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“ Não se pode criar experiência. 

É preciso passar por ela.” 

 

Albert Camus 
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Resumo 

 

 Este relatório tem como objetivo principal a reflexão e análise das competências 

desenvolvidas em cada uma das áreas de formação na Escola Secundária Braamcamp 

Freire no âmbito do Estágio Pedagógico em Educação Física do Mestrado de Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, da Faculdade de Motricidade 

Humana, realizado no ano letivo 2014/2015. 

 Será por isso um texto orientado em torno das competências de cada uma das áreas 

de formação, referidas no Guia de Estágio do ano 2014/2015. 

 Inicialmente apresenta-se o contexto em que foi desenvolvida toda a atividade de 

estágio, para em seguida efetuar uma reflexão crítica sobre as atividades realizadas no 

Estágio Pedagógico em cada uma das suas áreas de intervenção: Área 1: Organização e 

gestão do ensino e da aprendizagem; Área 2: Inovação e investigação; Área 3: 

Participação na escola e Área 4: Relação com a comunidade. 

 Por fim, e em tom de caráter pessoal, concluirei sobre a totalidade da minha formação 

e o contributo que teve e terá na minha vida pessoal e profissional. 

 

 

Palavras – Chave: Educação Física, Estágio Pedagógico, Estratégias, Processo Ensino-

Aprendizagem, Reflexão  

  



Abstract 

 

 This report aims to be a review and an analysis of the skills developed in each of the 

training areas in Escola Secundária Braamcamp Freire under the Teacher Training in 

Mestrado de Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, from 

Faculdade de Motricidade Humana, held in the school year of 2014/2015. 

 It will be a text geared around the skills in each of the training areas, mentioned in the 

Internship Guide of the year 2014/2015. 

 Initially the context in which the internship was developed, is presented, in order to 

allow for a thoughtful review on the activities performed during this Teacher Training 

program, weighing each of its areas of intervention: 1st Area: Organization and 

management of teaching and learning; 2nd Area: Innovation and Research; 3rd Area: 

Involvement in the school and 4th Area: Relationship with the Community. 

 In the end, and on a more personal note, I will replay my thoughts on the whole of my 

formation and trainingand its present and future contributions to my personal and 

professional life. 

 

 

Key-words: Physical Education, Strategies, Teaching-Learning Process, Teaching 

Practice, Critical thinking 
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1. Introdução 

 

O presente relatório tem como objetivo principal a reflexão e análise das 

competências desenvolvidas em cada uma das áreas de formação, durante todo este ano 

de formação, na Escola Secundária Braamcamp Freire (ESBF) no âmbito do Estágio 

Pedagógico em Educação Física (EF) do Mestrado de Ensino da Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundária (MEEFEBS), da Faculdade de Motricidade Humana (FMH) 

da Universidade de Lisboa. 

Com esta reflexão é pretendido sistematizar as experiências formativas vividas 

enquanto professora de EF, para assim encontrar os obstáculos durante o percurso de 

formação, procurando estratégias que permitam colmatá-los ao longo do ano letivo. 

Desta forma, a reflexão será orientada em torno das competências de cada uma das 

áreas de formação, referidas no Guia de Estágio do ano 2014/2015. 

Será um texto que começa por apresentar o contexto onde é desenvolvida toda a 

atividade de estágio, partindo de uma análise demográfica e física da Escola Secundária 

Braamcamp Freire, para referir as suas orientações estratégicas e as dinâmicas dos 

intervenientes na escola, com incidência na área disciplinar de EF e no núcleo de 

Estágio, sendo concretizada também uma caraterização da turma que lecionei. 

Neste relatório vai ser ainda concretizada uma reflexão crítica sobre as atividades 

no âmbito do Estágio Pedagógico, realizadas em cada uma das suas áreas de 

intervenção: Área 1: Organização e gestão do ensino e da aprendizagem, que está 

relacionada com a lecionação das aulas de EF e subdividida em três subáreas- 

planeamento, condução e avaliação, apresentando também as atividades da lecionação 

de um horário completo, o projeto de observação e a lecionação do 1º Ciclo; Área 2: 

Inovação e Investigação, destinada à realização de um estudo de investigação-ação 

integrados na escola e respetivos contextos; Área 3: Participação na escola, cuja área 

está associada com a coorganização e a promoção do ensino e treino do Desporto 

Escolar, assim como à implementação de uma ação de intervenção adaptada às 

necessidades e caraterísticas da escola; por fim, a Área 4: Relação com a comunidade, 

que está relacionada com o acompanhamento e coadjuvação da direção da turma e de 

todo o trabalho inerente a essa função – reuniões, Cidadania, Atendimento aos 

Encarregados de Educação e questionáriosde caraterização de turma aplicados e 

apresentados ao Conselho de turma.  

No final do relatório vai ser apresentada ainda uma reflexão sobre toda a minha 

formação, no sentindo de concretizar um balanço acerca do contributo que terá enquanto 

futura professora de Educação Física. 
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2. Contextualização 

 

2.1. Orientação Estratégica 

 

A freguesia da Pontinha, com uma área de 4,7 km2, estabelece fronteira com 

Odivelas e Famões e com os Concelhos de Sintra, Amadora e Lisboa, possuindo, 

segundo os dados dos Censos de 2011, 23 041 habitantes. A freguesia de Famões, 

situada na zona ocidental do Concelho de Odivelas, faz fronteira com a Ramada, 

Odivelas, Pontinha, Caneças e com o Concelho de Sintra. Com uma área de 4,66 km2, 

fica a uma altitude média superior aos 100 metros, sendo o ponto mais alto assinalado 

pelo marco geodésico do Casal do Bispo, com 289 metros, o que lhe permite ter algumas 

das mais bonitas panorâmicas do Concelho. Segundo os dados dos censos de 2011 

(Anexo 20), possui 11 095 habitantes. 

Inicialmente a escola era denominada por Escola Secundária da Pontinha, tendo 

sido inaugurada a 22 de Setembro de 1986. Desde então o objetivo principal de todos os 

órgãos de gestão desta escola foi a construção de um pavilhão gimnodesportivo, que 

veio a ser inaugurado em 12 de setembro de 2000. 

Iniciou-se em 23 de Janeiro de 1991 o processo de atribuição de patrono à 

Escola, tendo sido escolhida a figura de Braamcamp Freire, nascido no concelho de 

Loures e notabilizado como político e historiador. Além disso, esta personalidade foi não 

só Presidente da Sociedade de Geografia e da Academia das Ciências, assim como 

primeiro Presidente da Câmara Municipal de Loures e também Presidente da Câmara 

Municipal de Lisboa, da Assembleia Nacional Constituinte e do Senado. O processo 

terminou em 1994, passando a escola a denominar-se ESBF. 

 

2.2. Localização 

 

A ESBF situa-se na Rua Dr. Gama Barros, Pontinha, no Concelho de Odivelas, no 

distrito de Lisboa, na União das Freguesias da Pontinha e Famões. Esta escola encontra-

se localizada na área metropolitana de Lisboa, composta por quatro freguesias: União 

das Freguesias de Pontinha e Famões, União das Freguesias de Póvoa de Santo Adrião 

e Olival Basto, União das Freguesias de Ramada e Caneças e Freguesia de Odivelas, 

distribuídas numa área de 26,4 km2e com uma população de 144.549 habitantes 

(segundo os censos de 2011). 
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As escolas públicas da União das Freguesias de Pontinha e Famões estão 

integradas em dois agrupamentos escolares, consoante a área geográfica onde as 

mesmas se inserem. Deste modo, as que se situam no territórioda Freguesia da Pontinha 

englobam o Agrupamento de Escolas nº 1 de Odivelas e as que pertencem à Freguesia 

de Famões inserem-se no Agrupamento de Escolas a Sudoeste de Odivelas, que inclui a 

EB2-3 António Gedeão. A ESBF é a responsável pelo Agrupamento nº 1 de Odivelas 

desde 03 de Março de 2013, data em que foram agregadas a ESBF e o antigo 

agrupamento de escolas da zona da Pontinha. O Agrupamento nº 1 de Odivelas é 

constituído por estabelecimentos de ensino com um alargado currículo de ensino, 

abrangendo desde o ensino pré-primário até ao ensino secundário. Os estabelecimentos 

de ensino pertencentes a este agrupamento são: a ESBF, a Escola Básica 2,3 Gonçalves 

Crespo, a Escola Básica 1 e Jardim de Infância Quinta da Paiã, a Escola Básica 1 e 

Jardim de Infância Quinta da Condessa, a Escola Básica 1 e Jardim de Infância Casal da 

Serra, a Escola Básica 1 da Serra da Luz, a Escola Básica 1 e Jardim de Infância do Vale 

Grande, a Escola Básica 1 Mello Falcão, o Jardim de Infância Gil Eanes e a Escola 

Básica 1 Mário Madeira. 

As instalações atuais da ESBF derivam de uma requalificação escolar efetuada 

pela empresa Parque Escolar, através de um  Programa de Modernização das Escolas 

do Ensino Secundário (P.M.E.E.S.). Nesta estruturação física foram mantidos elementos 

da construção da antiga escola Secundária da Pontinha e construídos novos elementos, 

criando uma escola moderna de um único edifício. As instalações desta escola são 

compostas por monoblocos com 41 salas, um pavilhão gimnodesportivo, um campo de 

jogos e um espaço de recreios exterior.A escola foi eleita edifício no ano de 2014 pelos 

leitores da archdaily na categoria de arquitetura educacional e foi a vencedora em 2013 

na categoria de Educação nos WAN AWORD. 

 

2.3. População 

 

No ano letivo 2014/2015, tendo presente o Projeto Educativo do Agrupamento de 

Escolas de Odivelas N.º1 (Anexo 1), a população escolar totaliza 2846 crianças e alunos: 

287 da educação pré-escolar (12 grupos); 964 do 1.º ciclo (48 turmas, sendo 1 de 

percurso curricular alternativo - PCA); 458 do 2.º ciclo (23 turmas, sendo 1 do 5.º, outra 

do 6.º ano de PCA e 1 do 6º ano Curso Vocacional); 584 do 3.º ciclo (27 turmas); 16 do 

Curso de Educação e Formação, do tipo 2 (1 turma); 32 alunos do Programa Integrado 

de Educação e Formação (2 turmas, sendo que 1 é do 2.º ciclo e a outra do 3.º ciclo; 398 
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do ensino secundário regular (15 turmas) e 107 do ensino secundário profissional (6 

turmas). Frequentam o agrupamento ainda, 81 alunos referenciados com necessidades 

educativas especiais. Os alunos deste agrupamento são provenientes de vinte e uma 

nacionalidades diferentes, predominando a Portuguesa, sendo as restantes por ordem 

decrescente de número de alunos, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola, S. Tomé e 

Príncipe, Paquistão, Moçambique, Moldávia, Nigéria, Senegal e Guiné-Conakry, Reino 

Unido e com um aluno, Bielorrússia, China, Espanha, Holanda, Itália, Ruanda, Rússia e 

Zimbabwe. 

As taxas de insucesso dos alunos do agrupamento por ano de escolaridades 

referentes aos anos letivos 2012/13 e 2013/2014, são as constantes no gráfico nº1. Após 

a comparação dos dados, pode-se verificar que, com a exceção do 3º ciclo, a taxa de 

insucesso reduziu. Deste modo, é fundamental oferecer especial atenção ao 3º Ciclo de 

escolaridade, definindo estratégias que permitam lutar ou diminuir esta taxa de 

reprovação dos alunos ou o seu abandono. Por outro lado e embora a percentagem 

tenha reduzido, no 12º de escolaridade, ainda é possível observar uma taxa bastante 

elevada de insucesso, que atinge mais de metade dos alunos, que se encontram a 

finalizar o secundário, sendo também necessário apoiá-los na preparação para os 

exames, assim como motivá-los para seguir um ensino superior. 

 

Gráfico 1 – Comparação insucesso escolar nos anos letivos 2012/2013 e 2013/2014 

 

Relativamente à Ação Social Escolar, verifica-se que 49,4% dos alunos 

beneficiam de auxílios económicos, revelando-se uma descida perante o ano letivo 

anterior (52,74%). Os encarregados de educação, por sua vez, possuem em média 9 
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anos de escolaridade, trabalhando a sua maioria por conta de outrem. O corpo docente é 

constituído por 255 professores e educadoras, pedagógica, sendo que 18% são 

contratados, já o pessoal não docente perfaz 89 trabalhadores: 2 técnicos superiores, 12 

assistentes técnicos e 71 assistentes operacionais.  

 

2.4. Dinâmicas dos Intervenientes 

 

2.4.1. Escola Secundária Braamcamp Freire 

 

O agrupamento possui ao seu dispor vários órgãos de gestão, desde a Direção, 

ao Conselho Geral, à Coordenação do Estabelecimento e ao Conselho Pedagógico, 

responsáveis por dar resposta a todas as questões fundamentais acerca do 

agrupamento, no sentido de garantir o correto funcionamento de todasas escolas.  

A constituir a área da direção do agrupamento, encontram-se o Diretor J.N., o 

Vice-Diretor R.R, os Adjuntos J.T, G.A. e R.F. 

No que diz respeito ao Conselho Geral 2014/2018 (Anexo 2), pode-se dizer que 

compete a este órgão de gestão, definir os critérios para a participação das escolas em 

atividades pedagógicas, científicas, culturais e desportivas, de modo a responder às 

necessidades resultantes da realidade social e contribuindo para o desenvolvimento 

pleno e harmonioso da personalidade dos indivíduos. Neste Conselho estão 

responsáveis: o Presidente J.G. e os representantes dos docentes F.V., M.F.A., J.G., M. 

F.O., J.C., C.F. e H.M., sendo as funcionárias A.A. e a M.A. as representantes do pessoal 

não docente. Como representante dos alunos está o aluno F.B., enquanto representantes 

dos pais e encarregados de educação (EE) apresentam-se os seguintes nomes: C.C., 

A.T., A.R., E.R. e Â.Q. Por fim como representantes do município de Odivelas e da 

comunidade local estão presentes: M. F.F., G.C., M.L.F., H.S. (Farmácia do Altinho), R.A. 

(Grupo Coral dos Pequenos Cantores da Pontinha) e C.R. (Junta de Freguesia de 

Pontinha e Famões). 

No que toca a Coordenação de Estabelecimento, compete a este órgão coordenar 

as atividades educativas, em articulação com o diretor, cumprindo e fazendo cumprir as 

decisões do diretor e exercendo as competências que por esta lhe forem delegadas. 

Além disso, tem como papel transmitir as informações relativas ao pessoal docente e não 

docente e aos alunos, promovendo e incentivando a participação dos pais e EE dos 

interesses locais (Decreto-Lei nº75, 22 de Abril). Neste órgão de gestão destacam-se os 

nomes: M.R.T., responsável pela coordenação da escola Básica da Pontinha; C.M.T., 
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responsável pela escola Básica Vale Grande; P.C.F., responsável pela escola Básica 

Quinta da Condessa; T.F.S., responsável pela escola Básica Casal da Serra; M.P.N.M., 

responsável pela escola Básica Serra da Luz; S.M.F., responsável pela escola Básica 

Mello Falcão; e P.C.S., responsável pela escola Básica Dr. Mário Madeira. 

Relativamente ao Conselho Pedagógico, é o órgão de gestão responsável pela 

coordenação e supervisão pedagógica e orientação educativa nos domínios pedagógico-

didático, da orientaçãoe acompanhamento dos alunos e formação inicial e contínua de 

pessoal docente e não docente (Decreto-Lei nº75, 22 de Abril). O Conselho Pedagógico é 

constituído pelo Presidente J. N. e pelos Coordenadores dos diferentes Departamentos 

Curriculares. A coordenação do departamento curricular do Pré-Escolar está à 

responsabilidade da professora M.A.C.;pelo 1º Ciclo encontra-se a professora A.P.S.; 

pela coordenação do departamento curricular de Línguas, encontra-se a professora B.M.; 

pela coordenação do departamento curricular de Ciências Sociais e Humanas, encontra-

se a professora A.C.; pela coordenação do departamento curricular de Matemática e 

Ciências Experimentais, encontra-se a professora T.M.; pela coordenação do 

departamento curricular de Expressões, encontra-se o professor H.L. e pela coordenação 

do departamento curricular de Educação Especial, encontra-se a professora I.B.. Já os1º, 

2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, estão sob a coordenação das professoras A.R.P., M.C.F 

e H.M., respetivamente. Na coordenação do ensino secundário encontra-se a professora 

T.T. Além disso, ainda existe a coordenação de outras ofertas alternativas pelo professor 

A.V.; de projetos de desenvolvimento pelo professor P.L.; das Bibliotecas Escolares do 

Agrupamento pela professora M.D. e da Equipa de Formação Contínua pela professora 

H.G 

 

2.4.2. Área Disciplinar de EF 

 

A área disciplinar de EF (ADEF) é constituída por quinze professores, sendo vinte, 

se forem consideradasas três estagiárias da FMH e os dois estagiários da Lusófona. Esta 

área disciplinar faz parte do Departamento de Expressões, onde se incluem os 

professores das disciplinas de Educação Visual, de Educação Tecnológica e de 

Educação Musical. A ADEF ao estar inserido neste departamento, permite-lhe que exista 

uma partilha de conhecimentos e de ideias com os professores de outras disciplinas, 

pertencentes a esse mesmo departamento. Estas reuniões habitualmente estão 

destinadas a realizar o ponto da situação, para que todos os professores tenham 

conhecimento das alterações que devem ser efetuadas ou de algumas ocorrências 
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pertinentes. Além destas reuniões, são efetuadas reuniões da ADEF, destinadas apenas 

aos professores de EFda ESBF e da Escola Básica 2,3 Gonçalves Crespo (EBGC). 

Nestas reuniões são abordados temas relacionados com atividades organizadas pela 

área disciplinar, de alterações efetuadas e de constrangimentos com que se depara no 

desenvolvimento dos mesmos. De acordo com Brás e Monteiro (1999, p.3), a EF é 

também um grupo de pessoas que vive e trabalha em conjunto durante um tempo longo, 

tendo para isso que se organizar, acrescentando que o grupo de EF da escola é o berço 

da socialização da profissão.Estas reuniões tornam-se assim importantes, dado que são 

uma forma de unir os professores, permitindo melhorar o funcionamento das atividades 

escolares e do clima entre professores, como reforçam os autores Brás e Monteiro (1999, 

p.3), afirmando que se embalam vontades quotidianas, se estabelecem vínculos, se 

reforçam compromissos, se estabelecem hábitos, se projeta a EF, vincando que sem 

grupo e sem projeto não se é ou é-se aquilo que ficou por projetar. 

 A ADEF da ESBF é constituída pelo professor H.L. (coordenador do 

departamento de expressões, professor responsável pelo núcleo de Andebol masculino 

de Desporto Escolar (DE) e professor orientador do estágio pedagógico da FMH); pelo 

professor C.C. (coordenador do Núcleo de EF e responsável pelo núcleo de Andebol 

Feminino de DE), pela professora L.C. (Coordenadora do Desporto P.M. (Professor 

responsável pelo núcleo de Badminton do DE), pelo P.C. (Professor responsável pelo 

núcleo de Voleibol do DE), pelo professor A.G. e pelas professoras P.A., A.S., I.R. e S.V.. 

Os professores deste núcleo estão responsáveis por três a sete turmas. O professor H.L. 

está responsável por sete turmas, das quais três são do 3º ciclo e as restantes de Cursos 

Profissionais; o professor C.C. está responsável por três turmas, sendo duas dos 

Vocacionais e uma de Secundário; a professora L.C. está responsável por cinco turmas, 

sendo que três são do 3º Ciclo, uma de Secundário e a outra dos Cursos Profissionais; o 

professor P.M. tem à sua responsabilidade quatro turmas, das quais duas são de 3º 

Ciclo, uma de Secundário e outra dos Cursos Profissionais; o professor P.C. está 

responsável por três turmas de Secundário e uma Profissional; o professor A.G. está 

responsável por duas turmas dos Cursos Profissionais e uma de 3º Ciclo e Secundário; a 

professora P.A. está responsável por cinco turmas de Secundário; a professora A.S. 

responsabiliza-.se por três turmas de 3º Ciclo, duas de Cursos Profissionais e uma de 

Secundário; a I.R. é responsável por sete turmas de 3º Ciclo; e por fim, a professora S.V. 

é responsável por quatro turmas de Secundário. 

A ADEF rege-se por um conjunto de documentos para a realização de todo um 

trabalho, que é levado a cabo ao longo do ano letivo. Tal como é citado por Brás e 
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Monteiro (1999, p. 6) cabe ao trabalho do grupo de EF uma importância essencial na 

construção das dinâmicas, das ações e da estratégia que garantam o compromisso que 

enquadre e oriente para os mesmos objetivos as diferentes sinergias, ações e decisões 

de cada professor, potencializando-as. Desta forma, a ADEF recorre aos PNEF, aos 

Critérios de Avaliação(anexo 3)para os diferentes anos, ao regulamento interno da escola 

(anexo 4) e da disciplina de EF, aos conteúdos curriculares e ao Protocolo de Avaliação 

Inicial (anexo 5) para concretizar o processo de ensino de forma coerente. Como já foi 

referido, são realizadas reuniões dentro da ADEF, no sentido de planear as atividades a 

realizar ao longo do ano. Deste modo foi concretizado o Plano Anual de Atividades para o 

ano letivo 2014/2015 (anexo 6). Nestas atividades incluíam-se o Corta-mato do 

Agrupamento; o Dia Aberto de Golfe; Formação e Sensibilização de Boccia; Formação de 

árbitros e Juízes de Patinagem, Voleibol, Badmínton e Andebol; Formação de Ténis; 

Torneio Interturmas de Andebol, Voleibol e Basquetebol; Torneio de Badmínton; Torneio 

Interescolas de Voleibol de Praia e Festa de Encerramento das Atividades Letivas com 

Dança e Ténis de Mesa. Todos os torneios organizados abrangem todos os anos de 

escolaridade da ESBF. 

