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RESUMO 

O presente relatório tem como objetivo analisar o processo de estágio pedagógico, do 

ano letivo 2014/2015, integrado no Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário. Este processo constitui o culminar de uma formação que me 

habilita profissionalmente para o desempenho de todas as atividades inerentes à função 

de um professor de Educação Física (EF), no 3º CEB e Secundário, sendo que já sou 

profissionalizada no 2º CEB. A atividade de estágio foi desenvolvida na Escola 

Secundária Eça de Queirós (ESEQ), nos Olivais, e tem como referência o guia de estágio 

pedagógico 2014/2015.  

 

Neste relatório serão descritas as atividades desenvolvidas ao longo do processo de 

estágio, destacando as dificuldades sentidas, as estratégias utilizadas e os seus 

resultados. É uma reflexão além de factual, projetiva, relativa a toda a experiência 

formativa que, de forma integrada, rigorosa e suportada empiricamente pretende traçar 

linhas orientadoras para a futura profissão no sentido do desenvolvimento pessoal e 

profissional.  

 

O processo de estágio revelou-se uma mais-valia, adquirindo novos conhecimentos, 

habilidades, tarefas e métodos, sempre com o objetivo de promover o desenvolvimento 

nas aprendizagens dos alunos.  

 

 

Palavras-Chave: Educação Física, Reflexão, Dificuldades, Estratégias, 

Planeamento, Avaliação, Condução, Diferenciação, Aprendizagem, Motivação 
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ABSTRACT 

 

This report aims to analyze the teaching practice process, the school year 2014/2015, part 

of the Master in Teaching Physical Education in Primary and Secondary Education. This 

process is the culmination of a formation that enables me professionally for the 

performance of all activities related to the function of a teacher of physical education (PE) 

on the 3rd CEB and Secondary, and I'm already professionalized in the 2nd CEB. The 

stage activity was developed in high school Eca de Queiroz (ESEQ) in Olivais, and refers 

the teaching practice guide 2014/2015. 

 

This report shall describe the activities performed during the internship process, 

highlighting the difficulties faced, the strategies used and their results. It is a reflection as 

well as factual, projective, on the whole formative experience that, in an integrated 

manner, accurate and supported empirically intends to set guidelines for future work 

towards personal and professional development. 

 

The internship process has proved an asset, acquiring new knowledge, skills, tasks and 

methods, always with the aim of promoting development in student learning. 

 

 

Key-words: Physical Education, Reflection, Difficulties, Strategies , Planning , 

Evaluation , Driving , Differentiation , Learning , Motivation  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 
O presente relatório tem como objetivo analisar o processo de estágio pedagógico, do 

ano letivo 2014/2015, integrado no Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário. Este processo constitui o culminar de uma formação que me 

habilita profissionalmente para o desempenho de todas as atividades inerentes à função 

de um professor de Educação Física (EF), no ensino básico e secundário. 

 
A atividade de estágio foi desenvolvida na Escola Secundária Eça de Queirós (ESEQ), 

nos Olivais, e tem como referência o guia de estágio pedagógico 2014/2015, no qual são 

descritas todas as linhas orientadoras inerentes a este processo. 

 
Este documento é constituído primeiramente por uma contextualização, focando as 

principais caraterísticas da escola, do Grupo de Educação Física (GEF) e da turma sobre 

a qual foram desenvolvidas as atividades de lecionação. Posteriormente é realizada uma 

reflexão pessoal, tendo em conta as competências que estão referidas no guia de estágio 

e que neste caso contemplam somente a: Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem (planeamento, avaliação e condução). (Figura 1) 

 
Nesta medida, a análise efetuada, nesta área e subáreas, assenta numa descrição das 

atividades do estágio de forma reflexiva, crítica e projetiva, sensibilizando para as 

dificuldades encontradas e o modo como foram superadas, sempre numa perspetiva de 

otimizar o processo de ensino-aprendizagem. 
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Figura 1 - Processo de Estágio
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2. EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO AO ESTÁGIO PEDAGÓGICO 
 

Ninguém aprende a praticar surf, a andar de bicicleta, ou a jogar basquetebol, pela 

observação dessas atividades, ou lendo documentos sobre as mesmas, é necessário 

praticá-las para aprender. E talvez seja esse o aspeto mais importante que distingue a 

Educação Física da maioria das restantes disciplinas que compõem o currículo escolar, 

pois muitas delas aprendem-se através da leitura ou da observação. 

