavam em risco de ter classificações inferiores a três. Com alguns alunos tentei ter um 

contacto mais assíduo, tentando responsabilizá-los pelo seu próprio estudo, visto que 

estavam com um aproveitamento abaixo do esperado. Destes contactos, a aprendizagem 

que retiro prende-se com a dificuldade, por vezes, em relacionarmo-nos com alunos que 

não têm interesse pela escola, nem compreendem o porquê do interesse da minha parte. 

Senti dificuldades em gerir a minha persistência com alguns alunos. Se por um lado senti 

que ter um contacto frequente e assíduo transmitia ao aluno uma preocupação da minha 

parte em ajuda-lo a ser melhor, por outro lado tive receio de estar a exagerar, correndo o 

risco do aluno ficar saturado e, consequentemente, desinteressado. Esta gestão é algo 

que com a experiência espero ver facilitada. A observação e o contacto com professores 

mais experientes será, no futuro, uma boa forma de ir gerindo a minha própria 

intervenção. 

No final do ano letivo, nomeadamente no último período, as minhas preocupações 

focaram-se sobretudo num aluno que era repetente e estava em risco de reprovar o ano 

novamente. Construí ao longo do ano um enorme carinho por este aluno, estando em 

contacto frequente com a encarregada de educação para tentarmos, em conjunto com a 
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diretora de turma e com a psicóloga, ajudar o aluno.. Nunca cheguei realmente a 

compreender os verdadeiros problemas subjacentes aos comportamentos deste aluno, 

acabando por deixar este trabalho nas mãos da psicóloga que tinha, certamente, mais 

competências do que eu nesta área. Em Educação Física era um aluno tranquilo, que 

apenas se começou a revelar mais agitado mais para o final do ano, quando se aliou a 

outros alunos da turma. No entanto, houve sempre uma discrepância muito grande entre 

a minha perspetiva face às atitudes deste aluno e as perspetivas dos restantes 

professores do conselho de turma, tornando difícil expor as minhas opiniões. O processo 

deste aluno foi trabalhoso, tanto para mim como para a sua encarregada de educação, e 

trouxe para a minha formação uma enorme aprendizagem quanto à importância de 

realmente conhecer os alunos e de construir uma relação com eles.  

6. O projeto “Dos 8 aos 80” 

6.1. Dia das expressões 

O projeto “Dos 8 aos 80” teve como principais objetivos a aproximação da escola com a 

comunidade, a articulação entre as diferentes escolas do agrupamento e ainda a 

sensibilização para as atividades físicas e artísticas. Para a consecução destes objetivos, 

foram dinamizadas atividades físicas e artísticas, nomeadamente no âmbito dos jogos 

tradicionais e das atividades de expressão plástica e musical. Estas atividades 

realizaram-se no último dia do segundo período e participaram  alunos do quarto ano das 

escolas básicas do agrupamento de escolas Rainha Dona Leonor, nomeadamente a 

Escola Básica 1 Santo António, a Escola Básica 1 Bairro de São Miguel, alunos do 5º e 

do 6º ano da EBES, o grupo de idosos da junta de freguesia de Alvalade (os Briosos), os 

pais e encarregados de educação dos alunos participantes dos 4º, 5º e 6º anos das 

respetivas escolas, e por fim os professores titulares das turmas dos 4º anos e 

professores da EBES. 

Em termos operacionais, e apenas para contextualizar o leitor, o presente parágrafo 

serve apenas para explicar a forma de funcionamento da atividade. Os jogos tradicionais 

foram realizados em circuito por metade das equipas de cada vez. Nestas atividades, as 

equipas passaram por todas as estações, tendo todas uma classificação consoante um 

sistema de pontuação. Em cada uma destas estações, estavam ainda afixados cartazes 

elaborados pelos alunos do 9º ano, os quais relacionavam a prática de atividade física 

com as doenças cardiovasculares. Sempre que uma equipa passava por uma estação, 
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tinha que realizar a atividade definida e responder a uma questão acerca dos conteúdos 

expostos nos cartazes. Enquanto uma metade das equipas estava nos jogos tradicionais, 

a outra estava nas atividades de expressão plástica e musical, uma em cada estação. 

Nestas atividades, cada equipa apenas passou por uma estação, definida aleatoriamente, 

visto que as atividades requeriam mais tempo de preparação, explicação e prática. Estas 

atividades não foram alvo de pontuação. As equipas passaram das atividades físicas 

para as artísticas, e vice-versa, a meio da manhã. 