A ESBF tem uma forte ligação e envolvimento no DE. A coordenação desta área é 

da responsabilidade da professora L.C..Existem seis núcleos desportivos, sendo estes o 

Andebol masculino, o Andebol Feminino, o Voleibol feminino, o Badmínton, o Golfe, 

Boccia e Patinagem (a funcionar na EBGC).  

Deve-se destacar o facto de os horários dos treinos da maior parte das 

modalidades ser durante a hora de almoço. Uma das justificações para este horário deve-

se essencialmente à maior disponibilidade de recursos materiais e ainda ao facto de 

poder conciliar horários de diferentes turmas com os treinos.  

 

2.4.3. Núcleo de Estágio  

 

O Núcleo de estágio presente na ESBF no ano letivo de 2014/2015 foi constituído 

por três estagiárias do MEEFBS da FMH, pelos professores e orientadores de faculdade 

e de escola, F.S. e H.L, respetivamente. Dois dos elementos constituintes do 

núcleo,nomeadamente a autora deste relatório e a A.P., que pertenceram à mesma turma 

desde o 1º ano da licenciatura em Ciências do Desporto na FMH, facto que facilitou o 

trabalho emgrupo, potenciado pelo contacto ocorrido durante a licenciatura. A outra 

integrante do núcleo, M.S., realizou a licenciatura em EFna Faculdade Lusófona. Embora, 

o contacto profissional tenha sido apenas no 1º ano de Mestrado na FMH, houve 
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evidente facilidade de funcionamento como grupo. Cada uma ficou responsável por 

lecionar uma turma de 3º Ciclo, atribuídas ao Professor Orientador H.L.. Portanto, fui 

responsável pela turma 9ºY, a A.P. pela turma 9ºX e a M.S. pela turma 8ºW. Além disso, 

foi-nos permitida a escolha de um núcleo de Desporto para acompanhar ao longo deste 

ano letivo, sendo que fiquei responsável pelo Golfe, a A.P. pelo Andebol Masculino e a 

M.S. pelo Andebol Feminino. 

As diferenças verificadas nas três turmaspermitiu-nos conhecer diferentes 

realidadese assim recorrer a diferentes estratégias de intervenção adaptadas a cada 

uma, permitindo uma partilha de experiências enriquecedora para a nossa formação. Ao 

longo do ano letivo foram realizadas reuniões pós-aula de cada um dos elementos do 

núcleo, destinadas à partilha de conhecimento e às sugestões de ideias relativamente à 

aula concretizada, com intuito de melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Além 

disso, sempre que alguém revelava dificuldade em alguma questão, o núcleo de estágio 

sempre cooperou no sentido de ajudar a ultrapassá-la. A presença do nosso orientador 

de escola nessas reuniões foi também crucial, na medida em que com a sua experiência, 

transmitia sempre sugestões pertinentes para ensinar determinado conteúdo e procurava 

sempre que as discussões se focassem na intervenção pedagógica do professor, 

evitando dispersar para temas de menor relevância. 

 

2.5. Estruturas de EF 

 

A ADEF, nomeadamente o núcleo de estágio possui ao seu dispor um conjunto de 

estruturas para a lecionação da disciplina de EF e para a prática de modalidades de DE. 

O pavilhão gimnodesportivo é uma dessas estruturas e está dividido em três espaços de 

lecionação de EF. Estes espaços são um Ginásio, uma sala de ginástica e uma sala de 

audiovisuais. A escola tem atribuído designações aos espaços de lecionação e efetua a 

rotação de professores e turmas por todos os espaços, previamente planificada. As 

designações dos espaços são “G” para o Ginásio, “SG” para a Sala de Ginástica, “C1” 

para o Campo de Jogos externo e “C2” para a pista de atletismo e mesas externas de 

ténis de mesa. 

Nesta escola a ADEF, presidido pelo Professor C.C., tem definido as matérias que 

devem ser lecionadas em cada um dos espaços de ensino.No ginásio podem ser 

lecionadas as matérias de Futebol, Basquetebol, Andebol, Voleibol, Patinagem, 

Badmínton, Ginástica (solo, acrobática e aparelhos) e Dança. Na sala de ginástica pode 

ser lecionado as matérias de Ginástica (solo, acrobática e aparelhos), Dança e 
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Badmínton. A sala de audiovisuais é destinada a matérias teóricas e tem uma capacidade 

para 28 alunos. No espaço exterior existem dois locais próprios de lecionação. No C1 

podem ser lecionadas matérias de Futebol, Basquetebol, Andebol. No C2 podem ser 

lecionadas as matérias de Atletismo, Condição Física e Ténis de mesa.Deste modo, vai 

ao encontro do que é referido por Brás e Monteiro, ao citarem que cada espaço não deve 

deixar de ser privilegiado para aquilo que melhores condições apresenta. 

No que diz respeito a medidas, linhas e equipamento constatamos que o G possui 

dois campos reduzidos de Voleibol com 6,5 metros de largura e 13 metros de 

comprimento; um campo para Futebol e Andebol de 15 metros de largura e 28 metros de 

comprimento; três campos de Badminton Singulares com 5,2 metros de largura e 13,4 

metros de comprimento ou um campo de Badminton a Pares de 6,1 metros de largura por 

e 13,4 metros de comprimento.  Este espaço tem duas balizas de 3 metros de largura por 

2 metros de altura e seis tabelas de Basquetebol de fixação na parede. A SG tem uma 

área total de 14,5 metros de largura e 16 metros de comprimento. Esta sala tem 

desenhado um campo de Badminton a Pares com 6,10 metros de largura e 13,4 metros 

de comprimento tem uma parede com espelhos; um par de argolas e respetivos 

aparelhos de Ginástica (inventário de material). O C1 tem desenhado um campo de 

Futebol e Andebol de 20 metros de largura e 40 metros de comprimento; um campo de 

Basquetebol de 15 metros de largura por 28 metros de comprimento ou dois reduzidos de 

11 metros de largura por 20 metros de comprimento e três campos de Voleibol de 9 

metros de largura por 18 metros de comprimento, embora não seja autorizado a prática 

da modalidade neste espaço, como referido anteriormente. No C2 estão marcadas três 

pistas de Atletismo, com 1 metro de largura e 47 metros de comprimento cada. Existem 

três mesas de Ténis de Mesa em cimento com rede de ferro e um espaço amplo para 

lecionação. De referir que neste espaço existe uma caixa de areia que tem o seu uso 

inviabilizado para lecionação, devido à falta de higiene e segurança do material. 

Segundo Brás e Monteiro (1999, p. 11), os vestiários/ balneários são instalações 

fundamentais para a disciplina de EF, que devem ser sempre consideradas no plano de 

desenvolvimento dos recursos, tanto na sua dimensão de manutenção como na melhoria 

das condições efetivas de estar dos alunos e do respeito pela intimidade.Por essa razão 

é importante referir que em termos de instalações de vestiário e higiene pessoal, esta 

escola tem à disposição dos seus alunos quatro balneários no G (dois masculinos e dois 

femininos) e dois balneários no espaço exterior (um masculino e um feminino). 

Relativamente às condições para os docentes existe uma sala de professores e um 
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balneário para os professores, presentes no G, assim como a arrecadação de arrumos de 

material desportivo e uma sala de apoio para as assistentes operacionais.  

Tendo em conta estes espaços considero, de uma forma geral que poderiam ser 

mais explorados. No caso do C2 é um espaço, onde existem mesas de ténis de mesa e 

que são utilizadas de forma frequente nos intervalos pelos alunos para jogar. Sendo o 

ténis de mesa, uma modalidade tão procurada pelos alunos, poderia ser uma matéria a 

considerar, como fazendo parte das matérias a avaliar na disciplina de EF. Ainda no C2, 

seria possível realizar na matéria de Atletismo, o salto em comprimento, dada a 

existência de uma caixa de areia, contudo é necessário recuperá-la. Por outro lado, o 

próprio C1 poderia ter mais tabelas de Basquetebol, pois o facto de ter só duas, 

condiciona muito as aulas, permitindo realizar Jogos de Basquetebol com um número 

reduzido de alunos, quando devido às marcas do campo, permitira inclusive jogar com 

dois campos. De facto, considero que algumas questões poderiam ser repensadas, 

sendo que com o esforço, por parte de todos, seria possível realizar modificações, no 

sentido de proporcionar aos professores e alunos as melhores condições para a 

lecionação das aulas de EF. 

 

2.6. Caraterização da Turma  

 

A turma atribuída neste período de formação, a turma do 9ºX,possuía 21 alunos 

inscritos, contudo 20 estavam ativos, dos quais 14 eram rapazes (70%) e 6 raparigas 

(30%). Na verdade, a aluna inscrita mas não ativa, acabou por ser transferida para a 

Bélgica. Além disso, existe na turma, um aluno que teve alguma dificuldade em ser 

transferido de Angola para Portugal, que só compareceu nas aulas em finais do mês de 

Outubro. Por essa mesma razão, não realizou o primeiro questionário entregue na 

primeira semana de aulas no âmbito da disciplina de Cidadania. Nesta turma, existiaum 

aluno com necessidades educativas especiais (NEE), a quem foi diagnosticado 

hiperatividade, surgindo um outro aluno com indícios. No entanto,eram alunos que 

conseguiam realizar todas as tarefas, até muitas vezes melhor que os restantes alunos. 

Deste modo, não foi necessário realizar um currículo adaptado. Por outro lado, devo dizer 

que o facto de existir um aluno com NEE possibilitou-me verificar, de perto, esta situação 

uma vez que em todas a reuniões de conselhos de turma estava presente, para além dos 

professores das diferentes disciplinas e da Diretora de Turma, a professora de educação 

especial, que procurava compreender a situação do aluno nas diversas disciplinas, assim 

como apresentar e discutir algumas estratégias a adotar pelos professores para facilitar o 
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processo de aprendizagem do aluno. Para além do apoio aos alunos com NEE, o 

Agrupamento assegura também atividades de esclarecimento, orientação vocacional e 

apoio aos alunos através da articulação entre os diretores de turma e a psicóloga da 

escola.A direção de turma do 9ºX é assegurada pela professora A.P.C., professora de 

Geografia. 

Tendo em conta a aplicação dos questionários, no dia da aplicação do primeiro 

questionário, a média de idades da turma era de 15 (14,5) anos, sendo que desde então 

sofreu um ligeiro crescimento. Na turma existia ainda um número considerável de 

repetentes, sendo que dos 21 alunos, 8 são repetentes.Desta forma, posso afirmar que 

estesalunos apresentam idades superiores à idade escolar correspondente ao 9ºano 

(14/15 anos). No entanto, existiam alguns casos onde os alunos possuíam uma idade 

superior à expetável, afirmando a inexistência de retenções ao longo do seu percurso 

escolar. Em contrapartida, existia também um caso de um aluno cuja idade é inferior à 

dos restantes.  

Após a análise dos questionários aplicados na turma, é possível afirmar que todos 

os alunos obtiveram positiva a EF no ano anterior. Além disso,a maioria revela praticar 

modalidades fora e/ou dentro docontexto escolar. Aliás, grande parte já participou ou 

participa no Desporto Escolar. Por fim, todos demonstram o gosto pela disciplina de EF, 

existindo apenas uma aluna que expressa gostar mais ou menos. 

Tendo em conta os resultados da avaliação inicial (AI), foi possível verificar que as 

matérias de Basquetebol e de Voleibol foram aquelas onde os alunos revelaram maior 

dificuldade, sendo essas as matérias prioritárias. No caso da matéria de Basquetebol, na 

turma, foi possível observar que apenas 5 alunos realizavam lançamento na passada e 

com erros, possuindo ainda um jogo muito anárquico. No Voleibol verificou-se uma 

grande discrepância entre níveis e muitos alunos abaixo do nível expetável (85%), sendo 

que 6 desses alunos não conseguiam manter a bola no ar em “toque de dedos” ou 

manchete. Nestas duas matérias o objetivo prendia-se em conseguir que os alunos com 

mais dificuldade atingissem pelo menos parte do nível introdutório ou mesmo o nível 

introdutório, sendo para aqueles com mais facilidade, o nível elementar (nível expetável 

para as duas matérias). De facto, ocorreu uma evolução significativa em ambas as 

matérias, sendo que tanto no Basquetebol como no Voleibol, passaram a estar dentro no 

nível expetável 53% dos alunos, quando antes estavam 6% e 15% respetivamente, 

deixando de existir alunos NI (não introdutório).  

Além das matérias já referidas, os alunos manifestaram também dificuldade na 

matéria de Ginástica, mais especificamente na realização dos elementos básicos da 
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Ginástica de Solo, nomeadamente o rolamento à frente e atrás, sendo uma das matérias 

mais focadas ao longo deste ano letivo. Nesta matéria ocorreu uma evolução significa, 

deixando de existir alunos considerados NI ao conseguirem, de uma forma geral, 

cumprircom todas as componentes críticas dos rolamentos anteriormente referidos. Por 

outro lado, a matéria de Atletismo, onde foi abordada a Corrida de Barreiras, foi mais uma 

das matérias, onde a turma não se mostrou tão à vontade, não respeitando os critérios 

para atingir o nível definido (PE) pela escola e existindo ainda 31% de alunos NI. Após 

várias aulas em insistir na extensão da perna de ataque e na flexão da perna de 

impulsãona transposição das barreiras, os alunos obtiveram resultados 

consideravelmente melhores, já que 42% dos alunos alcançou o nível expetável (PE) e 

deixou de existir alunos NI. 

No que diz respeito à avaliação dos testes de aptidão física, posso afirmar, que a 

turma encontra-se, de uma forma geral, num nível bastante satisfatório com a exceção de 

dois alunos, onde os resultados não foram, de todo, positivos. Por outro lado, devo dizer 

que os alunos revelaram resultados mais fracos nos testes de Cooper e de Velocidade, 

aspetos que foram objeto de trabalho ao longo do ano. 

Relativamente ao comportamento durante a AI, esta turma não apresentava 

problemas graves de comportamento ou má educação, de assiduidade ou de 

pontualidade. Contudo era uma turma bastante conversadora e agitada, sendo imperativo 

o uso de atividades dinâmicas. De uma forma geral tinham um bom relacionamento entre 

si, embora não existisse muita cooperação entre rapazes e raparigas. No entanto, foi 

notória a sua motivação para a prática, o seu interesse e empenho nas tarefas propostas 

na maior parte das aulas. 

No que diz respeito às rotinas de organização, devo destacar parao facto de a 

turma não as apresentar no início do ano, ao nível das transições entre exercícios e de 

manipulação de material, nomeadamente na preparação de estações de ginástica e das 

redes de Voleibol e Badmínton, sendo um dos aspetos onde houve necessidade de maior 

intervenção.Ao nível da assiduidade, verificou-se que apenas dois alunos faltavam com 

alguma regularidade às aulas na 1ª Etapa de formação; já a pontualidade, através de 

algumas ameaças, começou a ser cumprida. 

Na caraterização da turma, também foi realizado um estudo sociométrico com o 

intuito de verificar as relações interpessoais na turma. Este estudo permitiu compreender 

as preferências e rejeições dos alunos, tendo em consideração três dimensões: 

académica, social e desportiva. Os resultados obtidos foram bastante importantes, dado 

que permitiram alterar questões relacionadas com o planeamento de grupos de trabalho. 
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3. Área 1 – Organização e Gestão do Ensino-Aprendizagem 

 

3.1. Planeamento 

 

O método de planeamento de um professor deve obedecer a uma progressão 

coerente a partir de uma visão globaldo ano letivo, de modo a realizar o planeamento de 

tarefas, que num conjunto de aulas permitam atingir os objetivos definidospara uma dada 

etapa do processo de formação. 

Numa primeira fase houve necessidade de planear a Etapa 0, correspondente ao 

período de AI, que segundo Rosado (2003, p. 34) é uma unidade didática diagnóstica e 

prognóstica (preditiva), onde de acordo comCarvalho (1994, p. 139) devem ser definidos 

os objetivos fundamentais para este período, tais como: conhecer os alunos em atividade 

de EF; apresentar o programa de EF desse ano; rever aprendizagens anteriores; criar um 

bom clima de aula; ensinar/aprender ou consolidar rotinas de organização e normas de 

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

desenvolvimento no conjunto das matérias de EF; identificar alunos críticos e as matérias 

prioritárias de desenvolvimento para a 1ª Etapa (objetivos); recolher dados para orientar a 

formação de grupos; identificar aspetos críticos no tratamento de cada matéria (formação 

de organização, questões de segurança, formação de grupos, etc) e recolher dados para 

com os outros professores do grupo elaborar o plano de grupo (plurianual), estabelecer 

metas para cada ano de escolaridade e definir objetivos mínimos. Além disso, foi 

necessário conhecer o protocolo de avaliação inicial (PAI) que era utilizado pelos 

professores da ADEF, o roulement da escola (Anexo 7) e realizar uma caraterização dos 

recursos espaciais e temporais, e assim perceber que matérias eram possíveis de 

lecionar em cada espaço e que material é que se encontrava disponível para as aulas em 

cada um desses espaços. A partir destas informações, foi possível calendarizar a AIpara 

que todas as matérias do PAI fossem observadas no período destinado à avaliação 

(cerca de 8 semanas). Para Brás e Monteiro (1999, p.8), o PAI deve orientar e organizar 

a etapa inicial de cada Plano Anual de Turma, comum a todos os professores, dita de AI, 

com os objetivos de identificar as possibilidades de desenvolvimento dos alunos de cada 

escola, definir as matérias prioritárias de intervenção pedagógica, identificar os “alunos-

problema” e os alunos “non-expert” de EF e de cada uma das matérias. Deste modo, uma 

das questões que considerei importante destacar, prendia-se com a organização dos 

grupos de nível,tendo em conta as afinidades e capacidades ou dificuldades dos alunos 
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nesta fase. Na verdade, procurou-se planear sempre a organização dos grupos, contudo 

foi uma tarefa complexa no período de AI, dado que ainda não tinha dados suficientes 

relativamente à turma. Por essa razão, os grupos eram geralmente realizados de forma 

praticamente aleatória, o que por outro lado, esta metodologia permitiu perceber como 

trabalhavam com os diferentes colegas e se existia cooperação entre eles, 

independentemente das suas facilidades ou dificuldades. 

Neste período de AI, surgiram algumas situações imprevistas, que condicionaram 

o planeamento da AI. Essas situações ocorreram em consequência de alterações 

meteorológicas que impediram de concretizar a aula que tinha sido planeado no exterior, 

para realizar uma aula completamente diferente. De facto, foi uma situação que me 

colocou numa posição desconfortável, dado que fui obrigada a realizar a AI de outra 

matéria. No entanto, por ter preparado duas aulas para esse dia, facilitou-me a 

montagem de todo o material destinado à realização dessa aula, assim como a 

reorganização dos grupos e a explicação do que teria de ser efetuado, perdendo-se 

menos tempo do que aquele que seria expetável se não a tivesse preparado. 

De acordo com Sarmento (2004, p. 161-162) a observação, é no sentido lato, a 

constatação de factos; sempre que se observa, cria-se um sistema de expectativa, 

formam-se vários horizontes ou níveis de compreensão para além do “imediato 

concreto”.Barreiros et al. (1999, p. 80) afirmam ainda que a observação pode ser 

entendida como um conjunto de operações, através das quais o modelo de análise é 

submetido ao teste de factos, confrontados com dados observáveis, sendo portanto uma 

etapa intermédia entre a construção dos conceitos e das hipóteses por um lado, e o 

exame dos dados utilizados, por outro. Perante estas afirmações devo dizer que, o facto 

denunca ter tido a experiência de observação e registo das grelhas de observação 

(Anexo 8) de uma turma, o planeamento das primeiras aulas foi difícil de ser 

realizado,uma vez que não tinha a noção do tempo que uma das situações de 

observação poderia ocupar no tempo da sessão, o que vai ao encontro das limitações 

encontradas por Barreiroset al. (1999, p. 84), ao salientarem que a ocorrência 

espontânea de um fenómeno muitas vezes não pode ser predita, o que torna o período 

de espera prolongado e emocionalmente exaustivo e a observação é limitada pela 

duração da ocorrência de fenómenos, ou seja, a velocidade com o qual ocorrem alguns 

acontecimentos ou eventos, algumas vezes dificulta, ou até impede, a realização da 

observação. No entanto, dado que o enfoquefoi quase exclusivamente na observação 

dos alunos nas situações previstas no PAI, acabei por não dar tanto relevo ao feedback 

como resposta às execuções, sendo as observações relativamente rápidas nas aulas. 
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Nessas observações ocorridas durante a AI foi possível verificar, como já foi referido,que 

as matérias de Basquetebol e de Voleibol foram as matérias, onde os alunos revelaram 

maior dificuldade, sendo consideradas as matérias prioritárias. Por outro lado, 

manifestaram dificuldade na matéria de Ginástica de Solo, assim como na matéria de 

Atletismo, mais especificamente na Corrida de Barreiras. De facto, se voltasse a realizar 

a AI mantinha estas matérias como matérias prioritárias, já que mesmo durante as etapas 

seguintes os alunos revelaram uma maior dificuldade em concretizar os objetivos 

propostos para estas matérias, relativamente às outras. No entanto, durante este período 

alterava alguns aspetos, que considero relevantes para um processo de ensino-

aprendizagem eficaz. Um desses aspetos prende-se com o estar muito dependente das 

grelhas de observação e concentrada no registo de informação relativa a AI, o que me 

levou a não atender às necessidades dos alunos, desmotivando-os; um outro aspeto está 

relacionado com nem sempre ter realizado tarefas adaptadas à turma de 9º ano, ou seja, 

as tarefas propostas, por vezes, possuíam um grau de dificuldade superior aquele era 

exigido a uma turma de 9º ano, sendo que ao contrário também sucedeu. Contudo, senti 

grandes progressos, no que diz respeito a este objetivo em conversa com o Orientador 

da escola e com alguma pesquisa autónoma. Por outro lado, teria dado mais ênfase às 

rotinas e normas na aula, já que muitos alunos não tinham bem presentes as rotinas de 

organização, de arrumação e de transição entre exercícios, possivelmente não sendo 

obrigada a repetir, de forma constante, nas etapas seguintes. Por fim, planear nas 

sessões mais atividades no sentido de promover a cooperação e autonomia, mantendo 

um bom clima na aula, uma vez que a turma em si, não é uma turma unida, não só por 

existirem alunos que não se conheciam, mas também por falta de empatia ou pela 

discrepância de níveis.  