 
O ensino, porque também faz parte das atividades em que é muito importante o saber 

fazer, também não se aprende sem se praticar, pois, como refere Siedentop (1983a; 

1998), a melhor maneira de adquirir e melhorar os skills de ensino é ensinando. De facto, 

consideramos que uma das formas de viver, sentir, desenvolver, melhorar e dominar as 

habilidades ou destrezas de ensino, é através da sua prática. E a formação de 

professores não pode dispensar a realização de atividades práticas de ensino. 

 
Bento (2008) enfatiza que, nos últimos anos, as condições de exercício da função e da 

profissão pedagógica se têm agravado de uma maneira drástica, acrescentado que hoje 

é muito mais difícil ser pai e professor. Então parece evidente que somente estudos 

prolongados, garantirão ao futuro docente não só uma formação científica e metodológica 

universal, que lhe permita exercer a sua atividade profissional nos diferentes domínios. 

Tal facto, levou-me na procura de formação complementar que me permitisse alargar o 

meu leque de docência nos diferentes ciclos de ensino.  

 
Ao longo do estágio as minhas perspetivas prenderam-se fundamentalmente com o 

desenvolvimento da capacidade de articular a experiência e formação pedagógica 

enquanto docente do 1º e 2º Ciclo, com a experiência e formação prática noutros ciclos 

de ensino (3º e secundário). O professor orientador  foi o conselheiro pedagógico que me 

guiou nos primeiros passos desta nova realidade, e me ajudou a superar este desafio. 

Mas, o estágio pedagógico, é uma relação não apenas de dois elementos, o orientador e 

o formando, mas de três, sendo os alunos o terceiro, e primordial, elemento. Então mais 

do que articular a experiência de docência e a prática pedagógica no novo ciclo de 

ensino, espero que os alunos se desenvolvam sob a minha alçada.  

 

Sendo a base de todo o processo os alunos, fiquei expectante em relação à faixa etária 

com que trabalhei. Habituada aos alunos do 1º/2º ciclo (com idades entre o 6 – 14), em 

que a linguagem utilizada na transmissão do conhecimento e a relação de “Educar”, são 
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diferentes da utilizada na Adolescência, espero ter conseguido, fazer o transfere dos 

meus conhecimentos de forma eficaz.   

 
O estágio terá sido bem-sucedido se os alunos se desenvolveram, se eu me desenvolvi e 

se o orientador se desenvolveu. Esta foi a minha expectativa fundamental. 

 

E qual o desenvolvimento que ambicionamos na formação que os professores devem 

receber? Um professor reflexivo que analisa, reflete e sabe justificar o que faz em 

conformidade com os critérios de profissionalismo docente, e todas as funções letivas de 

organização e gestão, investigação e de cooperação.  
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

Educar pressupõe intervenção, quer na perspetiva de ensinar quer na de aprender, 

devem propiciar-se mudanças recíprocas de valores no sujeito que aprende e no que 

ensina. Este processo é motivado pelas condições internas – aprendizagem; - e pelas 

condições externas – o meio. Assim o professor tem possibilidades de atuar sobre o 

meio, criando esquemas de ação de aprendizagem (Costa, 2012).  

 

3.1.  CHEGAR À  ESCOLA COMO PROFESSORA EXPERIENTE  

 

Terminei a licenciatura em Professores do 2º Ciclo do Ensino Básico, Variante de 

Educação Física, na Escola Superior de Educação de Santarém, no ano de 2004. Em 

Setembro de 2004, iniciei a minha caminhada no ensino como Professora de Educação 

Física (EF), e até aos dias de hoje já fiz parte de diferentes tipos de escolas: Escolas 

TEIP, Escolas com Contrato de Associação e Escolas Básicas Integradas. Ao longo de 

11 anos, de acordo com as turmas e os níveis de ensino que me foram atribuídos, 

organizei o meu trabalho, com a finalidade de garantir a todos os alunos o 

desenvolvimento de competências que lhes permitissem o sucesso escolar.  

 
Desenvolvi um trabalho de pesquisa nos documentos que se encontravam disponíveis no 

Projeto Curricular de cada Turma, e contei com o conhecimento do diretor de turma, para 

traçar o perfil de todos alunos. Desta forma, organizei as minhas práticas letivas indo ao 

encontro das suas necessidades. Implementei dinâmicas pedagógicas adequadas à 

realidade da comunidade onde me inseria (tendo em atenção se estaria em Escola TEIP), 

de forma a, contribuir para a prossecução das metas referidas no Projeto Educativo do 

Agrupamento, Plano Anual de Atividades, Projeto Curricular de Educação Física e 

Projetos Curriculares de Turma. Acompanhei o ritmo de trabalho de cada aluno, 

ajustando-o sempre que necessário ao desenvolvimento das atividades propostas. 