Esta atividade, que tem vindo a ser realizada ao longo dos últimos 10 anos, na EBES, 

constitui parte integrante do dia das expressões e é, por norma, organizada pelos 

professores estagiários, representando uma mais-valia não só para os participantes mas 

também para a nossa formação. O facto de ter mobilizado um elevado número de 

pessoas da comunidade escolar fez desta iniciativa uma excelente oportunidade para 

fortalecer as relações entre os diversos intervenientes do ato pedagógico, 

nomeadamente os alunos, os professores, as diferentes escolas do agrupamento, a junta 

de freguesia e ainda os encarregados de educação. De acordo com Pires, Niza e Rosa 

(1990), a escola não pode ser uma instituição segregada da comunidade. A conceção 

educativa pela qual nos regemos prevê uma vivência de escola alargada ao contexto em 

que esta se insere, não se cingindo apenas à comunidade escolar (Ministério da 

Educação e Ciência, 2013). O desenvolvimento de uma atividade desta natureza permitiu 

precisamente uma aproximação da escola com todos aqueles que a rodeiam, 

contribuindo para uma identidade e espírito de agrupamento mais sólida. 

Para a EBES concretamente, sem ser numa perspetiva de agrupamento, a atividade teve 

vários benefícios, como por exemplo a fortificação de relações internas, visto que foi 

promovida uma relação de entreajuda e cooperação entre os professores e os alunos do 

9º ano, que auxiliaram nas questões organizativas, e também entre os diversos 

professores do subdepartamento e departamento.  

As atividades de Educação Visual, Musical e Especial foram coordenadas pela 

coordenadora do departamento, mas todas as questões de organização geral do dia 

foram dirigidas pelo núcleo de estágio. Apesar de ter havido bastante contacto entre o 

núcleo de estágio e a coordenadora do departamento, penso que poderíamos ter 

estabelecido uma relação mais direta com os professores das outras disciplinas, por 

forma a prevenir falhas de comunicação e garantir que todos os professores estavam 

informados quanto à forma de funcionamento do dia, que estava a ser organizado por 

nós. Não senti que houvesse uma relação muito forte entre os diversos intervenientes do 
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departamento, algo que se extrapolou pelo ano letivo, tendo testemunhado muito poucos 

momentos de contactos entre os professores do departamento de expressões.   

Para além das relações internas, a atividade potenciou ainda o fortalecimento da relação 

dos alunos com a sua escola, relação esta que se torna fundamental na procura de um 

clima educativo positivo, para que a escola seja um lugar aprazível, onde os alunos se 

sintam realizados. Isto foi evidenciado pela quantidade de alunos  presentes na atividade, 

que não estavam diretamente envolvidos na sua organização, e também pelo brio e 

qualidade que caracterizou a prestação dos alunos do 9º ano que ajudaram na 

organização.  

O valor educativo desta atividade para os alunos da escola foi também algo que se 

revelou muito positivo. Iniciativas desta natureza, tal como supracitado, podem 

representar formas dinâmicas, diferentes e divertidas de abordar conteúdos curriculares 

das diversas disciplinas. No caso da Educação Física, esta atividade estimulou os seus 

participantes, nomeadamente os alunos das diferentes escolas e também os 

encarregados de educação, para a prática continuada de atividade física através dos 

jogos tradicionais. Sendo a promoção de estilos de vida saudáveis uma das grandes 

finalidades da disciplina, e os jogos tradicionais uma matéria nuclear da extensão da 

Educação Física, esta revelou-se uma excelente atividade para abordar os conteúdos do 

programa da disciplina. A atividade procurou ainda, este ano pela primeira vez, incluir 

conteúdos de outras áreas, nomeadamente as ciências, através da elaboração de 

cartazes por parte dos alunos do 9º ano, sobre temas relacionados com estilos de vida 

saudáveis, contribuindo para a sensibilização para a importância da atividade física. 

Olhando para a atividade por outro prisma, nomeadamente do ponto de vista da minha 

formação pessoal, saliento em primeiro lugar a complexidade organizativa que uma 

atividade desta dimensão exige, dado o elevado número e diversidade de participantes 

envolvidos. Esta atividade exigiu de mim e dos meus colegas de estágio um enorme 

sentido de disciplina e responsabilidade, indispensáveis ao processo de preparação e 

concretização da atividade bem como o espírito de cooperação, entreajuda e iniciativa. 

Todo o trabalho desenvolvido no âmbito deste projeto demonstrou o forte potencial do 

trabalho em grupo, um tema recorrente no meu processo de formação, e que, tal como 

referido em capítulos anteriores, é uma forma de trabalho que maximiza a qualidade da 

nossa intervenção. 

Outro aspeto importante para o meu processo de formação foram as relações 

interpessoais desenvolvidas durante o planeamento e concretização da atividade. Foi 
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necessário estabelecer contacto com vários professores da escola, bem como as 

coordenadoras das escolas do primeiro ciclo e ainda contactar com a Junta de Freguesia. 