Após os registos obtidos da AI foi possível realizar o plano anual de turma (PAT) 

(Anexo 9), ou seja, permitiu-me selecionar objetivos/metas de aprendizagem adequadas, 

para a turma e/ou grupos de alunos; calendarizar as atividades ao longo do ano, pois já 

se tem a ideia das matérias prioritárias, em que o nível dos alunos se afasta mais do 

PNEF; organizar as atividades dos alunos, pois já se identificou os aspetos críticos no 

tratamento das matérias e os alunos com mais dificuldade, que necessitam de maior 

acompanhamento e organizar a turma, pois sabe quais são os alunos “mais” e 

“menos”aptos em cada matéria e perceber globalmente a dinâmica do grupo/turma, tal 

como refere Carvalho (1994, p.143).Neste documento está presente o planeamento de 

todo o ano letivo da turma, de uma forma geral. De facto, nele estão definidas as 

matérias prioritárias, a organização das matérias pelas diferentes etapas, assim como os 
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objetivos terminais que se pretende que cada grupo de nível de alunos alcance no final 

do ano, para cada uma das matérias. 

Pouco antes de terminar a AI, comecei a construir o plano da 1ª Etapa, Etapa de 

Aprendizagem e de Desenvolvimento, onde foi especificado o conteúdo do planeamento. 

Esta Etapa resulta da análise do PAT e dos resultados da AI e visa a segmentação dos 

objetivos terminais em objetivos intermédios, para cada matéria, para que ocorra um 

desenvolvimento positivo e progressivo dos alunos até alcançarem os objetivos finais 

definidos para o final do ano letivo. Deste modo, é fundamental que os objetivos se 

encontrem adaptados aos distintos grupos de nível de cada matéria e que sejam 

realistas. 

Nesta etapa estava inerente a 1ª Unidade de Ensino (UE), sendo a única UE 

presente nesta etapa. Contudo em futuras Etapas devem estarpresentes as várias UE, 

dado que cada UE especifica as tarefas que se pretendem realizar na Etapa em questão, 

para que assim os objetivos intermédios sejam atingidos. Segundo Rosado (2003, p. 37), 

a UE é entendida como um aula ou conjunto de aulas agrupadas segundo diversos 

critérios pedagógicos: etapas (fases com funções didáticas de grande nível de 

generalidade), conteúdos afins (unidades temáticas), funções didáticas (unidades 

didáticas), períodos de tempo (mês, semana, dia), ciclos escolares (períodos 

letivos).Nesta Etapa estavam presentes todas as tarefas definidas para cada uma das 

matérias a abordar, assim como as estratégias de intervenção pedagógicas específicas 

para esse período, dado que se encontram organizadas de acordo com a rotação dos 

espaços e com asparticularidades dos espaços. Deste modo, é bastante importante que 

se realize primeiro, o balanço da UE e só depois o planeamento da seguinte, porque só 

faz sentido realizar o planeamento após uma reflexão sobre o que é preciso alterar no 

que diz respeito o planeamento, a avaliação e a condução da aula, indo ao encontro de 

Carvalho (1994, p. 139) ao defender que a especificação de cada uma das etapas só 

deve ocorrer após a avaliação da etapa de ensino-aprendizagem anterior.Nesta 1ª Etapa 

de formação não existiu tanta essa preocupação, dado que foram realizadas apenas 

duas Etapas, onde uma apresentoua AI e a outra pela sua curta duração, só apresentou 

uma UE. Portanto, a reflexão da 1ª Etapa foi efetuada no término das aulas, sem a 

pressão de ter que realizar o balanço da UE para o planeamento da seguinte, dado que 

não existiu nesta Etapa outra UE. 

Para o planeamento das UE, considerei que deveria planear estratégias para a 

lecionação de cada uma das matérias, dado que cada uma exige do professor 

comportamentos diferentes. Desta forma, na etapa seguinte preocupei-me mais em 
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realizar uma diferenciação mais rigorosa a este nível, de modo a elaborar um 

planeamento mais ajustado às reais necessidades de cada espaço, matéria e grupo de 

alunos. 

Tendo em conta o planeamento mais específico, é de salientar que foi 

concretizadoum plano de aula para todas as sessões, onde eram apresentadas os 

objetivos a trabalhar, as tarefas dos alunos, as tarefas do professor,as formas de 

organização do material e das estações e o tempo parcial e total das aulas. Este tipo de 

planeamento permitia analisar sobre as melhores formas de organização de cada sessão, 

no sentido de adaptar cada aula às necessidades dos grupos de nível e ao mesmo tempo 

gerir o tempo de aula.O planeamento foi um ponto que considero ter encontrado mais 

lacunas, no sentido de que nem sempre consegui recorrer a objetivos pedagógicos 

pertinentes e explícitos e selecionar situações de aprendizagem adequadas a todos os 

alunos, ou seja, descrever como Rosado (2003, p. 28) indica, intenções de aprendizagem 

e de desenvolvimento (de transformação) dos alunos e recorrer a intenções de 

aprendizagem de desenvolvimento declarados conscientemente e perseguidos de forma 

sistemática. Deste modo, procurei estudar e construir um plano de progressões das 

matérias, onde não me encontrava tão à vontade e planear as sessões com 

antecedência, pedindo sugestões ao professor orientador e às minhas colegas. 

O objetivo destes diferentes níveis de planeamento é garantir que estes formem 

entre si uma unidade coerente ao longo do ano letivo, desde uma forma de análise mais 

geral até a um planeamento mais específico para cada aula. Para tal, procurei garantir 

que após a concretização de cada etapa, UE e aula, se fosse realizado um balanço das 

mesmas, de modo a refletir sobre possíveis ajustes no planeamento ou na minha 

intervenção pedagógica. Assim, foi mais fácil assegurar um maior rigor e coerência entre 

os diferentes níveis de planeamento. 

De forma a especificar as informações relativas ao planeamento, considerando o 

2º período e indiscutivelmente o PAT, foram concretizados os planos da 2ª e 3ª etapas, 

sendo que a primeira engloba a 2ª e 3ª unidades de ensino e a segunda, a 4ª e 5ª 

unidades de ensino. Esta forma de planeamento teve o intuito de melhorar o 

desempenho dos alunos nas diversificadas matérias planeadas para essas etapas, no 

sentido de alcançarem os objetivos intermédios definidos. Por outro lado, foram também 

considerados os recursos espaciais e materiais ao meu dispor em cada UE, para definir 

as matérias a lecionar. Além disso, devo dizer, que graças à possibilidade de 

reajustamento deste documento, foi possível reformular os objetivos intermédios na 

medida em que na etapa anterior não foram concretizados todos os objetivos, para todas 
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as matérias, nem abordadas todas as matérias. No que diz respeito às UE, posso afirmar 

que foram nestas precisadas as tarefas que procurei concretizar, a fim de alcançar os 

objetivos intermédios para cada matéria. 

Tendo em conta a 2ª etapa, também ela uma Etapa de Aprendizagem e de 

Desenvolvimento,devo dizer que foi necessário reajustar muitos dos objetivos que tinha 

planeado para a 2ª UE, já que apenas foram lecionadas duas das quatro aulas previstas 

para o espaço exterior, sendo que as duas que não foram dadas no exterior possuíam 

uma duração de 90`. No entanto, essas aulas foram utilizadas para transmitir conteúdos 

para o teste, assim como abordar matérias passíveis de realizar numa sala, como 

Orientação. No que diz respeito à 3ª UE posso afirmar, que tal como a UE anterior, o 

problema centrou-se nas condições meteorológicas, mas também, na inexistência de 

aulas devido à ausência de funcionários. Por essa razão, as quatro aulas planeadas para 

o exterior foram reduzidas a duas aulas. No entanto, ao possuir à minha disposição a SG 

no dia em que a meteorologia não me permitia realizar a aula no exterior, aproveitei para 

adiantar a matéria das danças, mais concretamente, terminar a lecionação dos conteúdos 

relativos ao Regadinho. No que se refere às danças, foram abordadas em todas as UE, 

contudo devo reconhecer que fui algo ambiciosa ao objetivar abordar três danças nos 

últimos 45` ou menos das aulas de 90´ da SG. Pela dificuldade que encontrei em cumprir 

com esse objetivo, decidi planear apenas uma ou duas danças das definidas para o 9º 

ano da escola, o que teve resultados imediatos, sendo que os alunos se encontravam 

mais tempo na tarefa e se encontravam mais focados. Por sua vez, a matéria de 

Basquetebol, como matéria prioritária, foi sempre abordada, de acordo com o que estava 

planeado em qualquer uma das UE. Desta forma, posso dizer que ao nível do 

ajustamento dos objetivos face à imprevisibilidade das condições de trabalho, consegui 

dar resposta de forma adequada às situações com que tive de me confrontar, revelando 

uma evolução relativamente à etapa de formação anterior.  

 

As atividades de aprendizagem que se referem aos conhecimentos dos processos 

de desenvolvimento e manutenção da aptidão física deverão ser considerados no 

processo de planeamento desejadamente de forma integrada nas aulas de EF, sem 

prejuízo da necessidade de, pontualmente o professor ter necessidade de promover uma 

ou mais sessões teóricas, tendo o propósito de trabalhar especificamente conteúdos 

relacionados com aqueles objetivos, ou incluindo atividades de pesquisa específicas 

(Jacinto, Carvalho, Comédias e Mira (2001, p. 24) 
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Por essa razão, ainda nesta etapa, procurei explorar mais a área de aptidão física 

e a área dos conhecimentos. No que se refere à área da aptidão física, posso afirmar 

que, foi definido trabalhar a condição física nas aulas de 90` realizadas no espaço C2, 

seja por estações ou de forma massiva num momento específico da aula. Já na área dos 

conhecimentos, encontrava-se, de uma forma geral, planeado na parte final de cada 

sessão a existência de questionamento aos alunos sobre questões acerca da aula. Por 

outro lado, foi planeado um dia para abordar os conteúdos para o teste através de jogos 

de caráter lúdico e competitivo e marcado um teste, a fim de testar os seus 

conhecimentos.  

No que toca à 3ª Etapa de Desenvolvimento e Aplicação das Aprendizagens, devo 

dizer que apenas farei referência à 4ª UE, sendo que a 5ª UE já diz respeito ao 3º 

período correspondente à 3ª etapa de formação. Esta UE teve como objetivo principal 

avaliar os alunos na área de aptidão física, contudo foi necessário reajustar tudo o que 

tinha planeado para a 4ª UE por diversas razões. Na verdade, existiram diferentes 

motivos para alterar o meu planeamento, um desses prendia-se com o facto de o material 

necessário para a pesagem dos alunos nessa aula não funcionar. Por essa razão, decidi 

também não medir a altura dos alunos, já que os dados resultantes tinham como objetivo 

conhecer o IMC dos alunos. Em contrapartida, consegui concluir a avaliação dos testes 

de flexibilidade nessa aula, concretizando as medições e a pesagem numa outra aula 

com a balança funcional. Por outro lado, dada a prioridade oferecida aos testes de 

aptidão física acabei por não ter muito tempo para insistir nas danças. Além disso, por 

experiências passadas e pela observação de outras aulas, optei por não colocar numa 

aula de 45´, a matéria de Futebol e o teste de Força Inferior, realizando o teste de 

Cooper. De facto, considero ter sido uma decisão coerente, dado que estas aulas 

possuem uma curta duração e o facto de, com frequência os alunos chegarem atrasados 

a essa aula, dificulta o cumprimentode todos os objetivos. Deste modo, consegui realizar 

o teste, adiando a concretização dos objetivos da matéria de Futebol e a realização do 

teste de Força Inferior. Foi então efetuado este teste juntamente com o de velocidade 

numa aula de 90`, já que a aula tinha uma maior duração. Além disso, não fazia qualquer 

sentido na aula de 45` da semana seguinte concentrar dois testes (Velocidade e Vaivém), 

onde ambos exigiam um maior esforço por parte dos alunos. Em suma, posso dizer que 

foi uma opção pertinente a alteração efetuada no plano da 4ª UE relativamente a esta 

aula. No que diz respeito à aula de 90` na SG, devo dizer que tinha planeado para os 

alunos com mais facilidade, que concretizassem játodos os saltos anteriores abordados 

no Minitrampolim, introduzir saltos mais complexos como o ¾ de mortal à frente, no 
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sentido de criar tarefas mais desafiantes e de os motivar para a prática. Na verdade, se 

tivesse que planear novamente a aula, não o faria, já que os alunos não se encontravam 

preparados para realizar este tipo de tarefas, revelando falta de seriedade na tarefa, 

inclusive falta de noção do risco, por não cumprimento da instrução transmitida. Deste 

modo, optei por não abordar os dois últimos objetivos que tinha definido para este grupo. 

Por fim, a formação dos grupos é um elemento chave na estratégia de 

diferenciação do ensino, como referem Jacinto et al. (2001, p. 24). Por essa razão, no 

planeamento de cada UE foi definido, com antecedência os grupos de trabalho que iam 

ser organizados, consoante o número de matérias que planeava para as sessões, 

despendendo ao nível da organização muito menos tempo, facilitando ainda o 

planeamento de situações diferenciadas ao nível da sua exigência técnica.  

Na 3ª Etapa de Formação, correspondente ao 3º período, foi dada continuidade à 

3ª Etapa e concretizada a 4ª Etapa, Etapa de Revisão e Consolidação das 

Aprendizagens. A primeira etapa mencionada engloba a 5ª unidade de ensino, para além 

da 4ª unidade já realizada na 2ª etapa de formação e a segunda referida, corresponde à 

6ª UE. A 5ª UE teve como objetivo desenvolver e aplicar todos os objetivos trabalhados 

nas unidades anteriores relativamente às diversas matérias planeadas para essa 

unidade, no sentido de alcançarem os objetivos finais definidos.  

Tendo em conta a 3ª etapa, Etapa de Desenvolvimento e Aplicação das 

Aprendizagens, embora não tenham existido muitas alterações ao nível do planeamento, 

foi necessário reajustar alguns dos objetivos que tinha planeado para a 5ª UE, uma vez 

que tive apenas uma aula de 45` no C2 devido ao Dia do Trabalhador e pelo facto de a 

última aula da UE, aula de 90` na SG ser dedicada ao Dia do Agrupamento. Por essa 

razão e por saber que estaria menos uma aula na SG, as duas primeiras aulas desta UE 

aí decorrentes foram alteradas. Para a primeira foi planeado abordar as matérias de 

Ginástica de Solo, Acrobática e de Aparelhos. No entanto, dada a dificuldade da maior 

parte da turma em focar-se na matéria de Ginástica de Solo e pela dificuldade detetada 

para concretizar os objetivos propostos dessa matéria, decidi dar-lhe enfâse. Além disso, 

após experiências passadas, considerei coerente não colocar a ginástica de Aparelhos, 

não só pelo perigo inerente caso não estivesse tão centrada nessas estações, como seria 

o caso, mas também, pelo pouco tempo para a montagem e trabalho de tantas matérias. 

Em contrapartida, foi colocada uma estação de Badmínton, que funcionou bastante bem, 

devido ao seu caráter competitivo. Na segunda aula foi planeado abordar as matérias de 

Ginástica de Solo, Acrobática, Aparelhos e Danças. De facto, todas estas matérias foram 

abordadas e concretizadas, focando-me na Ginástica de Aparelhos, mais concretamente 
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no Minitrampolim, onde me preocupei em confirmar o nível onde os alunos se 

encontravam. No entanto, nas Danças decidi não abordar todas e incidir apenas no 

Regadinho. Dada a dificuldade, mas mais a resistência que a maioria dos alunos sente 

nesta matéria, mantive a estratégia de centrar-me numa só dança. A última aula da UE, 

onde pretendia realizar a avaliação de Ginástica de Solo, assim como concluir as duas 

danças que faltavam (Bachata e Chachacha), foi então adiada para a 4ª Etapa. 

No que diz respeito à 4ª Etapa, correspondente à 6ª UE, posso afirmar que 

surgiram diversas alterações relativamente ao planeamento, pelo facto de possuir mais 

recursos espaciais ao meu dispor, ou seja, ao ser-me dada possibilidade de lecionar em 

vários espaços nas aulas de 45`, optei pelo G, onde tenho mais recursos e os alunos não 

ressentem o calor. Por outro lado, pelo conhecimento que adquiri da turma, considerei 

mais pertinente, realizar nas aulas de 45` uma revisão e consolidação das matérias, que 

seriam posteriormente avaliadas nas aulas de 90`, onde teria mais tempo para os 

observar. Na primeira aula da 6ª UE foi planeado abordar as matérias de Futebol e de 

Basquetebol. No entanto, pelo facto de essa semana ser a última em que passaria nesse 

espaço, decidi realizar a revisão e consolidação das matérias, passando a sua avaliação 

para a aula de 90`. Por outro lado, contrariamente ao que tinha planeado, a matéria de 

Futebol não foi revista nessa aula, pretendendo concretizar na aula seguinte. Já a sua 

avaliação foi, então planeada para o C2, onde não é possível realizar Jogo de Andebol, 

muito menos de Basquetebol. Na quarta aula foi planeado avaliar as matérias de Voleibol 

e Badmínton, contudo dada a duração da aula (90´) e pelo facto de apenas ter disponível 

mais uma aula de 45` no interior (na Sala de Ginástica) aproveitei para avaliar mais 

matérias, tais como o Andebol e a Ginástica de Solo. De facto, devo dizer que fui bem-

sucedida e que a opção foi coerente, embora ambiciosa. A aula seguinte foi planeada 

para realizar apenas a consolidação e revisão da matéria de barreiras no C2. No entanto, 

pelo facto de ter todos os espaços ao meu dispor, optei por concretizar a aula no interior, 

mais concretamente no G, não só pelo calor que se fazia, mas também pelos recursos 

que o espaço dispõe. Deste modo, foi possível rever e concluir as danças do Chachacha 

e do Regadinho e ainda rever e consolidar as matérias de Futebol e de Barreiras. Na aula 

posterior a esta foi então, disponibilizado algum tempo para treinar a transposição de 

barreiras, já que foi uma matéria não tão explorada nesta aula. Nessa sessão foi assim, 

planeado realizar uma aula no sentido de abordar as matérias de Barreiras e Orientação 

e de trabalhar a Condição Física. No entanto, decidi avaliar a matéria de Barreiras, 

oferecendo então a possibilidade de treinarem antes da avaliação propriamente dita. Por 

outro lado, avaliei ainda a matéria de Futebol, já que apenas tinha concretizado em aulas 



Mara Fontes Silva 

Relatório final de estágio  23 

anteriores a revisão e sua consolidação. Além disso, dada a estrutura da aula e, pelo 

conhecimento que tenho da turma, considerei mais eficaz efetuar Bitoque Râguebi, já que 

é uma matéria que os leva a empenhar-se mais, libertando-me para focar mais na 

avaliação das outras matérias. Na última aula da unidade e do ano letivo estava planeado 

abordar ginástica de aparelhos, nomeadamente o minitrampolim, contudo pelo facto de 

ter observado na etapa anterior todos os alunos nesta matéria, decidi realizar, atividades 

que os alunos mais gostassem. Por essa razão, realizei jogos lúdicos e jogos desportivos 

coletivos, neste caso, Basquetebol, no sentido de os preparar para o torneio de 

Basquetebol da escola, e ainda Futebol, concluindo a aula com um balanço do ano e com 

a autoavaliação. 

Por fim, no planeamento de cada UE, tal como nas etapas de formação 

anteriores, preocupei-me em definir com antecedência os grupos de trabalho que iam ser 

organizados, consoante o número de estações que planeava, despendendo ao nível da 

organização muito menos tempo, facilitando ainda o planeamento de situações 

diferenciadas ao nível da sua exigência técnica. Quando ocorria a situação de nem todos 

os alunos poderem realizar a aula, procurava manter os alunos do mesmo nível e com o 

mesmo número por grupo, indo ao encontro com o citado por Jacinto et al. (2001, p. 24), 

ao afirmarem que a constituição dos grupos deve permitir, preferencialmente, a interação 

de alunos com níveis de aptidão diferentes. No entanto, sempre que necessário à eficácia 

do processo ensino-aprendizagem, deve assegurar-se a constituição homogénea dos 

grupos. 

Em suma, os diversos níveis de planeamento estão organizados, no sentido de 

respeitar uma sequência lógica ao longo do ano letivo e entre si, desde um modo mais 

geral para um modo mais específico para cada sessão. Deste modo, no sentido de 

assegurar uma maior coerência e precisão entre os diferentes níveis de planeamento, 

torna-se fundamental que após a concretização de cada etapa, UE e aula, proceder ao 

balanço das mesmas, para assim refletir sobre possíveis ajustes, não só ao nível do 

planeamento, mas também da intervenção pedagógica.Como Araújo (2007, p.131) 

defende, há que salvaguardar permanentemente a dinâmica e a flexibilidade do 

planeamento, ajustando os planos sempre que as informações recolhidas, por via da 

avaliação, o justifiquem. 
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3.2. Avaliação 

 

Segundo Rosado e Silva (1999, p. 22), a avaliação é o processo de determinação 

da extensão com que os objetivos educacionais se realizam, acrescentando ainda que as 

modalidades de avaliação mais conhecidas são a avaliação formativa e a avaliação 

sumativa. 