Proporcionei, sempre que possível, um ensino individualizado para combater as 

dificuldades daqueles que mais precisavam, tendo em especial atenção os alunos com 

necessidades educativas especiais (NEE) de carácter permanente e fiz uso do ensino 

cooperativo envolvendo os alunos mais adiantados no apoio aos que revelaram mais 

dificuldades. Desempenhei vários cargos, tais como Diretor de Turma (DT), 

Coordenadora do Desporto Escolar (CDE), Coordenadora da ADE de Atividades Rítmicas 

Expressivas. 
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Nos últimos 3 anos, integrada numa escola de Território Educativo Intervenção Prioritária 

(TEIP), onde predomina a etnia cigana, a minha função de professora, foi desempenhada 

com a ajuda de vários papéis, tais como, educadora, psicóloga, mãe, amiga.  

 
Por tudo isto, a chegada à escola de estágio foi acompanhada de um misto de 

sentimentos, e dúvidas. Será que iria conseguir adequar a minha experiência ao estágio? 

Será que iria conseguir aceitar a crítica à minha forma de transmitir o conhecimento? 

 
Para Postic (1979), a situação que vivem os professores, quando observados e avaliados 

durante a formação, assume um certo carácter angustiante, por fazer reviver as 

condições de exame mais conhecidas. Os futuros professores, quando prevenidos da 

visita dos orientadores, supervisores ou outros responsáveis pela sua formação 

profissional, procuram dar uma imagem de si que revele as suas melhores qualidades, 

mas temem as incertezas das circunstâncias devidas às reações dos alunos, aos 

imprevistos materiais, ou ao seu próprio estado físico. A angústia provém do receio do 

insucesso e do receio de desiludir. 

 
Sendo assim, e numa tentativa de resposta a estas e outras questões, enquadro o 

processo de estágio no meio em que estive inserida, com a função de professora 

estagiária, caraterizando a Escola, o GEF, e a Turma 10ºH1. (Figura 2) 

 

Figura 2 – Contextualização 

 

 
 

 

3.2. A ESCOLA 

 

 

A escola de estágio é a ESEQ, inserida no Agrupamento de Escolas Eça de Queirós 

(AESEQ) da qual também fazem parte a Escola Básica Integrada Vasco da Gama e a 

Escola Básica do Parque das Nações.  
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A ESEQ situa-se na freguesia de Santa Maria dos Olivais, pertencente à zona Oriental de 

Lisboa. Ao longo dos seus 33 anos de existência, o seu nome foi variando, de acordo 

com as diferentes determinações ministeriais. Começando por se chamar Escola 

Secundária dos Olivais, vulgo Viveiros (por se situar junto dos viveiros municipais), 

passou para Escola Secundária dos Olivais nº1, por ter sido a primeira escola secundária 

a existir no referido bairro, adquirindo, a partir de 1989, a designação atual. Quando o 

Ministério da Educação decidiu atribuir nomes de personalidades às escolas, decidiu-se, 

em Conselho Pedagógico, propor o nome do escritor Eça de Queirós, dada a 

proximidade da nossa escola com a atual Bedeteca, edifício que a tradição afirma ter sido 

a Toca, local escolhido por Eça, em Os Maias, para os encontros amorosos das 

personagens Maria Eduarda e Carlos da Maia. 

  
A Escola ocupa uma extensa área com 6 edifícios. A primeira prioridade e objetivo central 

da Escola é ser um espaço educativo facilitador da formação integral dos alunos tanto do 

ponto de vista da educação como da instrução. Nesta linha e tendo em atenção o historial 

dos alunos e as especificidades do meio, a Escola propõe-se promover, antes de mais, 

valores humanos, de respeito por si e pelos outros, de justiça, honestidade e verdade. 

 
Para melhor entendermos a natureza da população que se fixou no tradicional bairro, 

designado por Olivais, e consequentemente na ESEQ, é necessário referir que existiram 

grandes modificações sociais que foram ocorrendo ao longo das últimas cinco décadas.  

 
O Projeto Educativo de Escola (PEE) pretende dar resposta às necessidades da 

comunidade educativa, procurando contribuir para a construção de uma Escola cada vez 

melhor. Nesta ótica, os princípios orientadores do PEE são: preservar a Identidade, 

investir na Qualidade e perspetivar o Futuro. 

 
No que diz respeito aos órgãos de gestão e administração da escola, os vários órgãos 

funcionam de acordo com os moldes do Decreto-Lei n.º 75/2008, como preconiza o 

Projeto Educativo de Escola (PEE). Assim, a escola é constituída por um conselho geral, 

diretor, conselho pedagógico e conselho administrativo, serviços e estruturas de 

coordenação e supervisão pedagógica. 