A capacidade de comunicar de forma positiva com outros agentes da comunidade 

escolar é fundamental para que haja, no futuro, predisposição para participar e, talvez, 

dinamizar novas atividades desta natureza. 

6.2. Dia d’Aventura no Rainha 

O facto deste ano se ter formado um novo agrupamento, incluindo pela primeira vez a 

ESRDL, abriu portas a uma nova iniciativa – o Dia d’Aventura no Rainha. Esta surgiu da 

colaboração entre os núcleos de estágio da EBES e da ESRDL e veio aproximar os 

alunos de ambas escolas, nomeadamente aqueles que viriam a ser colegas no ensino 

secundário no ano seguinte.  

A atividade consistiu na ida dos alunos do 9º ano da EBES à ESRDL para participar em 

atividades físicas e desportivas. As equipas formadas eram constituídas por alunos de 

ambas as escolas por forma a promover uma maior socialização entre os alunos. A 

atividade foi realizada em circuito, havendo estações com atividades nos diferentes 

espaços da escola, possibilitando o conhecimento das instalações aos alunos da EBES. 

A atividade teve componente competitiva, sendo que todas as atividades eram realizadas 

em confronto direto entre duas equipas, com atribuição de pontuação, de modo a 

aumentar a motivação dos alunos. 

Esta atividade foi uma mais-valia para os alunos, para as escolas e para os professores 

estagiários envolvidos, representando um momento de fortalecimento da identidade do 

novo agrupamento. 

Quanto às minhas aprendizagens pessoais, foi interessante participar num projeto de 

alguma forma semelhante ao projeto “Dos 8 aos 80”, mas estando mais afastada da sua 

organização. Desta forma, foi possível refletir sobre o projeto de uma perspetiva mais 

externa, comparando algumas situações com o nosso projeto na EBES. Ao longo do 

processo de planeamento e preparação de ambas as atividades, foram promovidas 

reuniões entre os estagiários das duas escolas, momentos em que se discutiram todas as 

questões relacionadas com os projetos, desde as suas finalidades, à sua forma de 

operacionalização. A discussão foi sempre extremamente enriquecedora, confrontando 

diferenças de opiniões e ideias entre todos, num espírito de trabalho coletivo muito 

positivo.  
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De um modo geral, a participação nesta atividade ensinou-me e reforçou a importância 

do planeamento e organização das tarefas todas. Mostrou-me que por vezes são as 

pequenas falhas que levam a grandes dificuldades e que essas são evitáveis se houver 

uma dedicação plena de todas as pessoas envolvidas. Não é, de modo algum, uma 

tarefa fácil mobilizar um elevado número de pessoas, alunos e professores, e para que as 

atividades corram suavemente, é necessário estar-se preparado, ser-se flexível e ter uma 

boa capacidade comunicativa. Estas são competências que procurarei ter sempre 

presente no meu futuro profissional, na organização de atividades ou noutra qualquer 

tarefa semelhante.   

7. Conclusões 

Tendo em vista uma formação integral, onde o trabalho do professor se estende a uma 

participação ativa em todos os aspetos da escola, o estágio pedagógico proporcionou-me 

um enorme leque de oportunidades para aprender, desenvolver competências técnicas, 

pedagógicas e pessoais. Desde o trabalho dentro da sala de aula ao contacto 

estabelecido com pais, outras escolas, a junta de freguesia, entre outros, todos estes 

aspetos do meu percurso de formação contribuíram para a minha preparação profissional. 

Numa perspetiva de formação contínua, e sabendo que estamos sempre a aprender, 

este constitui-se não como o fim da minha formação, mas como o início de uma próxima 

etapa, na qual ainda será necessário muito investimento.  

Algumas dificuldades foram ultrapassadas, mas outras persistem. Partindo do específico 

para o geral, as dificuldades ao nível da minha intervenção pedagógica na sala de aula 

foram sobretudo ao nível do planeamento das unidades de ensino, nomeadamente na 

seleção de progressões pedagógicas para alunos com mais dificuldades. O detalhe com 

que tive que realizar este mesmo planeamento foi algo que, ao início, se revelou um 

verdadeiro conflito para mim. No entanto, ao longo do ano aprendi o porquê de um 

planeamento tão minucioso, onde todos os aspetos da aula estão pensados e previstos, 

sem exceção. Foi apenas quando comecei a investir num melhor planeamento, que a 

condução das aulas melhorou, não havendo esquecimentos de ordem organizativa. Uma 

das dificuldades que persiste nesta área do estágio é a minha intervenção em matérias 

onde o conhecimento do conteúdo não está tão consolidado. No caso da patinagem e da 

ginástica de solo, foi necessário um grande investimento para conseguir dar resposta às 