Na 1ª etapa de formaçãoforam realizadas três formas de avaliação:a avaliação 

inicial (AI), avaliação formativa (AF) e avaliação sumativa (AS). A AI, sendo um processo 

decisivo pois, para além de permitir a cada professor orientar e organizar o seu trabalho 

na turma, possibilita aos professores assumirem compromissos coletivos, aferindo 

decisões anteriormente tomadas quanto às orientações curriculares, adequando o nível 

dos objetivos e/ou procedendo a alterações ou reajustes na composição curricular à 

escala anual e/ou plurianual, caso considerem necessário (Jacinto et al., 2001, p. 22), foi 

provavelmente onde identifiquei maiores dificuldades, dado que foi o período onde tive o 

primeiro contacto com a turma e com o contexto escolar, desconhecendo totalmente as 

suas rotinas de organização, motivação para a prática e níveis de desempenho em cada 

uma das matérias. Estas dificuldades foram potenciadas pela minha ausência, por 

motivos de saúde, criando alguma insegurança. Apesar disso, consegui efetuar neste 

período uma avaliação, que foi fundamental, na medida em que me permitiu diagnosticar 

o nível de desempenho de cada aluno em cada uma das matérias, paraplanificar o 

restante ano letivo com o maior rigor possível. Desta forma, foi possível observar as 

maiores necessidades pedagógicas da turma, identificando matérias prioritárias e 

formando grupos de nível para cada matéria.  

Segundo Jacinto et al. (2001), no PAI, as situações de avaliação e procedimentos 

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

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

programa, nos critérios e indicadores de observação acertados entre todos. Tornou-se 

então, fundamental analisar o PAI da escola antes de o aplicar, no sentido de verificar 

como estava organizado e se seria possível efetuar algumas alterações que permitissem 

uma melhor interpretação do mesmo. Tal como salientam Jacinto et al. (2001) a 

discussão e acerto sobre o modo de “olhar” para os alunos em atividade e o sistema de 

registo escolhido, embora traduzível por todos na mesma linguagem, deverá ser passível 

de adaptação ao estilo pessoal de cada um e permitir a recolha de todas as informações 

que cada professor considere úteis para a preparação do seu trabalho. O núcleo de 

estágio sugeriu que fossem acrescentados outros critérios no PAI, dada a sua 
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importância para a avaliação das matérias. Além disso, o grupo considerou pertinente 

clarificar os critérios de atribuição de um nível de desempenho a um aluno. Portanto, um 

aluno para passar a um certo nível necessitade concretizar com êxito mais de 50% dos 

critérios associados a dado nível, sem que deixe de assegurar os critérios do nível de 

desempenho mais reduzido, ou seja, um aluno para ter um nível “Elementar” deve ter 

assegurado os critérios definidos no PAI, para o nível “Introdutório” de determinada 

matéria e assegurar mais de 50% dos critérios definidos para atribuir o nível “Elementar”.  

O período de AI foi planeado de modo a possibilitar a passagem por cada espaço 

duas vezes, perfazendo 8 semanas de duração. Esta AI foi realizada com base em todas 

as matérias apresentadas no programa da escola e dos PNEF, para assim serem 

abordadas durante o ano letivo. Além disso, ficou acordado em reunião de área 

disciplinar, que a área dos conhecimentos não iria ser avaliada inicialmente, sendo 

avaliadas duas áreas de extensão da EF, as Atividades Físicas Desportivas e a Aptidão 

Física. O registo do desempenho dos alunos nas matérias foi efetuado através de grelhas 

de observação, essencialmente nas próprias aulas, sendo muitas vezes completado nos 

momentos pós-aula. A avaliação da área da aptidão física também foi realizada de 

acordo com o protocolo estabelecido pela escola, sendo similar para todos os 

professores da ADEF. Os testes realizados para avaliar a área de aptidão física sofreram 

algumas alterações na escola. De modo a compreender a razão pela qual foram 

concretizadas essas modificações, foi questionado ao coordenador da ADEF e ao nosso 

orientador de escola, que nos deram esclarecimentos, ao afirmar que estava relacionado 

com a taxa de insucesso superior ao aplicar o modelo do FitnessGram. Por outro lado, a 

avaliação das diversas áreas de extensão da EF é efetuada através de percentagens 

porque a ADEF decidiu que as diversas áreas deveriam ter um peso diferente, facilitando 

a seu ver, a própria avaliação dos alunos. 

O 1º período, correspondente à 1ª Etapa de formação foi planeado para que as 

aulas fossem politemáticase que permitissem a observação das matérias nucleares da 

escola. Na avaliação dos alunos acabaram por surgir com alguma frequência, momentos 

onde recorri ao feedback, não sendo de todo a prioridade, mas o de realizar um 

diagnóstico do nível de desempenho de todos os alunos e assim conseguir uma 

avaliação rigorosa que permitisse realizar um planeamento realista e centrado nas 

necessidades dos alunos. No entanto, devo dizer que a tarefa não foi fácil e prevendo já 

isso, o núcleo de estágio decidiu passar duas vezes pelos espaços. Deste modo, 

consegui realizar o pretendido, ao diagnosticar o nível de desempenho dos alunos em 

todas as matérias e reunir os resultados relativamente aos testes de aptidão física, 
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ficando ainda com algumas aulas disponíveis para a confirmação de alguns dados 

obtidos.  

Após a Etapa 0,recorri à Avaliação Formativa e à Avaliação Sumativa. Tendo em 

conta a Avaliação Sumativadecidi reservar as poucas aulas da 1ª Etapa, para formalizara 

observação dos alunos, nas matérias que vinham a ser mais trabalhadas em cada UE, 

sendo aplicado no final desta Etapa, um teste (Anexo 10). Contudo, a marcação do teste 

levantou alguns problemas, dado que coincidiu com o dia de uma visita de estudo, 

surgindo a necessidade de ser alterado. Para evitar estas situações, os testes passaram 

a ser marcados antes do período começar e informados aos professores do Conselho de 

Turma e alunos. Tendo em conta a avaliação formativa, é entendida, de acordo com Dias 

e Rosado (2003)como um instrumento para detetar as dificuldades e os êxitos dos alunos 

no decorrer do processo de ensino-aprendizagem e também, como um meio para adaptar 

as caraterísticas do ensino às caraterísticas dos jovens, visando o sucesso dos mesmos. 

Para esta avaliaçãoforam então,realizadas várias atividades no sentido de verificar a 

qualidade do processo de ensino-aprendizagem e de informar os alunos acerca do seu 

desenvolvimento em cada matéria, sendo importante transmitir essa informação aos 

alunos, não só para que tomem consciência do seu nível de desempenho, como também 

para perceberem o que devem fazer para atingir os objetivos propostos. Na mesma linha 

de pensamento está o defendido por Dias e Rosado (2003, p.75) quando constatam que 

a avaliação formativa tem, então também como finalidade identificar e descrever os 

sucessos e dificuldades dos alunos nos processos de ensino-aprendizagem, bem como, 

de dar conhecimento desses factos aos alunos. Desta forma os alunos são elementos 

integrantes no seu próprio processo de aprendizagem, adquirindo um papel central na 

regulação do mesmo. 

 

Para Cardoso (1994, p.11) a autoavaliação é uma das pedras basilares da 

avaliação formativa; considera que “a autoavaliação consistirá, então, na regulação do 

processo de ensino-aprendizagem: antecipação das operações a realizar para que 

determinada aprendizagem se verifique, identificação dos erros de percurso cometidos e 

procura de soluções alternativas.” 

(Dias & Rosado, 2003, p. 79) 

 

Desta feita, foi preenchida uma ficha de autoavaliação (Anexo 11) no final do 

período acerca dos desempenhos prestados pelos próprios alunos em todas as matérias. 

Além disso, foi referenciado, no início das aulas, o que era pretendido, explicitando as 
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suas componentes críticas e estratégias de execução; foram utilizadas fichas de tarefa 

(Anexo 12), para apoio das estações; foram ainda utilizados agentes demonstrativos para 

ilustrar as execuções ideais a alcançar; foi fornecido feedback aos alunos sobre os seus 

desempenhos e sobre a sua evolução, nomeadamente, foram entregues tabelas com os 

resultados da aplicação dos testes de aptidão física relativos a cada aluno, por forma a 

consciencializar os alunos relativamente à sua prestação e como fazer para melhorar; e 

inclusive foi questionadoaos alunos sobre os seus desempenhos e sobre 

conteúdos/conhecimentos previamente ensinados (por exemplo: na área dos 

conhecimentos).Contudo a Avaliação Formativa dos alunos, durante a 1ª Etapa, foi 

realizada com base nos critérios das grelhas de observação utilizadas na AI, uma vez 

que eram poucos os conteúdos que eram novos em relação ao que foram abordados 

durante esse período. Considero que o trabalho realizado nesta Avaliação Formativaem 

grande parte foi alcançado, todavia era necessário informar os alunos sobre a sua 

progressão ao longo das aulas, com o intuito de os motivar mais para a prática e de os 

informar sobre o que deveriam realizar no final de cada UE referente a dada matéria, 

sendo ainda crucial realizar grelhas de observação, de modo a verificar se os alunos 

realizavam ou não os critérios definidos para cada uma das matérias. Estas tornaram-se 

então as preocupações para o 2º e 3º período; transmitir informações relativamente ao 

desempenho de cada aluno nas diferentes matérias e formalizar as grelhas de 

observação. 

Regressando à Avaliação Sumativa, esta foi realizada no final da 1ª Etapa, como 

já foi referido, e focava-se nas matérias prioritárias, sendo quase exclusivamente, estas 

as matérias abordadas, devido às poucas aulas que dispunha nessa Etapa (7 aulas). 

Uma das questões que surgiram durante este período foi a metodologia utilizada para 

atribuir uma dada classificação a um aluno, isto é, quais os critérios a utilizar para 

diferenciar as classificações dos alunos numa dada matéria. Assim, optei por focar-me na 

atribuição de um dado nível de desempenho aos alunos, com base no que eles 

conseguiam fazer nas matérias em que foram avaliados. Os critérios que utilizei para a 

atribuição de determinado nível de desempenho eram equivalentes aos utilizados na AI. 

Assim, para a classificação final dos alunos, respeitei os critérios de avaliação da escola 

para esta disciplina, ou seja, a classificação atribuída a cada aluno seguiu os critérios de 

avaliação definidos pela ADEF para o 9º ano de escolaridade: Atividades Físicas e 

Desportivas (50%), Aptidão física (15%), Conhecimentos (15%) e Normas e Hábitos 

Específicos da Disciplina (20%). Desta feita, a atribuição da classificação final dos alunos 

resultava da aplicação do somatório das classificações nestas quatro áreas, respeitando 
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as suas ponderações no cálculo da média final. No entanto, devo dizer que segundo o 

PNEF, as referências para definição de sucesso partem, essencialmente dos princípios 

de uma formação eclética e multicultural, do enfoque nos “pontos fortes” de cada um dos 

alunos e à flexibilidade de percursos. Desta forma, considero que para contribuir para o 

aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem e para apoiar o aluno na procura 

e alcance do sucesso em EF é necessário respeitar estes princípios e que a avaliação é 

uma reflexão sobre a distância entre o desejável e a realidade, ou seja, é relacionar um 

referido (o facto observado) com um referente (o ideal ou objetivo pretendido). Além 

disso, o fracionamento dos domínios leva a avaliar individualmente a área dos 

Conhecimentos, quando faz parte integrante da área das Atividades Físicas e 

Desportivas, onde têm de ser aplicadas as regras do jogo, portanto o conhecimento das 

matérias, para então ser aplicado na prática; por outro lado, a mesma área das Normas e 

Hábitos Específicos da Disciplina como o fairplay, o respeito, a higiene e outros valores 

também está intrínseco às outras áreas. Deste modo, as áreas deixam de ser avaliadas 

como um todo e passam a ser avaliadas por partes, quando que estas se complementam 

na avaliação. 

Na 2ª etapa de formação foram utilizadas duas formas de avaliação: a avaliação 

formativa (AF) e avaliação sumativa (AS). No que diz respeito à segunda, optei por 

reservar as últimas aulas da etapa da matéria em questão, para formalizar um momento 

específico de observação dos alunos, nas matérias que vinham a ser mais trabalhadas 

em cada UE, tal como aconteceu na etapa anterior. Para isso, procurei recorrer a grelhas 

de observação com os conteúdos que tinham sido abordados e verificava se os alunos 

asseguravam ou não os diferentes critérios que tinham sido definidos para cada matéria 

ou recorria a fichas, onde após a aula, preenchia com informações relativamente ao 

desempenho dos alunos. Os critérios que utilizei para a atribuição de determinado nível 

de desempenho também foram equivalentes aos utilizados na etapa anterior, contudo 

primeiro situava o aluno num nível de desempenho através da memória visual e só 

depois recorria aos critérios de êxito para confirmar se de facto a sua colocação nesse 

nível estava adequada. 

Para a classificação final dos alunos, respeitei os critérios de avaliação da escola 

para esta disciplina, sendo que a atribuição da classificação final dos alunos resultava da 

aplicação do somatório das classificações nas quatro áreas de extensão de EF, 

respeitando ainda as suas ponderações no cálculo da média final. 

Tendo em conta a AF devo dizer que existiu, geralmente, a preocupação no final 

das sessões, em indicar aos alunos como decorria a sua evolução, em cada uma das 
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matérias, reconhecendo o surgimento de alguma dificuldade para cumprir com esse 

parâmetro e em informar os alunos sobre as suas progressões durante o decorrer da UE. 

No entanto, mais uma vez foi preenchida uma ficha de autoavaliação no final do período 

acerca dos desempenhos prestados pelos próprios em todas as matérias, sendo ainda 

utilizados os procedimentos da etapa anterior.Além disso, contrariamente à etapa 

anterior, foram realizadas tabelas explicitando o que o aluno já conseguia realizar e o que 

devia alcançar para atingir o nível desejado no final do ano letivo, que foram previstas 

entregar individualmente a cada aluno no início do 3º período. Além disso, foram 

realizadas fichas de preenchimento com o objetivo de registar informações importantes 

relativas à evolução dos alunos após a aula, já que encontrei dificuldade em recorrer a 

grelhas de observação de modo a verificar se os alunos realizavam ou não os critérios 

definidos para cada uma das matérias. No entanto, devo reconhecer que este método 

não é tão preciso, ou seja, ao recorrer ao registo anedótico para recolher informações 

acerca do desempenho dos alunos, baseando-me naquilo que me recordava, não me 

permitia reunir todas as informações necessárias dos alunos.  

Estas tornaram-se então as preocupações que procurei trabalhar na etapa 

seguinte de formação; encontrar uma alternativa para reunir as informações relativas ao 

desempenho dos alunos nas diferentes matérias e transmiti-las aos alunos. 

Na 3ª etapa de formação foram utilizadas duas formas de avaliação: AF e AS. 

No que diz respeito à segunda, optei por reservar as aulas de 90` da 4ª etapa e 

não tanto na 3ª Etapa, para formalizar um momento específico de observação dos alunos 

nas matérias, sendo a 3ª Etapa utilizada para reforçar os objetivos trabalhados em 

unidades anteriores. Para avaliar, recorri a grelhas de observação com os conteúdos que 

tinham sido abordados e verificava se os alunos asseguravam ou não os diferentes 

critérios que tinham sido definidos para cada matéria. Os critérios que utilizei para a 

atribuição de determinado nível de desempenho, mais uma vez foram equivalentes aos 

utilizados nas etapas anteriores, situando primeiro o aluno num nível de desempenho por 

meio da memória visual e só depois recorria aos critérios de êxito para confirmar se de 

facto a sua colocação nesse nível estava adequada. 

Quanto à classificação final dos alunos, devo dizer que seguiu a mesma linha das 

outras etapas. 

Considerando a AF posso dizer que existiu, geralmente, a preocupação durante e 

no final das sessões, em indicar aos alunos como decorria a sua evolução, nas matérias 

abordadas, contudo nem sempre foi fácil cumprir com esse parâmetro. Além disso, devo 

dizer que foram fornecidas, no início do período, fichas formativas com o diagnóstico e o 
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prognóstico dos alunos nas diferentes matérias, referindo o nível onde se encontravam e 

os objetivos que tinham de trabalhar para alcançar o nível definido para o final do ano 

letivo. Por fim, tal como nas etapas de formação anteriores foi preenchida uma ficha de 

autoavaliação no final deste 3º período acerca dos desempenhos prestados pelos 

próprios em todas as matérias.  

Em jeito de conclusão, as grelhas de observação são um instrumento bastante útil 

de avaliação, com o qual devo trabalhar para retirar informações relativamente ao 

desempenho dos alunos, sendo aquele que mais dificuldade tive em usar, mas que sem 

dúvida continuarei a explorar na minha vida profissional. Por outro lado, pretendo 

organizar-me melhor relativamente ao dito período de AS no final de cada UE, já que, 

embora tenha planeado, para que essa avaliação ocorresse, nem sempre consegui 

concretizar. 

 

3.3. Condução 

 

A condução do ensino foi uma competência desenvolvida ao longo deste ano 

letivo, de acordo com critérios de qualidade de gestão da aula, recorrendo a estratégias 

de ensino, das estruturas organizativas e dos procedimentos de otimização da 

Organização, Instrução, Disciplina e Clima das aulas. É ainda uma atividade que reflete a 

minha capacidade de desenvolver na prática o conjunto de condições e ações que 

permitam potenciar a aquisição de competências por parte dos alunos. 

Tendo em conta essa competência na 1ª Etapa de formação, posso dizer 

queofereci especial atençãoa quatroáreasde intervenção pedagógica fundamentais: a 

instrução, a consolidação de rotinas organizativas ao controlo do clima e ao controlo 

disciplinar dos alunos.Além disso, serão recordados todos os estilos de ensino utilizados 

durante toda este ano de formação. 

No que diz respeito à primeira dimensão, procurei fornecer instruções curtas, 

claras e concisas de modo a não levantar dúvidas. No entanto, segundo Mesquita e 

Rosado (2011, p. 69), a capacidade de comunicar constitui um dos fatores determinantes 

da eficácia pedagógica do contexto do ensino das atividades físicas e desportivas. Esta 

envolve a transmissão de elementos informativos mas, também, um efeito persuasivo, 

abrangendo processamento consciente e inconsciente. Considerando a afirmação 

anterior, posso dizer que nesta etapa, a minha principal dificuldade centrou-se 

essencialmente, como indica Mesquita e Rosado, neste contexto, particular atenção deve 

ser dada à paralinguagem (volume de voz, ressonância, articulação, entoação) e, de uma 
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maneira geral, aos aspetos não-verbais da comunicação (contacto visual, expressões 

faciais, entusiasmo do professor) bem como a congruência entre mensagens verbais e 

não-verbais. Para colmatar esta situação, recorri não só às minhas autoscopias, mas 

também ao registo das barreiras que encontrava, trabalhando posteriormente sobre elas. 

Numa fase ainda inicial, era também importante reforçar para a necessidade de 

respeitar as normas de segurança, retirando todos os acessórios para a realização da 

aula. Nas primeiras aulas foquei-me neste aspeto, contudo ao deixar de o fazer, para 

passar a focar-me mais nas tarefas que pretendia realizar, começou a existir um desleixo 

por parte de alguns alunos. De facto, são nestas primeiras aulas que estas noções 

devem estar bem consolidadas nos alunos, para que futuramente não se tenha de 

relembrar estes assuntos, possibilitando centrar a intervenção em aspetos centrais de 

cada sessão em particular. Relativamente à Instrução também existiu a preocupação em 

ambas as Etapas, para que me escutassem, dado que o que era transmitido consistia em 

informações fundamentais para a realização das tarefas propostas para a sessão. Como 

estratégia, decidi demonstrar os exercícios planeados para cada sessão, no início da 

aula, recorrendo com alguma regularidade aos alunos como agentes de ensino, de modo 

a despertar a atenção dos restantes alunos e a fornecer uma referência visual sobre o 

que se pretendia. Tal como Mesquita e Rosado (2003, p. 82) aconselham na 

apresentação de tarefas motoras, identificar objetivos a alcançar e tarefas a realizar para 

os atingir, bem como os critérios de êxito e de avaliação e após a apresentação desses 

elementos, se necessário, o professor deverá apresentar o modelo, uma imagem ou 

comportamento acompanhada pela descrição das suas componentes críticas essenciais 

e, de seguida apresentar a tarefa a realizar do prever que adaptações são aceitáveis na 

execução, quais as variantes, questionando, seguidamente, sobre a compreensão e 

reformulando a informação se necessário. 

Além disso,procurei rentabilizar ao máximo os momentos de instrução, ou seja, no 

primeiro momento de instrução à turma, já na parte fundamental da aula, procurava 

explicar as tarefas que iam ser abordadas ao longo da mesma, a fim de informar a turma 

sobre o que ia ser concretizado na aula, em simultâneo com o objetivode reduzir os 

tempos de transição entre tarefas. Embora a instrução fosse mais longa numa fase inicial, 

com o desenrolar da sessão, esse tempo permitia aumentar o tempo de prática dos 

alunos, reduzindo tempos de organização. Nesta Etapa importa referirque após a 

explicação de um determinado exercício, verifiquei nem sempre ter a preocupação de 

ficar com o grupo de alunos até a dinâmica do exercício estar garantida. Em 

contrapartida, passava imediatamente para o grupo seguinte, com a preocupação de 
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manter os alunos em prática.Embora ainda cometa este erro, com as autoscopias e 

balanços concretizados vim a evoluir e a corrigiresse comportamento, procurando 

melhorar nas seguintes etapas. 

No que diz respeito às rotinas de organização,verifiquei que a turma não 

apresentava rotinas. No que se refere à montagem do material nesta etapa, optei por ser 

eu a fazê-lo, para rentabilizar o tempo da aula. Quanto à desmontagem, arrumação e 

preservação do material, existiu alguma preocupação, uma vez que também eram rotinas 

que não se encontravam bem presentes na turma, sendo insistido durante toda a Etapa. 