 
Relativamente a projetos e iniciativas, a escola procura criar condições para o 

desenvolvimento global dos alunos, através de ações que valorizem as suas aptidões e 

capacidades, comportamentos e atitudes propiciadoras da sua formação integral, 

promovendo diversos projetos de âmbito educativo como: Desporto Escolar (DE), 
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projetos de integração e acompanhamento (Projeto Português como Língua Materna, e 

Projeto MEDES), projetos de complemento curricular das aprendizagens (Plano de Ação 

para a Matemática, Polo de E-learning, Gabinete de Informação de Educação para a 

Saúde, e Projeto “Eça humanidade”) e Educação de Adultos. 

 
Atualmente no AESEQ estão presentes 207 professores a lecionar as diversas disciplinas 

que a escola integra na sua oferta educativa. Em relação à comunidade discente, esta é 

composta por aproximadamente 2300 alunos, provenientes de ambientes 

socioeconómicos distintos, bem como a presença de várias nacionalidades, 

demonstrando a heterogeneidade multicultural e multilingue desta população. 

 
Atualmente estão em função 36 funcionários. Nos serviços de administração escolar, os 

funcionários integram diversos setores nomeadamente contabilidade, vencimentos e 

SASE. Os assistentes operacionais existentes nesta escola são responsáveis pelo 

acompanhamento dos alunos nos espaços de convívio, na biblioteca, no pavilhão 

gimnodesportivo e em serviços como o bar, reprografia, vigilância, arranjos e reparações. 

 
As estruturas de coordenação e supervisão pedagógica colaboram com o conselho 

pedagógico, no sentido de assegurar a coordenação, supervisão e acompanhamento das 

atividades escolares e promover o trabalho colaborativo, entre outras, englobando as 

seguintes áreas: articulação curricular, onde engloba os quatro departamentos 

curriculares, a oferta educativa, a avaliação referente aos diferentes intervenientes da 

comunidade (pessoal docente, pessoal não docente, alunos, avaliação interna da escola) 

e a formação, sendo esta do pessoal docente e não docente.  

 

 

3.3. GRUPO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

O GEF encontra-se inserido no Departamento de Expressões, juntamente com mais seis 

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

Artes Visuais, Música e Teatro). A organização deste agrupamento é constituída pelos 

diversos docentes das diferentes áreas, assim como dos diferentes anos letivos, desde o 

1º ciclo até ao secundário. No que diz respeito ao GEF da ESEQ, este é composto por 

nove professores e três professores estagiários. Dos nove professores, um desempenha 

o cargo de coordenador do grupo, outro apresenta funções como encarregado de 
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material e outro desempenha a função de CDE. Cargos com finalidades já por mim 

conhecidas e no caso do CDE, já desempenhado por 2 anos letivos.  

 
No Núcleo de Estágio (NE) o relacionamento entre os elementos é ótimo, cada um 

apresenta caraterísticas pessoais distintas, as quais se revelaram enriquecedoras e 

importantes para a realização das tarefas de grupo e partilha de informação.  

 
Relativamente à supervisão da atividade de estágio por parte do Orientador de Estágio 

(OE), destaco a sua disponibilidade (sendo fundamental para o meu sucesso), a 

experiência enquanto professor e orientador (com conhecimentos teóricos/práticos de 

grande nível) e a elevada competência enquanto professor/pessoa, o que constituiu uma 

mais-valia na partilha de conhecimento e na orientação das atividades de estágio. O OE 

disponibilizou-se sempre reestruturando o seu horário em função do meu, (visto estar a 

dar aulas noutra escola), para que pudesse acompanhar da melhor forma todo o 

processo de estágio. A natureza das relações entre o formador e o formando é também 

um fator decisivo para que a Supervisão possa funcionar melhor. Isto acontece quando a 

relação (…) se caracteriza por um clima de confiança e expectativa positiva (Onofre, 

1996). 

 
Há que referir também, o papel do orientador de faculdade (OF), que apesar de não estar 

presente em todas as dinâmicas do estágio, mostrou-se sempre disponível para partilhar 

conhecimento e sugestões, assim como, para nos esclarecer dúvidas relativamente ao 

processo de estágio. 

 
O GEF é reconhecido na ESEQ pelo seu dinamismo, apresentando no seu PAA um 

número variado de atividades destinadas aos alunos (torneios de várias modalidades). 