dificuldades dos meus alunos, no entanto, este investimento limitou-se aos conteúdos 

que abordei este ano letivo. Num futuro contexto profissional, trabalhando com outros 
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anos de escolaridade, os conteúdos serão outros, pelo que será necessário um 

verdadeiro estudo aprofundado acerca das matérias, dos erros mais comuns, e dos 

feedbacks mais ajustados. Saber fornecer um feedback adequado foi algo que aprendi no 

meu ano de estágio, sobretudo devido ao trabalho coletivo realizado com os meus 

colegas do núcleo. Muitas foram as horas passadas no ginásio a fazer salto em altura, o 

pino, a roda, o rolamento atrás com passagem por pino, a meia volta na patinagem, entre 

tantos outros. A observação dos meus colegas e a discussão acerca das dificuldades 

sentidas a realizar todas as habilidades supracitadas foi uma atividade de valor formativo 

inigualável. Sentir na pele o que os alunos sentem quando lhes pedimos para realizar 

uma determinada tarefa revelou-se fundamental para compreendermos as suas 

dificuldades e frustrações. 

Uma grande reflexão que retiro do meu estágio é a importância da relação entre um 

professor e um aluno. Tanto nas aulas de Educação Física, como nos treinos do desporto 

escolar e na intervenção no âmbito da direção de turma, a relação que eu conseguia 

construir com os alunos era um fator importantíssimo na qualidade do trabalho realizado. 

Para ser possível construir essa relação, com base no respeito e na confiança mútuos, é 

necessário uma base de conhecimento que vai muito para além das técnicas 

pedagógicas. Envolve o conhecimento aprofundado dos alunos, das suas vidas, dos seus 

problemas e motivações, envolve o conhecimento da estrutura organizativa da escola 

para que possamos ajudar os nossos alunos da forma mais adequada sem que esta gere 

conflitos internos ou externos, e envolve acima de tudo uma enorme dedicação do 

professor à sua profissão e ao seu papel enquanto educador.  

Foi através de iniciativas como o projeto “Dos 8 aos 80” e da minha participação no 

desporto escolar que assimilei o que é realmente ser professor e porque é que esta é 

uma profissão tão nobre. A influência que podemos ter nas vidas dos alunos, da escola e 

da própria comunidade, se houver predisposição para concretizar as nossas ideias, é de 

uma enorme responsabilidade mas também de uma enorme satisfação.  

Estou determinada a tornar-me numa excelente professora de Educação Física para 

tocar a vida dos jovens, ajudando-os a tornar-se adultos responsáveis, solidários e ativos. 

Acredito que as experiências vividas este ano me prepararam para muitos aspetos do 

trabalho de um professor, acreditando veementemente na importância de áreas como o 

planeamento, a comunicação e o conhecimento. Sabendo que existe pouca 

probabilidade de trabalhar numa escola em Portugal nos próximos tempos, a 

compreensão intrínseca dos conceitos por trás destas áreas é fundamental, permitindo a 
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adaptabilidade a qualquer contexto educativo. Como formular planeamentos a longo e 

curto prazo, a importância de ser capaz de comunicar com os alunos, colegas e pais, a 

capacidade de adquirir conhecimento – estas são as competências que precisamos. 

Compreender que cada jovem e criança é única, que vem de um determinado contexto, 

tem determinadas aspirações e fatores motivacionais e um ritmo de aprendizagem 

próprio,  é uma aprendizagem essencial ao desempenho da função docente.  

A capacidade de formular e expressar a minha opinião foi também uma competência 

adquirida. Tenho uma filosofia muito própria e opiniões muito convictas quanto à 

educação e ao ensino. Espero ser ativa e pró-ativa na implementação de mudanças 

quando e onde necessário. Como professores, somos ensinados a questionar e a criticar 

sistemas, estruturas e metodologias. Todos estes mudam com o tempo, sendo 

necessário manter-nos atualizados, dando resposta às necessidades da sociedade de 

hoje em dia. Nós, professores, temos um papel fundamental na modelação do futuro. 

Devemos, portanto, ser assertivos nas nossas opiniões, mantendo sempre uma abertura 

à troca de ideias, com vista ao melhor caminho.  

Em jeito de conclusão, o estágio pedagógico foi uma experiência intensa na qual foi 

necessário procurar, nos confins da minha pessoa, qualidades pessoais que permitissem 

ultrapassar as minhas dificuldades. Enquanto considero que tenho uma boa capacidade 

para organizar, para interagir com alunos e colegas, uma paixão pela disciplina e a 

energia necessária para desempenhar as minhas responsabilidades, foi necessário 

ultrapassar enormes frustrações e aprender a lidar com desilusões para chegar onde 

cheguei.  
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