Tal como indicam Jacinto et al. (2001, p. 25), o objeto para a primeira etapa de trabalho 

passa por ao mesmo tempo que o professor confronta os alunos com o programa 

respetivo do ano de escolaridade, em todas as áreas de extensão da EF, revê anteriores 

e consolida outras, relembra e/ou cria rotinas de aula. Contudo, no final da mesma, já se 

verificava, que após a minha instrução, rapidamente o material era desmontado e 

arrumado.Já nas transições entre exercícios e nos momentos de reunião com o 

professor, foi notório que os alunos demoravam bastante tempoa regressar à prática ou a 

manter-se em silêncio, para assim existirem condições de escutarem as instruções a ser 

transmitidas. De facto, nesta Etapa, a preocupação preponderante a nível da organização 

foramessencialmente as transições. Embora este problema tenha sido difícil de resolver e 

determinados alunos ainda mostrarem inquietação no momento de instrução, posso 

afirmar que no fim da 1ª Etapa consegui com que os alunos se reunissem rapidamente e 

que estivessem preparados para escutar as instruções. Para resolver este problema, 

encontrei várias estratégias: aguardar que todos se mantivessem em silêncio, para assim 

poder explicar o que se pretendia; explicar mesmo com os alunos a falar em simultâneo, 

no caso de existirem dúvidas, não eram esclarecidas; solicitar ao aluno que estava a falar 

para explicar o que estava a ser abordado ou para fazer o papel de professor, enquanto 

tomava o papel de aluno. 

Tendo em conta o controlo disciplinar da turma, a turma apresentava grandes 

necessidades de controlo, dado que embora fosse uma turma bastante participativa e 

interessada, pelo menos no que diz respeito à Disciplina de EF,existiam alguns alunos 

que revelavam com alguma frequência comportamentos fora da tarefa e que 

necessitavam de uma maior intervenção neste sentido. Além disso, o facto de estes 

mesmos alunos possuírem influência na turma, instigava nesta, a tendência para 

comportamentos desviantes. Numa fase inicial, a minha maior dificuldade, ao nível do 

controlo da turma estava relacionada com o facto de me encontrar em demasia na 

mesma estação. Isto permitia que esses alunos, nos momentos em que não me 
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encontrava junto deles, revelassem comportamentos fora da tarefa. Esta situação foi 

mais frequente durante a rotação na SGno período de AI, devido ao material existente e à 

minha falta de experiência enquanto professora. 

Em relação à gestão do tempo, embora no período da AI sentisse alguma 

dificuldade em controlar o tempo passado em cada estação, sendo a minha intervenção 

focada em determinado grupo, enquanto noutro grupo era quase nula, ao realizar as 

autoscopias e balanços, procurei corrigir esta questão. De facto, considero que o principal 

motivo para que isso ocorresse, estava relacionado com os objetivos definidos para essa 

sessão. Portanto, numa aula onde o objetivo passasse por consolidar algum conteúdo de 

Basquetebol, os alunos que se encontravam a realizar outras matérias iam ter um menor 

acompanhamento da minha parte, enquanto ai estivessem. Desta forma, ainda no 

período de AI, a estratégia que encontrei para melhorar a minha gestão do tempo, 

prende-se com o registo no plano da aula, do tempo parcial e total de cada estação, 

assim como a hora a que realizaria as tarefas e as transições, contabilizando os minutos 

que pretendia que os alunos passassem em cada estação e percebendo assim, o tempo 

que teria para fornecer feedback em cada uma. 

Por último e não menos importante, o controlo do clima da aula foi a área de 

intervenção pedagógica onde senti mais dificuldade na fase inicial, dada a complexidade 

em motivar cada aluno, já que essa motivação era diferente consoante as caraterísticas 

de cada um. Por um lado, tive dificuldade em algumas matérias, de proporcionar aos 

alunos com níveis de desempenho superior, tarefas que fossem desafiantes, no sentido 

de desenvolverem as capacidades propostas para esse grupo de alunos. A facilidade na 

realização de algumas tarefas propostas, causava a falta de envolvimento nestas, por 

parte desses alunos. Deste modo, para colmataresta situação, criei várias estratégias: 

desenvolver exercícios com variantes de dificuldade, criar subestações (na Ginástica) e 

eleger capitães de equipa (nos JDC), de modo a promover a responsabilidade, a 

autonomia e cooperação dentro da equipa e entre equipas. Nas etapas seguintes, 

procurei entãomanterestas estratégias, dado que os resultados foram positivos, insistindo 

no planeamento de objetivos mais desafiantes para os alunos com mais facilidade. Em 

contrapartida, alguns alunos com mais dificuldade nas matérias (Ginástica 

principalmente), sem o acompanhamento próximo do professor, tiveram a tendência a 

não concretizar a tarefa. Neste caso, foram utilizadas estratégias semelhantes às 

anteriores: desenvolver exercícios com variantes de facilidade e criar subestações. 

Nesta etapa, uma vez que o professor orientador da escola, como o da faculdade, 

afirmaram já conseguir que parte das áreas de intervenção pedagógicas fossem 
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cumpridas, excetuando o controlo da disciplina, comecei a focar-me neste aspeto, como 

tambémum pouco ao nível do feedback, embora nunca descurando as áreas 

anteriores.Apesar de esta dimensão ter estado sempre presente, verifiquei que o 

feedback no período de AI foi predominantemente dirigido à turma, enquanto na 1ª Etapa, 

foi dirigido aos grupos, o que se compreende devido à organização da turma nas sessões 

em grupos de nível. Para Mesquita e Rosado (2011, p. 82), após a realização de uma 

tarefa motora por parte de uma aluno ou atleta, este deve, para que o seu desempenho 

seja melhorado, receber um conjunto de informações da forma como realizou a ação. No 

entanto, o feedback individual ainda não é recorrente, sendo a minha principal 

preocupação nas seguintes etapas individualizar o feedback, de modo a dar resposta às 

necessidades de cada aluno. Embora existam quatro formas de feedback: prescritivo, 

avaliativo, descritivo e interrogativo, os mais utilizados foram o feedback avaliativo, onde 

não é dada uma informação específica, ou seja, procurava fornecer reforço positivo, 

contudo no caso da ocorrência de comportamentos desviantes, recorria a feedback 

negativo, tentando evitar a sua frequência; e o feedback descritivo, para informar os 

alunos sobre a forma como realizavam a atividade. 

Na 2ª Etapa de formação ofereci especial atenção a três áreas de intervenção 

pedagógica fundamentais: feedback pedagógico, ao controlo do clima da aula e da 

disciplina, sem descartar todas as outras áreas necessárias para que o processo ensino- 

aprendizagem fosse eficaz, nomeadamente a instrução e à organização.  

Pelo facto, de estas áreas, de uma forma geral, terem ficado consolidadas durante 

a etapa anterior, seria importante focar a minha intervenção nas que detetei maior 

dificuldade. O feedback foi classificado de figura, como elemento chave, nos principais 

modelos de aprendizagem motora e nos sistemas de observação dos comportamentos 

de ensino do professor mais divulgados e utilizados (Costaet al., 1995, p.9). Por essa 

razão e por não ter focado tanto na etapa anterior, existiu uma maior preocupação com 

esta dimensão nesta etapa, onde encontrei alguns obstáculos. 

Nesta etapa senti alguma dificuldade no controlo do clima de aula, no qual 

identifiquei como uma dimensão que não podia deixar de focar, já que a minha turma 

demonstra pouco envolvimento nas atividades, essencialmente se não apresentarem um 

caráter competitivo ou desafiante para os alunos. Deste modo, foi um desafio encontrar 

variantes competitivas dos exercícios que pretendia lecionar de acordo com as matérias 

que seriam dadas. O controlo da disciplina foi outra área em que ofereci uma maior 

atenção, sendo uma das que necessitava melhorar. Esta área, por sua vez, encontrava-
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se diretamente relacionada com a anterior, dado que se os alunos se mantivessem 

motivados para a prática, dificilmente surgiam situações de indisciplina. 

Considerando as restantes dimensões, também com o mesmo grau de 

importância que as já mencionadas, posso afirmar, no que diz respeito à instrução, tanto 

na 2ª como na 3ª Etapas de formação, que procurei fornecer instruções breves, 

transparentes e concisas de modo a não levantar questões. No entanto, devo dizer que 

surgiram,por vezes situações, onde dados exercícios geraram dúvidas, sendo a sua 

dinâmica adquirida após alguma insistência. No sentido de colmatar estas situações, 

utilizei como estratégia o recurso a exercícios mais simples para que os alunos 

estivessem imediatamente em prática, introduzindo progressivamente variantes de 

dificuldade até atingir a tarefa mais exigente. Na etapa seguinte procurei recorrer a esta 

estratégia, já que tinha obtido bons resultados. Além disso, existiu uma maior 

preocupação para que os alunos me escutassem e que compreendessem o que instruía. 

Como estratégia, decidi separar os alunos que próximos destabilizavam, ou colocar os 

alunos por ordem alfabética próximo à parede e demonstrar os exercícios através dos 

alunos, geralmente mais “fortes” nessa matéria. Por outro lado, procurei rentabilizar ao 

máximo os momentos de instrução, utilizando a mesma estratégia que na 1ª Etapa, onde 

procurava explicar as tarefas que iam ser abordadas na parte fundamental, recorrendo 

também a fichas de tarefa. Nesta Etapa verifiquei ainda, existir uma maior preocupação 

em ficar com o grupo de alunos até a dinâmica do exercício estar garantida, 

contrariamente à etapa anterior. 

No que diz respeito às rotinas de organização, nas duas últimas etapas de 

formação, verifiquei uma evolução progressiva e considerável, dado que a montagem do 

material já ficava da responsabilidade dos alunos, assim como a sua desmontagem. No 

entanto, devo garantir que a montagem do material é efetuada de forma efetiva, 

mantendo a estratégia de organização em grupos para a montagem das estações, 

devendo reforçar a correta arrumação do material. Nas transições entre exercícios e nos 

momentos de reunião com o professor, foi notória uma evolução, na medida em que os 

alunos demoravam menos tempo a regressar à prática ou a manter-se em silêncio, para 

assim existir condições de escutarem as instruções a ser transmitidas. Para resolver este 

problema, mantive como estratégias: aguardar que todos se mantivessem em silêncio, 

para assim poder explicar o que se pretendia e solicitar ao aluno que estava a falar para 

explicar o que estava a ser abordado. Além disso, recorri também como estratégia para 

solucionar este problema, apesar de não ser pedagogicamente a mais correta, uma 

punição de caráter físico pela demora a reunir com o professor. No entanto, existia 
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sempre uma contagem antes, os últimos alunos a chegarem, teriam de respeitar essa 

punição. Embora, reconhecendo que associar a condição física a algo negativo não é de 

todo a melhor forma de controlar estas situações, já que é fundamental para a melhoria 

das capacidades físicas dos alunos, esta solução foi utilizada apenas em último recurso.   

Ao nível do controlo disciplinar da turma, verificou-se alguma evolução, contudo, 

existem alguns alunos revelaram a necessidade de uma atenção especial, já que 

facilmente e inconscientemente destabilizavam, sendo que esse ambiente se arrastava 

rapidamente na turma. Estas situações ocorriam com mais frequência, quando não 

oferecia tanta atenção a uma estação. Por essa razão é fundamental procurar gerir o 

tempo em que estou em cada uma das estações. Outra forma de colmatar esta situação 

era confrontaresses alunos e conversar individualmente com eles, com o intuito de 

consciencializar o aluno para o que tinha feito de incorreto e assim, criar um 

compromisso, que o levasse a melhorar o seu comportamento e a sua atitude na aula. 

Esta estratégia de remediação da indisciplina vai na linha de pensamento de Onofre uma 

vez que menciona que algumas experiências realizadas demonstram que a modificação 

deste tipo de comportamento é mais rápida e consistente quando o professor consegue 

fazê-lo em privado, numa relação simultaneamente de abertura e intransigência com o 

aluno.Embora considere que a turma seja bastante participativa, crítica e empenhada, no 

que se refere à disciplina de EF e ainda sentisse a existência de um bom relacionamento 

com ela, devo dizer que a vida pessoal da maioria, de um modo geral, difícil, refletia-se 

de uma forma significativa nas aulas. 

Em relação à gestão do tempo, embora tenha verificado uma evolução em relação 

à etapa anterior, considero ter ainda, a dificuldade em controlar o tempo em cada 

estação, focando em dado grupo, enquanto noutro a intervenção era quase nula. De facto 

considero que os principais motivos para que isso tenha sucedido, esteve relacionado 

com os conteúdos de elevado risco associado às estações, que levaram com que a 

minha gestão do tempo entre estações não fosse equilibrada. No entanto, embora não 

circulasse de forma equilibrada pelas estações, deveria ter acompanhando as restantes à 

distância, no sentido de acompanhar os alunos e de vincar a minha presença. De facto, 

esta estratégia é uma das que me preocupeie foquei na etapa seguinte, ao nível da 

intervenção pedagógica, já que toda a turma deve sentir o acompanhamento do professor 

nas tarefas que se encontram a realizar.  

No que diz respeito ao controlo do clima da aula, posso afirmar que foi a área de 

intervenção pedagógica onde tenho encontrado mais dificuldade. Por um lado, senti que 

não tive tanta dificuldade em proporcionar aos alunos com níveis de desempenho 
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superior, tarefas que fossem desafiantes, que desenvolvessem as capacidades que se 

pretendiam para esse grupo de alunos. Por outro, verifiquei que quando se tratava de 

trabalhar a Ginástica possuía mais dificuldade em manter os níveis de motivação dos 

alunos, pelo menos no que tocava Ginástica de Solo. Deste modo, para colmatar esta 

situação, apliquei muitas das estratégias utilizadas na etapa anterior, nomeadamente 

variantes de dificuldade. 

Por fim, o feedback pedagógico é uma das dimensões, que como já foi 

mencionado, que possui um papel fundamental no que é a aprendizagem motora dos 

alunos. O feedback, numa primeira fase, era mais dirigido à turma e aos grupos de nível, 

passando nesta etapa, a existir uma maior preocupação em fornecer um feedback mais 

centrado na execução individual do aluno. De acordo com Mesquita e Rosado (2011, p. 

89) a investigação sugeriu, no sentido de concretizar essa especificidade, a necessidade 

de o praticante receber informação técnica precisa acerca daquilo que fez (feedbacks 

descritivos) e /ou do que deve fazer para melhorar (feedbacks prescritivos), bem como as 

vantagens de interrogar os participantes acerca da qualidade da sua execução no 

processo de facilitação das aprendizagens. Do mesmo modo, sublinhou-se a 

necessidade de os feedbacks de carácter valorativo procurarem essa especificidade, 

anunciando que aspetos particulares do comportamento estão a ser valorizados ou 

desvalorizados. Por essa razão,procurei recorrer às quatro formas de feedback: 

prescritivo, avaliativo, descritivo e interrogativo, embora tal como na etapa anterior tenha 

sido mais recorrente o feedback avaliativo. No entanto, devo dizer que existiu com 

alguma frequência a utilização do feedback interrogativo nesta etapa através do 

questionamento e uma maior preocupação em recorrer ao feedback descritivo e 

prescritivo, para transmitir aos alunos como estão a realizar a tarefa e como devem 

concretizar corretamente, existindo ainda pouco à vontade em oferecer feedback em 

algumas matérias como Futebol com os alunos de nível mais elevado. Para colmatar com 

esta situação, foi necessário dedicar-me mais a esta matéria e proceder ao estudo 

autónomo. Nesta etapa, devo dizer que procurei ajustar o feedback, de modo a dar 

resposta às necessidades dos alunos, ou seja, se detetasse um erro comum realizado 

por toda a turma ou grupo, dirijo o feedback à turma ou ao grupo, para que não se repita 

e para que os restantes não o façam. Como apoiam Mesquita e Rosado (2011, p. 90) ao 

partilharem que se os níveis de prática são idênticos, se são frequentes erros comuns de 

execução, os feedbacks podem ser dirigidos a um grupo ou toda a classe. No entanto, 

ocorre cada vez mais a necessidade de individualizar consoante o desempenho individual 

dos alunos. Para assim rentabilizar a minha intervenção relativamente ao desempenho 
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dos alunos, seria importante perceber o que observar em cada aluno, dentro de cada 

matéria, para que o feedback se centrasse no que realmente é importante corrigir. De 

facto, esta foi uma das maiores dificuldades que encontrei a este nível, na medida em 

que não focava o meu olhar em todas componentes críticas específicas, centrando-me 

em aspetos críticos globais que são importantes para concretizar dado gesto 

técnico/elemento com correção. Para assim o conteúdo do feedback ser pertinente e 

eficaz, no sentido dos próprios alunos perceberem o que estão executar de forma 

incorreta e alcançarem um melhorar desempenho na tarefa. Segundo Mesquita e Rosado 

(2011, p. 88) os resultados das pesquisas reforçam que o conteúdo informativo do 

feedback, para induzir efeitos positivos nas aprendizagens, deve possuir algumas 

caraterísticas, entre as quais se destacam: direcionamento da informação emitida pelo 

feedback, para a especificidade da tarefa e dos conteúdos alvo da aprendizagem 

(específico); focalização de critérios orientados para a qualidade de execução ou para o 

resultado a obter (conhecimento da performance e/ou do resultado) e referenciação aos 

propósitos das tarefas focados durante a sua apresentação (congruência). No que se 

refere ao feedback avaliativo, devo dizer que procurei que o feedback fosse 

essencialmente positivo, contudo no caso da ocorrência de comportamentos desviantes, 

recorria a feedback negativo. No entanto, acabei por insistir no feedback negativo, sendo 

importante existir um equilíbrio entre os dois tipos de feedback avaliativo, já que o 

contrário, revelou-se negativo para o clima da aula. Na etapa seguinte existiu um trabalho 

neste sentido, procurando ainda oferecer feedback com mais frequência, essencialmente 

nos jogos desportivos coletivos. 

Na 3ª Etapa de formação, a minha preocupação centrou-se, essencialmente,nas 

seguintes áreas de intervenção pedagógica: feedback pedagógico e controlo da disciplina 

e do clima da aula. Já que as áreas de instrução e organização se encontravam 

praticamente consolidadas, a incidência foi maior sobre as que senti maior dificuldade. 

O feedback como uma das áreas de intervenção pedagógica fundamentais foi 

trabalhada na etapa de formação anterior, contudo foi necessário dar continuidade a esse 

trabalho nesta etapa, no sentido de a utilizar com mais frequência e dirigi-la 

equilibradamente aos alunos, como defende Mesquita e Rosado (2011, p. 88), ao 

afirmarem que as questões da quantidade e da frequência merecem especial atenção. 

Nesta etapa senti alguma dificuldade no controlo do clima de aula e da disciplina, 

no qual identifiquei como dimensões nas quais não podia deixar de focar. Embora tenha 

existido uma evolução significativa, é uma turma que facilmente se deixa levar pela 

conversa e que, devido às suas caraterísticas, os alunos criam atrito entre si com 
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situações muito simples. Deste modo, como estratégias criei várias atividades lúdicas, ou 

quando necessitava de realizar alguma atividade que não gostavam e que queria que se 

focassem, negociava com a turma, ou seja, se colaborassem com a concretização da 

tarefa onde ofereciam sempre resistência, ainda existiria tempo para realizar uma 

atividade do seu agrado. De facto, devo dizer que foi uma estratégia que funcionou 

bastante bem e que pode ser eficaz para outras turmas, embora não exista uma “receita”. 

Por outro lado, senti ter criado uma empatia com os alunos da turma, preocupando-me 

com as suas principais dificuldades nas aulas da disciplina EF e fora delas, que 

frequentemente contribuíam negativamente para o seu comportamento ou desempenho 

nas aulas. Onofre (1995, p.94) refere ainda que a relação do professor com os alunos 

deve ser tão personalizada quanto possível e a mesma depende não só pela forma como 

o professor acompanha cada aluno na sua atividade como também pela possibilidade do 

mesmo interagir com o aluno com base em assuntos do seu interesse direto, de índole 

mais pessoal e em sentimentos e emoções por ele expressos. 

Em relação à gestão do tempo, embora tenha verificado uma evolução desde o 

início do ano letivo, considero que nesta etapa de formação, a dificuldade centrou-se 

essencialmente em controlar o tempo das aulas de 45`, que indiscutivelmente eram 

reduzidas, muitas vezes, a menos de 30`. De facto, considero que os principais motivos 

para que isso sucedesse, estava relacionado com os objetivos da sessão e com a 

imprevisibilidade da duração das aulas, que podiam durar os 30`ou apenas 20`, em 

consequência da hora a que a turma saísse da aula anterior. Em relação a esta situação, 

devo dizer que foi uma das que considerei mais desafiantes já que, de acordo com o 

tempo que tinha, era obrigada a reformular o meu plano de aula no momento, no sentido 

de potenciar o pouco tempo de aula que tinha disponível.  

No que diz respeito ao controlo do clima da aula posso afirmar que foi um das 

áreas, onde senti uma maior evolução. Por um lado, senti que não tive tanta dificuldade 

em proporcionar aos alunos com níveis de desempenho superior, tarefas que fossem 

desafiantes e que desenvolvessem as capacidades que se pretendiam para esse grupo 

de alunos durante esta Etapa. Por outro, quando se tratava de trabalhar a Ginástica de 

Solo ou Dança apliquei algumas das estratégias utilizadas em Etapas anteriores, 

procurando promover nos alunos a busca pelo êxito pessoal e do grupo, incentivando 

ainda o respeito mútuo. Contudo, embora reconheça uma grande evolução a este nível, 

ainda existem situações de conflito e de agressividade psicológica entre alunos. Na 

verdade, muito em parte pelo seu grau de imaturidade, os alunos possuem 

comportamentos, onde culpabilizam ou criticam, essencialmente as colegas por erros 
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cometidos geralmente nos jogos desportivos coletivos. Além disso, verifica-se, de forma 

acentuada, um desequilíbrio em relação à capacidade de realização das tarefas, que 

muitas vezes causa algum desconforto aos que possuem mais dificuldade, perante os 

que com facilidade realizam as tarefas. Tal como confirmam Toms e Rohr (2013, p. 2) no 

seu estudo, onde as raparigas mencionaram que se sentiam desconfortáveis nas aulas 

coeducativas, uma vez que os rapazes tinham a tendência de se focar nelas, avaliando o 

nível das suas competências e ridicularizando se não fossem de acordo com os seus 

critérios. Esta situação sucede, em grande parte por não existir a cooperação dos mais 

fortes em ajudar aqueles, que possuem mais dificuldade nas matérias. No entanto, esta 

situação foimelhorando ao realizar jogos lúdicos e em algumas matérias tais como o 

Voleibol e no Basquetebol (para dar uma noção das regras de jogo ao grupo mais fraco, 

constituído essencialmente por raparigas), ao criar equipas heterogéneas. Deste modo, 

permitia-me reunir e levar alunos de diferentes níveis a jogar em equipa, obrigando-os a 

cooperar entre si e ao mesmo tempo levar os grupos mais fortes a “puxar” pelos grupos 

com mais dificuldade, o que vai ao encontro com o mencionado por Furrer (2010, p.12), 

se existir uma manutenção do ensino das aulas de educação mista e se os alunos forem 

mais acolhedores, vai permitir a participação das alunas nas atividades. Ao fornecer aos 

estudantes do sexo feminino um ambiente, que lhes oferece mais autoconfiança, espera-

se inverter a atual tendência da diminuição da participação da atividade física. 

Por fim, o feedback pedagógico é uma das dimensões, que como já foi 

mencionado possui um papel fundamental no que é a aprendizagem motora dos alunos. 

Nesta etapa procurei recorrer às quatro formas de feedback já mencionados em etapas 

anteriores.De facto, mais uma vez, nesta etapa tornou-se mais recorrente o feedback 

avaliativo, motivando ou reprovando o desempenho e/ou comportamento dos alunos e o 

prescritivo, com o intuito de corrigir algumas das execuções dos alunos. Nesta etapa, 

devo dizer que procurei ajustar o feedback, de modo a dar resposta às necessidades dos 

alunos. De facto, esta foi uma das maiores dificuldades e das melhorias que senti, na 

medida em que já me focava mais nas componentes críticas específicas para concretizar 

dado gesto técnico/elemento com correção. No que se refere ao feedback avaliativo, 

devo dizer que procurei que o feedback fosse essencialmente positivo, contudo no caso 

da ocorrência de comportamentos desviantes, continuei a utilizar o feedback negativo, 

sendo que contrariamente à etapa anterior, consegui estabelecer um equilíbrio entre os 

dois tipos de feedback avaliativo, de modo a promover um clima positivo na aula. O 

feedback interrogativo foi mais aplicado no sentido de captar a atenção dos alunos e de 

perceber o conhecimento que possuíam acerca de dada matéria. O feedback descritivo e 
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o prescritivo foram utilizados em simultâneo com demonstração, com a alguma 

frequência, quando o erro por parte do aluno ou grupo se repetia de forma constante. Por 

outro lado, foi utilizado o feedback com mais frequência e de forma equitativa pelos 

alunos e/ou grupos. Assim como afirmam Mesquita e Rosado (2011, p. 88-89), o 

feedback deve ser relativamente frequente, sendo desejável que cada praticante receba 

uma quantidade apreciável de informação (naturalmente de qualidade) acerca das suas 

ações motoras. 

A partir dos conhecimentos adquiridos na disciplina de Formação de Professores 

do MEEFEBS e na disciplina de Estratégias de Ensino em Educação Física do 3º ano de 

Licenciatura em Ciências do Desporto foi possível perceber e utilizar os estilos de ensino 

existentes. No que se refere aos estilos de ensino utilizados nestas três etapas de 

formação, posso afirmar que procurei, que em algumas matérias fossem utilizados, os 

mais próximos aos estilos divergentes, segundo o espetro dos estilos de ensino de 

Mosston (2008). Desta forma, posso afirmar que a partir do espetro de estilo de ensino, 

foram aplicados, estilos de ensino do ensino divergente: comando, tarefa, recíproco e 

autoavaliação. 

O estilo de ensino comando, foi utilizado essencialmente nos períodos do 

aquecimento e na abordagem às danças, onde tive o papel central no processo de 

ensino-aprendizagem, instruindo os alunos para que reproduzissem o que era 

concretizado por mim. Contudo, procurei que a turma se tornasse autónoma na 

realização do aquecimento, sem que fosse necessário fornecer indicações. O estilo de 

ensino tarefa foi o que predominou nas aulase a que previ persistir nas etapas de 

formação, dado que na parte inicial é explicado o que terão, que realizar e como se 

encontrarão organizadas as tarefas. Após essa informação, o aluno tem a 

responsabilidade de tomar as suas decisões, relativamente ao espaço, tempo e ritmo 

para realização da tarefa proposta. Como complemento, foram aplicadas nas aulas de 

Ginásticas de Solo, Acrobática e Minitrampolim, fichas de tarefa acerca de quais os 

elementos necessários a concretizar em cada estação, permitindo ao aluno a liberdade 

de decidir a ordem e o ritmo de realização dos elementos. Por outro lado, permitiu-me 

concentrar a minha atenção sobre as aprendizagens dos alunos, dado que também 

encontro-me mais liberta. O estilo de ensino recíproco foi o estilo de ensino menos 

utilizado, dado que foi utilizado em situações de caráter técnico e individual, com exceção 

da 3ª Etapa de Formação. Este estilo de ensino foi utilizado, essencialmente com os 

alunos lesionados ou sem equipamento, que não podiam realizar as aulas, onde delego 

ao aluno a avaliação da aprendizagem sobre a prestação do colega, ajudando-o a 
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melhorar. Para tal, foram fornecidas fichas de preenchimento com as componentes 

críticas das tarefas, para que identificassem o que os colegas conseguiam ou não 

executar. De facto, posso dizer que estilo de ensino permitiu aprimorar a capacidade 

crítica e avaliativa destes alunos. O estilo de ensino de autoavaliação foi utilizado no 

sentido de desenvolver a consciência do aluno sobre o seu próprio nível de realização e 

que avalie o seu desempenho, tendo em consideração todos os objetivos e componentes 

críticas inerentes a cada matéria, para isso foi aplicada uma ficha de autoavaliação e uma 

reflexão, onde cada um justificava a classificação que atribuía a si próprio no final de 

cada Etapa. 

 

3.4. Horário Completo 

 

Esta a atividade do Horário Completo proposta pelo guia de estágio, teve como 

objetivo promover o contacto com diferentes turmas de diferentes anos, desde o 3º ciclo 

ao Secundário. No entanto, procurei integrar na experiência de semana letiva a tempo 

inteiro, o acompanhamento de uma turma de 2º Ciclo. 

O 2º período, correspondente à 2ª Etapa de formação possibilitou-me passar por 

uma experiência como professora, perfazendo 22 horas semanais de atividades 

associadas ao trabalho de um professor, percebendo ainda mais, como seria a minha 

vida profissional futuramente. Por outro lado, ofereceu-me a oportunidade de recorrer a 

diversos tipos de gestão e de organização da aula, contribuindo ainda para a permuta de 

ideias e experiências com outros professores, sendo defendido por Onofre (2002, p.55) 

que o conhecimento realmente valorizado pelo professor é aquele que reconhece 

permitir-lhe resolver problemas concretos que se vai confrontando ao longo da sua vida 

profissional- o conhecimento prático. 

As aulas foram planeadas para a semana de 2 a 6 de Fevereiro. De forma a 

perfazer o horário de 22 horas letivas, foi solicitada a colaboração de alguns professores, 

dos quais posso destacar a Prof (a) A.P.F., a Prof (a) I.R., a Prof (a) L.C., o Prof P.C. e a 

Prof (a) P.A., professores das respetivas turmas: 6º, 7º, 8º, 10º e 12º. Na verdade, optei 

por lecionar a turma do 6º nessa mesma semana, pelo simples facto de ser um dos 

objetivos propostos pelo guia de estágio, acompanhar uma turma de 2º ciclo e 

pelaprópria motivação de o fazer. Desta forma, considerei pertinente realizar essa tarefa 

nesta semana, já que o guia de estágio oferece essa possibilidade. 

A seleção das turmas teve como critério: o horário da turma, turmas de cada ano, 

aulas com uma duração de 90` e a disponibilidade dos professores dessas turmas para 
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se reunirem comigo. Desta forma, com a devida antecedência ocorreu um primeiro 

contacto com todos os professores responsáveis pelas turmas em questão, com o intuito 

de conhecer, de uma forma geral a turma e perceber quais os objetivos para a aula. A 

partir dessas informações foi possível realizar os planos de aula, das aulas que pretendia 

lecionar. No entanto, não deixei de solicitar o feedback dos professores dessas turmas, 

caso fosse necessário realizar alguns reajustes. 

Após a concretização dessas aulas, de uma forma objetiva e sucinta é possível 

enunciar algumas lacunas e pontos fortes detetados após um balanço no final de cada 

aula. Tendo em conta os pontos fracos, posso salientar: transmissão de feedback nem 

sempre frequente, principalmente nas aulas, onde as turmas eram autónomas e 

cooperavam com todas as tarefas propostas; controlo da turma, no sentido de ter mais 

atenção aos alunos que estivessem a realizar tarefas relativas a matérias que não eram 

prioritárias; melhorar a organização dos grupos pelas estações, de modo a potenciar o 

tempo de prática e garantir que a demonstração era realizada corretamente. Como 

pontos fortes, posso destacar a realização de questionamento em aulas teóricas, como 

nas práticas, no sentido de garantir a participação ativa dos alunos e a sua 

aprendizagem; a informação inicial caraterizada por ser curta e concisa; a aplicação de 

muitas situações de jogo de forma a conseguir cativar os alunos; a 

explicação/demonstração das tarefas propostas à turma; a utilização de um aluno como 

agente de ensino e a adaptação de atividades ou criação de atividades desafiantes para 

os que revelassem mais facilidade na sua concretização. 

De facto, todos estes pontos foram fundamentais para a minha formação, 

levando-me a repensar nas estratégias que utilizava nas aulas da minha turma, existindo 

um transfere para a lecionação dessas aulas e, possivelmente para futuras aulas. 

 

3.5. Projeto de Observação 

 

De acordo com Barreiros, Guilherme e Pinto (1999, p.77), a observação pode ser 

entendida como um conjunto de operações através das quais o modelo de análise é 

submetido ao teste dos factos confrontados com dados observáveis. A observação é, 

portanto, uma etapa intermédia entre a construção dos conceitos e das hipóteses, por um 

lado, e o exame dos dados utilizados para as testar, por outro. 

O guia de estágio, por sua vez, oferece a possibilidade de observar várias aulas, 

tanto das colegas estagiárias, como também do orientador da escola, onde decorreu o 

meu processo de formação. O plano dessa observação foi concretizado com o objetivo 
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de calendarizar as observações que fossem realizadas por mim ao longo da 2ª e da 3ª 

etapasde formação. O guia de estágio indica que deveremos fazer uma observação e 

discussão de um mínimo de 6 aulas do orientador. O facto do nosso orientador lecionar 

apenas aulas de cursos profissionais levou-nos a observar as aulas de outros 

professores da ADEF. Desta forma, optei por uma grande variedade de professores, 

preferencialmente em aulas de 90’ e em espaços onde seria possível observar os 

professores nas matérias onde fossem mais fortes. O guia de estágio apresenta ainda 

que devemos observar e discutir no mínimo 10 aulas das minhas colegas, com a ajuda 

de instrumentos de observação (Anexo 13). Assim, escolhi aulas em que pude observar 

situações em que as minhas colegas têm mais dificuldade, com o objetivo de as ajudar. 

Durante a 2ª etapa, devo dizer que surgiram alguns imprevistos que me levaram a 

alterar o plano de observação dos professores. No entanto, foram observadas e 

analisadas 13 aulas no 2º período, sendo 8 pertencentes às minhas colegas estagiárias e 

5 aos professores da escola. Na 3ª etapa de formação foram observadas 2 aulas das 

minhas colegas e 1 aula dos professores de EF da escola. 

Por fim, posso afirmar que passei por um processo de uma grande aprendizagem. 

O facto de realizar a observação das aulas das colegas e dos professores, permitiu-me 

conhecer outros tipos de organização da aula, outras estratégias de controlo da turma, 

perceber algumas formas de cativar os alunos com exercícios aparentemente exaustivos, 

assim como conhecer outras formas de gestão tempo. Segundo Barreiros, Guilherme e 

Pinto (1999, p.77) o melhor meio de apreensão e interiorização do real tem sido desde 

sempre, para o Homem, a Observação. 

 

3.6. Lecionação do 1º Ciclo 

 

O guia de estágio apresenta-nos a tarefa de lecionação da Educação e Expressão 

Físico-Motora numa turma do 1º ciclo de escolaridade, no seio das escolas do 

agrupamento. Perante este desafio e depois de falarmos com o nosso orientador de 

estágio sobre o passo seguinte, decidimos abordar a coordenadora do 1º ciclo do 

Agrupamento de Escolas nº1 de Odivelas, agrupamento que engloba o nosso local de 

estágio e que é designada simultaneamente como “escola-mãe”. À coordenadora do 1º 

ciclo foi-lhe solicitado o contacto com escolas e com os respetivos professores em 

monodocência de forma a agendarmos datas para uma observação de aulas e posterior 

lecionação do bloco de Educação e Expressão Físico-Motora. Após um longo período de 

espera com constantes contactos com a coordenadora foi-nos dito que seria possível a 
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lecionação a turmas do 1º ciclo na Escola Básica Mello Falcão, pela sua proximidade, 

mas que esta só poderia ser realizada em AEC’s (Atividades de Enriquecimento 

Curricular). 

Questionámos novamente se esta lecionação poderia ser feita através do contacto 

com os professores em monodocência que aplicam o bloco de expressões mas este 

acesso foi-nos apresentado como sendo muito difícil de obter e que deveríamos seguir 

para as AEC’s. Assim sendo e como o período destinado para esta experiência já se 

apresentava curto decidimos entrar em contacto com os professores que lecionam as 

AEC’s na escola acima referida de forma a obter os horários das suas turmas e as suas 

disponibilidades para o núcleo de estágio. Logo desde o contacto efetuado via email com 

os professores em questão fomos muito bem recebidas e estes apresentaram-se 

disponíveis para ajudar. 

Ao sabermos os horários das turmas disponíveis, foi-me atribuída uma turma do 

4º ano. Assim, a primeira semana foi destinada à observação da aula dessa turma e a 

segunda à sua lecionação. 

Esta a atividade teve então como objetivo promover o contacto com turmas de 1º 

ciclo de escolaridade e proporcionar a experiência de lecionar essas turmas. Por outro 

lado, ofereceu-me a possibilidade de recorrer a diversos tipos de gestão e de 

organização da aula, contribuindo ainda para a permuta de ideias e experiências com 

outros professores. 

No 3º período, correspondente à 3ª Etapa de formação tive então, a possibilidade 

de lecionar a turma de 4º ano, cuja aula tinha a duração de 1 hora. 

Após a observação de uma aula desta turma e de realizar uma discussão e 

reflexão com o professor, optei por trabalhar determinadas matérias e dados objetivos 

cruciais para o desenvolvimento dos alunos. Para essa aula, realizada numa sala da 

escola desprovida das mesas e cadeiras, foi planeado realizar Jogos Lúdicos, trabalhar a 

manipulação da bola e do arco, assim como treinar a ginástica de solo, de modo a 

garantir a continuidade dos ensinamentos do professor. De uma forma objetiva e sucinta 

é possível enunciar algumas lacunas e pontos fortes detetados após um balanço no final 

desta aula. No que diz respeito aos pontos fracos, devo salientar a circulação no espaço 

exterior e não interior, de modo a visualizar todos os alunos e a gestão do tempo, que 

deve melhorar, já que terminei a aula depois do tempo definido. No que diz respeito aos 

pontos fortes, devo afirmar a realização de questionamento, no sentido de garantir a 

participação ativa dos alunos e a sua aprendizagem; a informação inicial caraterizada por 

ser curta e concisa; apliquei muitas situações de jogo de forma a conseguir cativar os 
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alunos; recorri à explicação/demonstração das tarefas propostas à turma; utilizei um 

aluno como agente de ensino e adaptei as atividades ou criei atividades desafiantes para 

os que revelavam mais facilidade na sua concretização. 

 

4. Área 2 – Inovação e Investigação Pedagógica 

 

A área de Inovação e Investigação tem como objetivo projetar estudos de 

investigação-ação integrados na escola e respetivos contextos. Portanto, a primeira 

preocupação do núcleo de estágio foi identificar um problema que pudesse ser alvo de 

um projeto de investigação. Deste modo, com o intuito de facilitar o processo de 

concretização do projeto, o núcleo de estágio considerou pertinente conciliar todas as 

suas atividades deste âmbito, com a disciplina de Investigação Educacional (IE) da FMH, 

possuindo um acompanhamento por parte dos professores da cadeira ao longo do 

desenvolvimento do projeto. O tema escolhido para este projeto surgiu de uma conversa 

com o coordenador do ADEF da ESBF, em que foi abordada a necessidade de dar 

resposta a um conjunto de problemas existentes no seio do núcleo, de justificar a razão 

de uma avaliação da aptidão física, a curiosidade e a sua necessidade (pela existência 

de um clube de saúde na escola) em relacionar o Índice de Massa Corporal (IMC) dos 

alunos e os resultados da aptidão física. De acordo com Guedes, Guedes, Barbosa e 

Oliveira (2002, p. 31)torna-se pertinente perceber se os alunos com excesso de peso ou 

obesidade podem ter resultados de aptidão física diferentes quando comparados com os 

seus pares com peso normal, principalmente quando o IMC pode ser uma boa alternativa 

para identificar a presença de fatores de risco predisponentes às doenças 

cardiovasculares em adolescentes.Esta avaliação não deve ter assim qualquer intenção 

de avaliar o desempenho da aptidão física mas sim de promover a prática regular de 

atividade física, assim como defende TheCooperInstitute for Aerobics Research quando 

afirma que uma avaliação da aptidão física relacionada à saúde no contexto escolar, 

deve funcionar, então, como elemento motivador para a atividade física regular e ainda 

como instrumento que informa as crianças e adolescentes das implicações que a aptidão 

física e a atividade física têm para a saúde. Assim sendo, a pergunta de partida para o 

nosso trabalho foi: “Qual a relação entre o IMC e os resultados da aptidão física dos 

alunos do 3º ciclo ESBF?”.Inicialmente, o grupo considerou outros temas, mas foi 

verificando de que esses temas por um lado, não tinham impacto na comunidade escolar, 

e por outro, não se tratavam de temas passíveis de se passar para um projeto de 

investigação. Dado o acompanhamentoda disciplina de IE foi efetuada a identificação da 
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questão problema, o enquadramento da problemática e a definição da metodologia para 

o tema escolhido. Para o desenvolvimento da área 2,foi então necessário reunir os 

resultados dos Testes de Aptidão Física dos alunos de todas as turmas de 3º Ciclo da 

ESBF, com o auxílio dos respetivos professores. 

Após a identificação do problema, que pudesse ser alvo de um projeto de 

investigação na etapa anterior, na 2ª etapa de formaçãoforam reunidos os resultados dos 

Testes de Aptidão Física dos alunos de todas as turmas de 3º Ciclo da ESBF, com o 

auxílio dos respetivos professores, para então proceder à colocação dos dados/variáveis: 

Ano/turma, Idade, Sexo, Peso, Altura, IMC, Vai-vem (n), Vai-vem (aptidão), Abs (n), Abs 

(nível), flexões (n), flexões (nível), flexibilidade (n), flexibilidade (nível), salto (n), salto 

(nível), Cooper (n),Copper (nível), velocidade (n) e velocidade (nível) no programa SPSS. 

Posteriormente, foram calculados o IMC dos alunos no Excel de acordo com os dados 

recolhidos, utilizando os critérios de Cole (Anexo 19), onde os alunos foram enquadrados 

nas várias categorias. Deste modo, o IMC foi calculado em função do género e da idade 

dos alunos, específico para as crianças, sendo que os alunos se encontraram distribuídos 

por 3 categorias: peso adequado, excesso de peso e obesidade, enquanto a magreza 

não foi considerada por ter resultados muito baixos. No SPSS foi usada uma sitax de 

laboratório de exercício e saúde. De modo a facilitar a análise, os resultados foram 

categorizadosem excesso de peso/obesidade da escola dentro dos valores de referência, 

assim agregou-se o excesso de peso e obesidade e resultaram duas categorias: excesso 

de peso/obesidade e peso normal.As variáveis foram estandardizadas para ser possível 

comparar alunos de diferentes géneros e idades, uma vez que, dando o seguinte 

exemplo; para realizar 14 percursos não será igual para osrapazes de 10 ou de 18 anos.  

O primeiro teste aplicado foi uma correlação de Pierson, que teve como objetivo a 

associação entre duas variáveis quantitativas: IMC e o n de cada teste, onde se pretendia 

ver se as variáveis estavam relacionadas ou não. Na verdade, podia haver uma relação, 

positiva ou negativa (força da relação). Quanto mais próximo de 1 estivesse, mais forte 

seria a relação; em contrapartida, se mais afastado de 1, mais fraca seria a relação. No 

entanto, podia também não existir relação. 

Tendo em conta a significância, quando o valor se encontrava abaixo de 0,05 

podia-se afirmar que existia significância, mas se fosse acima de 0,05, não existia, sendo 

que esta relação seria sempre entre as duas variáveis, relacionando-se mutuamente. 

Posteriormente foi realizado ainda um teste T, onde se pretendia relacionar peso normal 

e excesso de peso/obesidade para cada teste. Após a análise dos resultados através do 

teste de Correlação de Pierson, foi possível chegar a estas conclusões: o IMC 
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apresentou uma correlação estatisticamente significativa, negativa e com uma correlação 

baixa com o Vai vem; o IMC não teve uma correlação significativa com os abdominais, 

logo não houve relação; o IMC apresentou uma correlação estatisticamente significativa, 

negativa e com uma correlação baixa com as flexões; o IMC não teve uma correlação 

significativa com a flexibilidade, logo não houve relação; o IMC apresentou uma 

correlação estatisticamente significativa, negativa e com uma correlação baixa com a 

impulsão horizontal; o IMC apresentou uma correlação estatisticamente significativa, 

positiva e com uma correlação baixa com a velocidade; e o IMC apresentou uma 

correlação estatisticamente significativa, negativa e com uma correlação baixa com o 

teste de Cooper. 

Tendo em conta os resultados apurados no teste T, considerando a relação entre 

valor médio dos alunos com peso normal e com excesso de peso, foi possível afirmar que 

no Vai-vem existiam diferenças significativas entre os alunos do grupo do peso adequado 

e do excesso de peso e obesidade, favorecendo os indivíduos com peso adequado, logo 

faziam mais percursos que os outros considerando a relativização do género e da idade. 

O Valor de referência era o 0, sendo que quanto mais perto da média melhor. Nos 

abdominais existiam diferenças significativas entre os alunos do grupo do peso adequado 

e do excesso de peso e obesidade, favorecendo os indivíduos com peso adequado, logo 

faziam mais abdominais que os outros considerando a relativização do género e da 

idade. Nas flexões existiam diferenças significativas entre os alunos do grupo do peso 

adequado e do excesso de peso e obesidade, favorecendo os indivíduos com peso 

adequado, logo faziam mais flexões que os outros considerando a relativização do 

género e da idade. Na flexibilidade não existiam diferenças significativas entre os alunos 

do grupo do peso adequado e do excesso de peso e obesidade. No salto horizontal 

existiam diferenças significativas entre os alunos do grupo do peso adequado e do 

excesso de peso e obesidade, favorecendo os indivíduos com peso adequado, logo 

saltavam mais que os outros considerando a relativização do género e da idade. Na 

velocidade existiam diferenças significativas entre os alunos do grupo do peso adequado 

e do excesso de peso e obesidade, favorecendo os indivíduos com peso adequado, logo 

menos tempo que os outros considerando a relativização do género e da idade. No 

Cooper existiam diferenças significativas entre os alunos do grupo do peso adequado e 

do excesso de peso e obesidade, favorecendo os indivíduos com peso adequado, logo 

faziam uma maior distância que os outros considerando a relativização do género e da 

idade. Posteriormente, ocorreu a confrontação com os estudos, onde Gouveia et. al 

(2007, p.95) afirma que o excesso de peso teve uma relação inversa com os resultados 
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dos testes de aptidão física da bateria de testes Eurofit, o que vai ao encontro dos 

resultados obtidos na avaliação da aptidão física na escola. Depois da análise de todos 

os dados através do SPSS e a sua confrontação com os estudos científicos, foi 

concretizado na 3ª etapa um PowerPoint para apresentar a origem do tema escolhido; a 

importância da aptidão física; os testes de aptidão física realizados na escola; os 

procedimentos do estudo; os resultados; as conclusões; o IMC, a aptidão física e saúde 

no presente e no futuro; as propostas para a melhoria da aptidão física, as conclusões 

gerais; as limitações do estudo e sugestões e a bibliografia utilizada. Por outro lado, 

foram elaborados dois cartazes de divulgação da apresentação, um direcionado aos 

alunos e o outro mais aos docentes e EE, que foram afixados em locais estratégicos na 

escola e enviados por email a todos os docentes.  

Na 3ª etapa procedeu-se então à apresentação do estudo (Anexo 14), que 

decorreu no auditório na ESBF, com início as 14h45 e fim as 16h. O estudo foi 

direcionado para a disciplina e respetivos professores de EF mas com um tema aberto e 

com interesse para a restante comunidade escolar. A atividade iniciou com a 

apresentação em PowerPoint do estudo realizado, seguido de um período de 

discussão/debate acerca do apresentado e por fim um lanche/convívio. Como ponto 

fraco, devo destacar a fraca adesão de outros professores da comunidade escolar, mas 

como ponto forte,enunciar a presença de 21 pessoas, de entre as quais todos os 

professores da ADEF. 

 

5. Área 3 – Participação na Escola 

5.1. Desporto Escolar 

 

O decreto-lei nº95/91, de 26 Fevereiro entende que o DE é o conjunto de prática 

lúdico-desportivas e de formação com o objetivo desportivo, desenvolvidas como 

complemento curricular e de ocupação de tempos livres, num regime de liberdade de 

participação e de escolha, integradas no plano de atividade da escola e coordenadas no 

âmbito do sistema educativo. 

Citado pelo Programa de Desporto Escolar (2013, pp. 2) 

 

Sendo o Estágio Pedagógico um momento de formação, considero que para o DE 

seria importante optar por uma modalidade que não estivesse tão à vontade, como o 

Golfe. O Golfe por ser uma modalidade, que nunca tive contacto e pela sua rara 

existência nos núcleos de DE e mesmo na lecionação nas aulas de EF, despertou-me 
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bastante curiosidade. Deste modo, preocupei-me em desenvolver o meu conhecimento 

didático sobre esta modalidade. Por essa mesma razão, decidi enveredarpelo Golfe e 

realizar um projeto (anexo 15) sobre esta modalidade. Este núcleo engloba alunosdesde 

o 7º ao 11º ano, sendo que estes são classificados, não consoante a sua idade, mas de 

acordo com o seu nível de desempenho nos treinos e nos torneios. Portanto, aos que 

nunca tiveram contacto com a modalidade, foram designados de principiantes; aqueles 

que já praticavam há algum tempo a modalidade, conhecendo as noções, regras e 

realizando já consideravelmente bem as técnicas de Golfe, foram designados de 

intermédios; e os que já participavam nos torneios a um nível mais elevado eram os 

considerados avançados.  

Dadas as caraterísticas da modalidade e o facto dos alunos a desconhecerem, 

leva que seja pouco procurada. Desta forma, em conjunto com a professora responsável 

donúcleo de Golfe foi realizado um cartaz de divulgação de uma atividade com o objetivo 

de dar a conhecer a modalidade. Posteriormente, foi realizado um outro cartaz a divulgar 

o horário dos treinos, sendo que quase sempre decorreram no interior, mais 

concretamente na SG com recurso a colchões. Os treinos decorrem três vezes por 

semana, às terças, quartas e sextas-feiras às 13h30, sendo que os treinos às quartas 

ficaram destinados às meninas mais suscetíveis. 

Numa fase inicial, mesmo antes dos primeiros treinos, dado o pouco 

conhecimento que tinha sobre a modalidade, procurei estudar a partir de alguma 

pesquisa autónoma e de documentos fornecidos pela professora e conhecer o material 

existente da modalidade e o disponível na escola. Além disso, com a ajuda da 

professora, que se mostrou sempre disponível, pude ser corrigida a nível técnico na 

execução da pega e nas pancadas utilizadas no Golfe, o que contribuiu bastante no que 

se refere há minha evolução na modalidade. Durante os primeiros treinos, optei por ter 

um papel ativo, optando inclusive por jogar com os alunos, de modo a aperfeiçoar a 

minha postura e pancada e experienciar a utilização de diferentes tacos. 

Numa segunda fase, procurei perceber o tipo de atividades concretizadas, a forma 

de organização das sessões e as rotinas utilizadas pela professora. Após a assimilação 

destes aspetos,passei a concretizar os meus próprios planos de treino antecipadamente 

com a aprovação da professora para os passar à prática. Portanto, o facto de a 

professora permitir-me realizar o planeamento dos treinos e iniciar a sua condução, sobre 

o seu apoio em aspetos técnicos, levou-me a conseguir de forma progressiva, a dirigir os 

treinos de forma autónoma.  
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Esta 1ª Etapa de formação foi destinada essencialmente ao conhecimento da 

modalidade, dos alunos e do tipo de treinos com tudo que lhe estava inerente. Dada esta 

prioridade, o planeamento da modalidade foi concretizado meramente para a 2ª Etapa de 

Formação, considerando já o diagnóstico efetuado relativamente ao nível dos alunos que 

frequentam os treinos com mais regularidade. Para realizar o planeamento até ao final do 

ano letivo considerei o nível dos alunos no final do 1º período, dado que desde o início do 

ano os alunos tinham sofrido já uma evolução significativa, em parte pela frequência com 

que apareciam nos treinos. Desta forma, à conversa com a professora ficaram definidos 

os níveis, para que fosse possível realizar um planeamento anual, ajustado a este grupo 

específico. 

O Golfe é uma modalidade onde o planeamento é de caráter, todo ele, muito 

técnico. Para a sua concretização,debrucei-me sobre os PNEF, não encontrando assim, 

grandes dificuldades a realizá-lo. Para que o planeamento fosse eficaz tornou-se 

fundamental que pelo menos os alunos, a quem foi realizado um diagnóstico 

participassem de forma ativa nos treinos. Contudo, devo destacar o facto de muitos 

alunos não terem disponibilidade para realizar os dois treinos semanais, aliado ao facto 

de alguns alunos revelarem uma reduzida assiduidade. De modo a reduzir esses 

comportamentos, e também no sentido de cativar mais os alunos para a prática da 

modalidade foram concretizadas várias competições nos treinos e competições entre 

escolas num contexto real. Esta estratégia foi positiva e durante o 2º período foi algo que 

se procurou manter. 

Contrariamente ao 1º período, no 2º período os treinos passaram a decorrer duas 

vezes por semana, às terças e sextas-feiras às 13h30, dada a pouca afluência de alunas 

aos treinos das quartas. Esta 2ª Etapa de formação foi destinada essencialmente há 

minha capacidade de condução e aplicação dos objetivos estabelecidos no planeamento 

dos treinos concretizados no 1º período/ 1ª etapa de formação, considerando o 

diagnóstico efetuado relativamente ao nível dos alunos que frequentam os treinos com 

mais regularidade. No entanto, foi necessário concretizar algumas alterações no 

planeamento, pois mesmo esses não se mostraram tão assíduos, devido essencialmente 

aos apoios a várias disciplinas e à organização de atividades da associação de 

estudantes em simultâneo com os treinos. Por outro lado, devo dizer que o facto de 

existir a preocupação de levar os alunos a torneios e a treinos no contexto real, foi 

bastante importante no que diz respeito à motivação dos alunos relativamente à 

modalidade, evoluindo consideravelmente com estas iniciativas. Do ponto de vista 

funcional, o DE operacionaliza-se em duas vertentes complementares: uma referente à 
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dinamização de atividades desportivas realizadas internamente em cada agrupamento de 

escolas ou escola não agrupada e; outra, referente à atividade desportiva desenvolvida 

por grupo-equipa (Programa de Desporto Escolar, 2013, pp. 2) 

Embora o número de participantes tenha reduzido, os que se mantiveram 

revelaram ao longo desta etapa empenho e dedicação nos treinos, sendo assíduos nos 

torneios convocados, atingindo ainda resultados bastante bons nos torneios onde 

participaram. 

Por outro lado, devo destacar para dificuldade que senti em criar e encontrar 

atividades mais desafiantes e mais divertidas, dado também a pouca informação 

existente relativamente a esta modalidade na escola. Por essa razão, juntamente com a 

professora responsável, foram criadas atividades baseadas em desportos, de modo a 

diversificar o tipo de jogos realizados nos treinos, prendendo os alunos a essas 

atividades de carácter competitivo. 

No 3º período, correspondente à 3ª Etapa de formação, foi destinada, tal como na 

2ª Etapa de formação, háminha capacidade de condução e à aplicação dos objetivos 

estabelecidos no planeamento dos treinos concretizados no final do 1º período, 

considerando também a notória evolução dos alunos que frequentavam os treinos com 

mais regularidade no 2º período. No entanto, foi necessário concretizar algumas 

alterações no planeamento, pois mesmo esses não se mostraram tão assíduos neste 

período, devido não só aos apoios a várias disciplinas, mas também à organização de 

atividades da associação de estudantes e da escola em simultâneo com os treinos. 

Por outro lado, devo dizer que o facto, de se ter mantido a preocupação de levar 

os alunos a torneios e a treinos no contexto real, foi bastante importante no que diz 

respeito à motivação dos alunos relativamente à modalidade, evoluindo 

consideravelmente com estas iniciativas e conseguindo atingir excelentes resultados. De 

facto, o número de participantes reduziu, sendo os torneios e a criação de jogos de 

caráter competitivo baseados noutros conhecidos (Anexo 15) pelos próprios alunos, uma 

forma de os cativar e de os levar a treinar. 

De facto, a avaliação deste projeto foi positiva, dado que atingi três dos critérios 

que tinha definido como prioridades no final deste ano letivo 2014/2015. Esses critérios 

passavam por garantir que todos os participantes no núcleo conhecem as principais 

regras do jogo e de segurança do Golfe; garantir que os alunos em iniciação no núcleo 

adquirem o conhecimento necessário para a aplicação dos diversos gestos técnicos do 

Golfe, bem como das suas componentes críticas em jogo e garantir que todos os 

participantes no núcleo adquirem autonomia na prática do Golfe. 
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Em suma, este período de coadjuvação dos treinos de Golfe foi uma experiência 

bastante gratificante, que me forneceu os conhecimentos básicos do Golfe, permitindo-

me no futuro, possivelmente estar à frente dos treinos de Golfe de um núcleo de DE. 

 

5.2. Torneio de Ténis de Mesa 

 

Para o desenvolvimento de uma ação de intervenção adaptada às caraterísticas e 

às necessidades específicas da ESBF, o núcleo de estágio reuniu-se no sentido de 

pensar em algumas atividades que poderiam ser realizadas e que ao mesmo tempo 

fossem do interesse da escola. Dentro do leque de atividades que foram discutidas, devo 

destacar a realização de um Torneio de Ténis de Mesa e a aulas de vários tipos de 

Dança. Após esta decisão do núcleo de estágio, foi efetuada uma reunião com o ADEFna 

qual sugerimos estas atividades, que foram aprovadas e calendarizadas no dia de 

Encerramento das Atividades Letivas. 

Desde o início do estágio que encontrávamos as três mesas de ténis de mesa, 

feitas de pedra com redes em metal e colocadas no exterior, com imensos alunos, 

principalmente do 3º ciclo, a jogar com o seu próprio material. Muitos eram os alunos que 

até nos dias de chuva se mantinham a jogar sem quaisquer constrangimentos. Esse 

interesse pela modalidade demonstrado pelos alunos logo desde o início do ano foi a 

principal motivação para a realização deste torneio. Assim, devido a este entusiasmo 

demonstrado pelos alunos e com a existência de uma proposta da criação de um núcleo 

de DEde Ténis de Mesa para o ano letivo 2015/2016, transmitido por diversos 

professores da área disciplinar, foi realizado um torneio para toda a escola no dia 5 de 

junho de 2015. 

Após a definição do Torneio de Ténis de Mesa como uma ação de intervenção 

adaptada às caraterísticas e às necessidades específicas da ESBF e a sua 

calendarização para dia 5 de junho, foi proposto pelo núcleo de estágio o início das 

inscrições a partir de 4 de maio, terminando o prazo das mesmas a 29 de maio. O limite 

de inscrições, na 2ª etapa de formação, ainda não estava determinado, dado que nos 

encontrávamos dependentes dos recursos disponibilizados não só pela escola, mas 

também pelo material que poderia ser fornecido pela federação portuguesa de Ténis de 

Mesa. Para tal, foi elaborado um powerpoint elucidativo (Anexo 18), destacando o gosto 

pela modalidade por parte dos alunos da escola e dando a conhecer os recursos 

disponíveis para sua prática, solicitando ainda a sua presença e colaboração. Além disso, 
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existiu a preocupação em ter presente um órgão importante do ténis de mesa ou até de 

algum jogador nacional. 

A fixação dos cartazes para divulgação do torneio de Ténis de Mesafoi previsto 

para meados de Abril. Já na competição em si, decidimos medalhar os 4 vencedores, ou 

seja os 1º e 2º lugares feminino e masculino seriam medalhados como prémio, sendo que 

esta competição seguiria os moldes em que fora realizado o torneio interturmas de 

Badmínton. 

Em suma, este torneio teve como objetivo fomentar o interesse dos alunos pela 

modalidade, colocando a possibilidade de se iniciar um núcleo de desporto escolar no 

próximo ano letivo. 

Na 3ª Etapa foi finalmente realizado o Torneio de Ténis, sendo definidas mais 

informações necessárias à sua concretização. Desta forma, foram determinados o limite 

de inscrições, sendo 32 inscrições para o ensino básico masculino, 32 inscrições para o 

ensino secundário masculino, 16 para o ensino básico feminino e 16 para o secundário 

feminino e o público-alvo, sendo todos os alunos da escola, mas principalmente os 

alunos do 3º ciclo. Além disso, foi solicitado aos professores da escola, a recuperação 

das redes de metal, que foram arranjadas, sendo também concretizada a divulgação do 

torneio através de cartazes e de comunicação oral dos professores de EF nas suas 

turmas. 

Já o contacto com a Federação Portuguesa de Ténis de Mesa e com a 

Associação de Lisboa de Ténis de Mesa foi realizado numa primeira fase via email. Como 

não obtivemos resposta decidimos usar um contacto de um professor presente na 

Associação de Lisboa de Ténis de Mesa, disponibilizado por um dos professores da área 

disciplinar. Este contacto disponibilizou-se para emprestar material vindo de outra escola 

(o seu transporte teria de ser assegurado totalmente por nós) e concordando com a 

deslocação de dois atletas de alta competição e o seu respetivo treinador para realizarem 

uma demonstração na escola. No entanto, e após um longo período de conversas 

decidimos não trazer esse material, que poderia ser danificado no seu transporte ou 

pelos alunos da escola, apostando assim no arranjo das mesas já existentes. Os atletas e 

o seu respetivo treinador acabaram por não marcar a sua presença, porque o nosso 

contacto da Associação mostrou que seria inadmissível colocar dois atletas de alta 

competição a jogar em mesas de pedra ao ar livre. No entanto, ficámos com as 3 mesas 

em condições para a realização do torneio graças à colaboração de professores 

competentes e com 6 raquetes e 9 bolas disponíveis para serem usadas para o torneio. 
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Após o período de inscrições, conseguimos 37 alunos inscritos do ensino básico 

masculinos (ultrapassando o estipulado no início), uma aluna do ensino básico que 

competiu com os rapazes, 7 inscritos do ensino secundário masculino e uma aluna do 

ensino secundário que também jogou contra os rapazes. O quadro competitivo utilizado 

foi o chamado sistema alemão em que os jogadores são eliminados à segunda derrota. 

Mediante o número de inscritos foi realizado uma pré eliminatória entre os últimos 

inscritos para decidir quais os alunos que entrariam no quadro competitivo principal. 

Perante esta situação foram planeados o número de jogos a desenvolver e chegámos à 

conclusão que os jogos teriam a duração de cerca de 3 minutos cada, sendo que o 

torneio teve início às 9h e término por volta das 13h. 

Nos dias que antecederam ao dia do torneio foram construídos os quadros 

competitivos (QC), planificando o espaço e o material a utilizar para o delimitar e 

designadas as funções para os estagiários e professores que ajudaram na organização 

do torneio. Algumas das funções a assegurar para que o torneio decorresse sem 

problemas foram: computador a registar os resultados, organização das folhas de jogo 

consoante os jogadores e campos, o controlo do Tempo, chamar alunos / Controlo dos 

árbitros, sendo que os árbitros foram sempre alunos participantes no torneio. Foi 

combinado com os alunos estarem às 8h15 na escola para confirmarem a sua presença 

no torneio e com os professores à mesma hora para montar o necessário para o decorrer 

do mesmo. 

Tendo em conta a avaliação do torneio possoafirmar que muitos dos objetivos 

foram conseguidos. Foi de certeza criado mais interesse pela modalidade nos alunos 

participantes, os alunos mostraram-se participativos e empenhados, as atividades 

mostraram-se adaptadas ao público-alvo (3º ciclo). Não existiram grandes custos para a 

escola, apenas nas impressões realizadas e cerca de 4€ na compra de material para 

vedar o espaço e na compra de parafusos novos para a montagem das redes. Não 

existiram custos para os alunos. 

A existência de um Núcleo de DEde Ténis de Mesa para o ano letivo 2015/2016 fica 

em suspenso até à obtenção de mesas para o interior do pavilhão. A atividade teve uma 

adesão de cerca de 50 alunos. Como pontos positivos é possível apontar a organização 

eficiente do torneio, que fez com que este acabasse antes da hora prevista, o grande 

número de alunos inscritos do sexo masculino, as boas condições climatéricas 

encontradas, o número de professores intervenientes no torneio a ajudar e o arranjo 

atempado das redes. Como pontos a melhorar é possível afirmar a fraca participação de 
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alunos do sexo feminino e a desistência por parte de alguns alunos que decidiram ir 

embora da competição, quando estes só eram afastados à 2ª derrota.  

No geral a atividade desenvolvida decorreu dentro do planeado e seguiu de 

acordo com as expectativas do núcleo, preparando-nos para futuras organizações de 

competições deste género no nosso futuro profissional. 

 

6. Área 4 – Relação com a Comunidade 

 

Esta área teve como objetivo o desenvolvimento de competências, no sentido de 

compreender a importância da relação escola-meio e promover iniciativas de abertura da 

escola à participação na e da comunidade. Além disso, é aquela que me permite 

acompanhar todas as atividades inerentes à Direção de Turma, sendo concretizados 

projetos (Anexo 16) que me permitissem descrever e refletir sobre as atividades que fui 

desenvolvendo ao longo de todo este ano letivo. Segundo Boavista e Sousa (2013), 

quanto ao perfil mais desejado para um Diretor de Turma, são assinaladas como as mais 

importantes, as caraterísticas do foro psicológico. Das competências privilegiadas pelos 

Diretores de Escola, destacam-se a disponibilidade, a capacidade de diálogo e de 

liderança, a experiência, o fácil relacionamento, a tolerância e a dedicação por parte 

destes docentes. 

 

6.1. Reuniões 

 

No início do ano, foi realizada uma reunião entre mim, o orientador de estágio e a 

diretora da turma, da respetiva turma que escolhi. Nessa reunião, foi pedida a 

autorização para a minha presença, participação e acompanhamento em todas atividades 

relacionadas com a turma e sua direção. 

Para facilitar a compreensão do que era pretendido, foi entregue um documento 

por escrito à diretora com os objetivos a que me propunha. Este mesmo documento, se 

destinou ao registo dos sumários de todos os encontros realizados entre mim e a 

diretora. 

Além disso, foram realizadas outras reuniões, não só de Direção de Turma, como 

de Concelhos de Turma e de Encarregados de Educação (EE), onde estive presente. 

No acompanhamento da Direção de Turma foi então estabelecido um horário. O 

acompanhamento da minha direção de turma passava por dois momentos chave. A hora 
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da cidadania (todas as segundas-feiras das 12h30 ás 13h15) e a hora de atendimento 

aos EE, ou de direção de turma (todas as quintas-feiras das 10h50 as 11h35). 

Na 2ª Etapa ocorreram várias reuniões, tais como a reunião de EE, a reunião de 

avaliação intercalar, a reunião de direção de turma, e por fim a reunião de conselho de 

turma. No início desse período foi realizada uma reunião de EE, encontrando-me sempre 

disponível para a sua preparação juntamente com a professora e DT A.C.. Nessa reunião 

foi transmitido aos representantes dos EE e aos delegado e subdelegado da turma 9ºY, 

as classificações nas distintas disciplinas, assim como o comportamento adotado pela 

turma nas aulas e as faltas dadas durante o 1º período. Além disso, foi fornecida a 

informação relativa aos horários dos apoios e dos alunos aconselhados para frequentar 

esses apoios. Após cerca de um mês foi realizada uma outra reunião, a reunião de 

avaliação Intercalar, onde foi feito o levantamento das avaliações quanto ao 

comportamento e quanto ao desempenho dos alunos da turma do 9ºY, dadas pelos 

professores das diferentes disciplinas. No dia 18 de Março decorreu a reunião de Direção 

de Turma, onde não pude estar presente.Por fim, a reunião de Conselho de Turma foi a 

última reunião efetuada no 2º período, onde a principal preocupação prendeu-se na 

atribuição de uma classificação, classificação final do 2º período, a cada um dos alunos 

em cada uma das disciplinas e na realização de um balanço dos comportamentos 

adotados pelos alunos em cada uma das disciplinas, focando situações e alunos críticos. 

No 3º período mais uma vez, ocorreram as reuniões de EE, de direção de turma, e 

por fim a de conselho de turma. No início deste período, no dia 8 de Abril foi realizada 

uma reunião de EE. Nessa reunião foi transmitido, tal como no período anterior, aos 

representantes dos EE e aos delegado e subdelegado da turma 9ºY, as classificações 

nas distintas disciplinas, assim como o comportamento adotado pela turma nas aulas e 

as faltas dadas durante o 2º período. Além disso, foi reforçada a informação relativa aos 

horários dos apoios e à frequência ou falta dela pelos alunos aconselhados para 

acompanhar esses apoios. 

Por fim, ainda nesta reunião foram transmitidas as datas dos exames de 

Português e Matemática de 1ª época e esclarecidas as questões acerca dos requisitos 

necessários para a sua concretização.No dia 29 de Maio decorreu a reunião de Direção 

de Turma, onde não consegui estar presente por motivos de força maior. Por fim, a 

reunião de Conselho de Turma foi a última reunião efetuada no 3º período, onde a 

principal preocupação prendeu-se na atribuição de uma classificação, classificação final 

do ano letivo, a cada um dos alunos em cada uma das disciplinas e na realização de um 

balanço dos comportamentos adotados pelos alunos em cada uma das disciplinas, 
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focando situações e alunos críticos. Nestas reuniões, pela pouca experiência que tenho, 

não intervi muitas vezes no entanto, esta participação foi aumentando ao longo do ano 

letivo. 

 

6.2. Cidadania 

 

A cidadania é uma disciplina inserida no horário de todos os alunos, dirigida pelo 

diretor de turma e que tem como objetivo abordar várias temáticas, tais como a Educação 

para a saúde e educação sexual, Educação para a sociedade de informação e a 

Educação para a Preservação do Património Histórico-Cultural. 

Nas primeiras semanas do período foram realizadas diversas tarefas 

acompanhadas por mim, na aula Cidadania na turma 9ºY: transmissão de Informações 

acerca do horário dos alunos e regulamento da escola; aplicação de um questionário e 

entrega da Ficha Individual do aluno do INOVAR aos alunos da turma 9ºY para 

caraterização da turma; entrega da Convocatória de EE; transmissão de informações 

acerca da viagem a França e pagamento da Caderneta; reflexão e repreensão para 

comportamentos desviantes nas aulas e leitura de textos sobre Civismo na estrada e sua 

análise e Eleição do delegado e subdelegado (ausentei-me por doença). 

De facto até ao dia 6 de Outubro, sempre existiu acompanhamento da minha 

parte, no que toca às aulas de Cidadania da turma 9ºY, possuindo um papel ativo nestas 

aulas. No entanto, devido ao facto da hora de Cidadania desta turma ter sido alterada 

para 4ª feiras de manhã, hora que coincide com a hora das aulas na Faculdade, 

impossibilitou a minha presença nestas aulas. Como forma de colmatar esta situação, 

comecei a acompanhar as aulas da turma 9ºX, turma acompanhada pela minha colega 

A.P.. Desde que comecei a acompanhar as aulas de Cidadania da turma 9ºX, foram 

abordados os seguintes assuntos: elaboração da planta da sala de aula; realização dos 

testes de Orientação Vocacional para o 9º ano com a presença da Dra. L.; visualização e 

debate de um filme inserido no tema dos perigos da internet, tema destacado como 

conteúdo a abordar nesta disciplina. O filme chamava-se “Trust-Perigo Online” e 

Deslocação à biblioteca da escola para uma sessão de apresentação com um Historiador 

convidado sobre a história da Pontinha. 

Durante o 2º período foram realizadas diversas tarefas na aula Cidadania na 

turma 9ºX, dando continuidade aos temas abordados no período anterior: resoluções do 

Ano Novo; debate sobre situação em Paris; orientação Profissional; palestra com uma 

professora convidada sobre a Cegueira e Resiliência; apresentação de trabalhos sobre o 
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património; desenvolvimento do tema “Otimismo”; e realização de uma história com as 

personagens de “Eu e os outros”. 

Ao longo do 3º período foram abordados ainda os seguintes temas: realização de 

uma história com as personagens de “Eu e os outros” e sua Discussão, concretização de 

um teatro com as personagens de “Eu e os outros”, sensibilização relativamente à 

importância da Higiene através de uma história, sessão de Preparação para os Exames 

“Faz-te aos exames!” e balanço do ano letivo. 

 

6.3. Atendimento aos Encarregados de Educação 

 

A hora da direção de turma teve como objetivo tratar dos vários assuntos 

inerentes à direção e ao atendimento aos EE. No 1º período, correspondente à 1ª etapa 

de formação, nesta hora de atendimento, não foi frequente a presença dos EE. Portanto, 

nunca tive contacto com nenhum EE, contudo aproveitava para realizar o levantamento 

da situação, procurando saber o que era realizado nas aulas de Cidadania da turma 9ºY, 

como estava a ser o comportamento da turma de uma forma geral, como outras questões 

relacionadas com a mesma. Contrariamente, à disciplina de Cidadania, não existiu 

qualquer tipo de problema relativamente ao horário de atendimento dos EE. Durante o 1º 

período, este tempo foi destinado para as seguintes atividades: atendimento aos EE, 

principalmente para aqueles EE que não estiveram na 1ª reunião de EE; justificação de 

faltas no programa INOVAR; levantamento das Fichas de Ocorrência; telefonemas aos 

EE para informações sobre faltas; comunicação de apoios e preparação de reuniões 

intercalares e do Concelho de Turma.Embora estivesse planeado, para que essas horas 

de atendimento tivessem uma duração de 45`, acabavam muitas vezes por se prolongar.  

Nos 2º e 3º períodos, esta hora teve o mesmo propósito que o 1º período, sendo 

também comunicados a frequência com os seus educandos aconselhados a apoio iam 

aos Apoios. Além disso, devo dizer que as horas de atendimento podiamdurar mais ou 

menos de 45`, consoante o trabalho que existia. Por outro lado, existiram algumas 

semanas em que não houve, dado que a professora não tinha disponibilidade ou porque 

eu tinha assuntos relacionados com o estágio, tais como observar as aulas de colegas de 

outro núcleo de estágio. No entanto, procurei participar ativamente em todas as tarefas a 

realizar pela diretora de turma. 

De facto, preocupei-me em estar sempre presente e participar ativamente em 

todas as tarefas a realizar pela diretora de turma, nomeadamente em reuniões ligadas à 

função de Direção de Turma. Além disso, posso afirmar que este projeto me auxiliou a 
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conhecer melhor o papel do diretor de turma e todo o trabalho que essa função acarreta. 

Desta forma, posso dizer que esta experiência ofereceu-me as ferramentas necessárias 

para que, futuramente possa desempenhar essa função, de forma, totalmente autónoma. 

 

6.4. Questionários 

 

Para a caraterização da turma, foram aplicados quatro questionários. Um foi 

aplicado na aula de Cidadania com intuito de realizar uma caraterização geral da turma, e 

assim conhecer, o percurso escolar de cada um. O segundo questionário mais 

direcionado para a disciplina de Educação Física, focou as matérias que gostavam mais 

ou gostavam menos e as que possuíam mais facilidade ou dificuldade, embora 

abordasse também as disciplinas que gostavam mais ou menos. Já o terceiro 

questionário aplicado, os hábitos de vida dos alunos pretendia conhecer 

fundamentalmente, a atividade realizada fora do contexto escolar de cada aluno da turma 

e a sua opinião relativamente aos fatores que contribuíam para o insucesso escolar. O 

último questionário foio sociométrico, onde se pretendia conhecer as relações que 

existiam entre os alunos da turma em termos de preferências e rejeições, focando-se no 

domínio académico, social e desportivo dos alunos. 

Em conselho de turma foram então apresentados os resultados obtidos nos 

diversos questionários. 

Por fim, a reunião dos resultados obtidos por todos os questionários e a sua 

análise deu então origem, ao projeto do estudo de turma (Anexo 17). A partir dele, 

tornou-se possível adaptar as minhas estratégias de intervenção na turma, no sentido de 

integrar todos alunos e criar grupos de trabalho mais funcionais, procurando promover a 

cooperação entre todos, mesmo os mais rejeitados. 

Este estudo teve um contributo relevante na disciplina de EF, mas também nas 

outras disciplinas, sendo que os próprios professores revelaram interesse na reunião, 

onde foi exposto. De facto, considero de extrema importância o conhecimento pessoal 

dos alunos, pois é fundamental conseguir perceber como ajudá-los a nível psicológico, já 

que, ainda uma percentagem significativa de alunos é influenciado negativamente, por 

situações sociais, o que afeta naturalmente o seu desempenho académico e desportivo. 

Por essa razão, estes estudos devem ser mantidos e explorados, não só para 

tornar os alunos, jovens mais equilibrados, e consequentemente melhorar o seu 

rendimento académico na escola. 
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7. Reflexão Final 

 

Segundo Onofre (2002, p.59) a construção do professor encontra-se dependente 

da possibilidade de o ir testando em contexto real. Neste sentido, um aspeto estratégico 

da formação reside na integração entre o conhecimento académico e o conhecimento 

profissional, realizada a dois níveis: a concetualização do conhecimento que se deseja 

desenvolver; e na aproximação das experiências de formação ao contexto da realidade 

profissional (a escola). 

Esta formação de cinco anos termina assim, de uma forma bastante 

enriquecedora e gratificante, com uma experiência de aprendizagem constante, que me 

preparou com certeza não só ao nível da disciplina de EF, mas também ao nível de 

outras atividades relacionadas com o DE e DT. Embora o termino desta etapa de 

formação, dá-se início a uma nova, onde será certamente aplicado todo o conhecimento 

adquirido. Esta formação decorrida no Agrupamento de Escolas de Odivelas permitiu-me 

desenvolver valores a nível humano, sendo mais resiliente perante as situações que me 

fossem surgindo. A própria orientação e organização das atividades do estágio propícia 

essa evolução, ao se dividir em quatro áreas diferentes. Neste relatório são apresentadas 

as atividades concretizadas em cada uma das áreas, contudo, embora descritas 

individualmente e tendo diferentes objetivos, estas áreas estão todas interligadas. O facto 

deste processo de estágio ser um projeto de formação uno,leva-me a encontrar 3 fases 

em comum: o planeamento da atividade, a sua conceção e a sua posterior avaliação, 

assegurando o sucesso e favorável desenvolvimento da formação. Contudo, devo dizer 

queexistiu uma maior preocupação da minha parte relativamente à Área 1- Organização 

e Gestão do Ensino e da Aprendizagem, já que se encontra diretamente relacionada com 

a lecionação da disciplina deEF, sendo a área mais significativa no contributo para este 

projeto.De facto, esta árealeva-me a ter um conjunto de preocupações, no sentido de 

assegurar o sucesso do processo de ensino-aprendizagem dos alunos. O conhecimento 

dos conteúdos e o planeamento foram duas delas, sendo fundamentais para ocorrer todo 

o processo, ajudando ainda o professor na condução das suas aulas. Por outro lado, é 

fulcral que o professor conceba o que foi planeado e que reúna as condições 

necessárias, no sentido de criar um bom clima, preocupando-se, acima de tudo, em 

adaptar a aula às situações imprevisíveis, sempre com o intuito de garantir as 

aprendizagens dos alunos. No entanto, também é da responsabilidade do professor 

observar o desempenho dos alunos e analisá-lo, a fim de ajustar o planeamento e a sua 

condução às suas necessidades. Deste modo, a avaliação foi uma subárea concretizada 
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ao longo de todo este ano letivo (AI, AF e AS). Já a partir da avaliação, foi possível 

ajustaro planeamento, assim como as tarefas a realizar e conteúdos a abordar nas aulas. 

No contexto da explicação da interação das diferentes áreas que compõem o 

processo de estágio, parece-me pertinente começar por abordar o modo como a área 2,3 

e 4 influenciaram o trabalho desenvolvido na área 1. 

Tendo em conta as características da minha turma, os comportamentos 

desviantes foram, de uma forma geral, frequentes, lidando com esta situação ao longo do 

ano e procurando colmatá-la. Infelizmente a forma de solucionar esta situação, nem 

sempre foi a correta. A partir do trabalho desenvolvido na área 2, foi-me possível refletir 

acerca das estratégias que utilizei na prevenção/remediação dos comportamentos 

incorretos, nomeadamente a punição através de exercícios de aptidão física, que embora 

reconhecesse não ser o mais aconselhado, como tinha resultados, acabavam por ser 

utilizados. No entanto, os estudos propõem evitar este tipo de punição, dado que é errado 

os alunos associarem o trabalho da condição física a algo negativo.  

A área 3 contribuiu também positivamente na realização de todo o trabalho 

desenvolvido na área 1, na intervenção junto dos alunos durante as aulas de EF. A 

escolha do acompanhamento ao núcleo do DE degolfe não foi feita aleatoriamente, 

sendo esta uma matéria ondenão me sentia à vontade e que tinha curiosidade em 

conhecer melhor. De facto, considero que a experiência que adquiri durante a condução 

dos treinos de DE permitiu-me uma melhor intervenção durante as aulas de EF, 

mostrando-me inclusive mais resiliente. Através dos treinos, tive a oportunidade de 

desenvolver a minha capacidade de observar as dificuldades dos alunos e fornecer-lhes 

ajuda para que melhorassem o seu desempenho, levando-me a estar mais à vontade na 

intervenção junto dos alunos, em outras matérias individuais. 

No âmbito da área 4, devo dizer que o estudo de turma, resultado da aplicação 

dos questionários à turma e da sua análise a partir de gráficos, permitiu-me ter um 

conhecimento mais aprofundado acerca da turma relativamente aos seus interesses. 

Além disso, o atendimento aos EE foi também um momento fulcral na obtenção de 

informação sobre a vida escolar e familiar dos alunos da turma, o que influenciou 

algumas decisões que tomei na preparação e condução das aulas de EF. 

A área 1 teve um papel bastante importante para desenvolver o trabalho planeado 

na área 2, já que os testes de aptidão física realizados e a forma como foram efetuados 

(PAI) encontram-se no âmbito da área 1. Os resultados obtidos nos testes de aptidão 

física pelas turmas do 3º Ciclo foram então fornecidas pelos respetivos professores de EF 

e analisados pelo núcleo de estágio, no sentido de desenvolver o projeto de investigação.  
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Em relação ao trabalho desenvolvido no âmbito da área 3, apesar do golfe ser 

uma matéria onde me sentia pouco à vontade, os procedimentos implícitos à condução 

dos treinos (condução do aquecimento, observação e controlo do grupo, por exemplo) 

foram tarefas onde penso que poderia ter tido mais dificuldades, contudo isso não 

aconteceu. Julgo que a lecionação das aulas de EF influenciou positivamente o modo 

como conduzi os treinos ou partes dos treinos do DE, na medida em que tive a 

oportunidade de utilizar alguns procedimentos que utilizava durante as aulas, como a 

condução do aquecimento, os momentos de instrução e questionamento dirigido, ou até 

mesmo o meu posicionamento de modo a observar os alunos e fornecer-lhes feedback. 

Tendo em conta o trabalho desenvolvido na área 1 e ao contributo oferecido à 

área 4, devo dizer que o facto de estar presente nas horas de atendimento dos EE, 

permitiu-me transmitir as informações relativasao desempenho e o comportamento dos 

alunos na disciplina de EF, partilhando algumas situações críticas que tivessem 

sucedidoe particularmente se fossem comuns em outras disciplinas. 

A área 2, por sua vez teve um contributo bastante positivo na área 3, uma vez que 

a apresentação procura também incentivar os alunos a participar nos núcleos de DE, 

dando conhecimento sobre os núcleos disponíveis na escola, no sentido de promover a 

atividade física regular e, assim manter a sua condição física. Além disso, o trabalho 

desenvolvido na área 2 embora não tenha uma relação tão forte com a área 4, devo dizer 

que o estudo efetuado propõe aos EE e professores algumas estratégias, de modo a 

garantir uma melhoria da aptidão física, tais como:usar itens não alimentares, atividades 

e oportunidades para a atividade física para reconhecer as conquistas ou bons 

comportamentos dos alunos; evitar punir, forçando-os a participar ou ocultando 

oportunidades para a atividade física; ter em atenção com as preocupações e estigmas 

dos estudantes em relação ao seu peso e ser um modelo saudável com comportamentos 

saudáveis para os alunos/filhos, sendo ativo e consumindo alimentos e bebidas 

saudáveis. 

A área 3 teve um papel importante na área 1, contudo também pode-se identificar 

alguns contributos na área 2. A área 3 permitiu colocar em prática, o que foi apresentado 

na área 2, ao promover a prática de atividade física aos alunos que se inscreveram no 

núcleo de golfe e assim, contribuir para a melhoria da sua aptidão física. 

A área 4 foi possivelmente aquela área onde senti que teve menos impacto sobre 

as restantes, não encontrando uma relação direta sobre as áreas 2 e 3. Esta situação 

pode estar associada com o facto de não ter tido contacto com os alunos nas aulas de 

Cidadania da minha turma, onde eram abordados outros temas que não os de EF, sendo 
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aí muitas vezes divulgadas diversas atividades desenvolvidas pela escola. Por essa 

razão, a comunicação das atividades por mim era concretizada nas próprias aulas de EF. 

A única situação que pode estar relacionada com a área 4 com peso sobre as restantes, 

foi a que permitiu com que os alunos participassem nas atividades da área 2(torneios 

associados ao DE e da ação de intervenção desenvolvida) ou na área 3 (apresentação 

dos resultados dos testes de aptidão física no 3º Ciclo da escola), justificando as faltas 

introduzidas na plataforma Inovar pelos professores de outras disciplinas durante a hora 

de atendimento dos EE, onde estava presente. 

Ao longo de todo este processo de estágio, foi fundamental realizar uma reflexão 

sobre as situações com que me ia deparando, utilizando as situações que funcionavam 

bem, procurando melhorar aquelas que não tinham o efeito que pretendia. Essas, onde 

identifiquei dificuldades foram também fundamentais para garantir a minha evolução, 

recorrendo a outras estratégias para as ultrapassar.  

O bom clima sentido no seio do núcleo de estágio, o espirito de companheirismo e 

cooperação demonstrados pelos meus colegas foram essenciais para ultrapassar as 

dificuldades. Deste facto, considero que o estágio deve ser desenvolvido no seio de um 

grupo já que me possibilitou a partilha de conhecimentos, a troca de experiências e o 

apoio nos momentos de maior tensão e dificuldade. Por outro lado, os conhecimentos 

transmitidos pelos professores orientadores, assim como as suas sugestões também 

foram essenciais. Apesar de ter noção que ainda existem alguns pontos melhorar, 

considero que esta experiência de estágio foi bastante enriquecedora em termos de 

conhecimento e de aprendizagem e que me permitiu tornar numa profissional do 

exercício e do desporto muito mais capacitada para responder às exigências desta área e 

das profissões que lhe estão inerentes. Não tenciono exercer apenas ao nível da EF e 

por isso mesmo levo esta formação para as outras áreas igualmente do meu interesse. 

Desta forma, considero que muito do conhecimento adquirido nesta formação será 

aplicado nessas áreas, pois tal como no ensino da EF é necessário planear, conceber e 

avaliar o concebido, quase como tudo na vida. 
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