Outra caraterística inerente ao GEF é a existência de documentos próprios, tais como, 

Regulamento Interno (RI), Programa de Educação Física (PEF) (Anexo 1), Plano Anual 

de Atividades (PAA), Plano Plurianual (PP), Protocolo de Avaliação (PA) (Anexo 2), e 

Protocolo de Avaliação Inicial (PAI) (Anexo 3), nos quais é possível observar a intenção 

de se seguirem as orientações metodológicas sugeridas nos Programas Nacionais de 

Educação Física (PNEF).  

 
A existência destes documentos reflete o trabalho que se tem desenvolvido nos últimos 

anos no grupo, no sentido de se construírem instrumentos comuns a todos os 

professores com vista à melhoria do processo de ensino-aprendizagem destes e, 

consequentemente, procurar garantir uma EF de qualidade. Estes documentos 



 

10 

 

revelaram-se fundamentais para orientar e sustentar algumas decisões tomadas ao longo 

do estágio. No entanto, apesar da qualidade dos documentos, desde cedo que foi 

possível adaptar principalmente o PAI e criar fichas de avaliação formativa (AvF) e 

sumativa (AvS).  

 
De referir que esta escola dispõe das condições necessárias para a lecionação da 

disciplina de EF, possibilitando quase sempre a componente prática ao longo do ano 

letivo. A escola dispõe de 3 espaços polivalentes, segundo os quais o grupo realiza o 

roulement (Anexo 4). Todavia apesar de polivalentes, os espaços não permitem a 

abordagem de todas as matérias, presentes no currículo da disciplina. Como tal cada 

bloco de 50` (distribuídos 3 vezes por semana), está associado a um desses espaços, o 

que permite que numa semana, cada professor tenha a possibilidade de passar por três 

espaços (Ginásio, Pavilhão e Exterior) e consequentemente abordar as matérias que 

considerar necessárias. Como um desses espaços é descoberto, existe uma sala junto 

ao pavilhão que permite lecionar aulas teóricas. A meu ver a solução encontrada pelo 

grupo foi a melhor, uma vez que todos os professores têm as mesmas oportunidades de 

passagem pelos diferentes espaços, podendo adequar o processo de ensino consoante 

as necessidades dos seus alunos. 

 
Com a reestruturação desenvolvida pelo Ministério da Educação e Ciência, da carga 

horário disponível para a Educação Física, que passaria a ser definida pelas escolas 

dentro de uma “plafom de horas disponível”, esta escola definiu que a EF passaria a ter 3 

blocos de 50´cada distribuídos semanalmente.  

 
Como professora de 2º ciclo trabalhei sempre com blocos de 45´+90´ e com aulas de 

50`senti falta de mais tempo para aprendizagem, mais tempo para explicações e mais 

tempo para observar os alunos. Por sua vez, tive de adequar a forma de distribuir as 

matérias em aula e a quantidade de exercícios tomando a decisão de experimentar 

manter duas matérias por aula, mas realizar somente um exercício de cada uma, o que 

se revelou uma mais-valia na rotina da aula.   

 
No que diz respeito à avaliação da disciplina de EF, o GEF atribui a seguinte ponderação 

a cada uma das áreas: Atividade Física Desportiva - AFD (80% - Sócio afetivo 5% e 

Domínio Motor 75%), Aptidão Física - AF (10%) e Conhecimentos (10%), tal como se 

encontra nos critérios de avaliação de EF (Anexo 2 e 5). Ainda assim, considero que as 

ponderações adaptadas e atribuídas na ESEQ, poderiam comtemplar uma ponderação 

mais expressiva no sócio afetivo (atitudes e valores), devido ao caráter eminentemente 
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prático da nossa disciplina e no sentido de beneficiar e nunca de prejudicar os alunos. 

Todavia as orientações do PNEF sugerem que o sócio afetivo não tem nota específica, 

estando sim as atitudes integradas na avaliação dos níveis.   

 
Diretamente relacionado com GEF encontra-se o DE, que se apresenta como uma 

atividade de complemento curricular, voluntária, que deve dar resposta às motivações e 

necessidades dos alunos, facilitando e estimulando o seu acesso às diferentes práticas 

desportivas.  

 

3.3.1. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL VERSUS PNEF 

 

 

Como professora de 2º ciclo desde o ano de 2004, incluo um conjunto de experiências 

escolares muito variadas: 7 escolas diferentes em 11 anos de trabalho, e somente em 2 

escolas pude aplicar em parte o PNEF, e algumas das suas diretrizes. Prevê-se que, em 

cada escola, o GEF estabeleça um quadro diferenciado de objetivos, com vista a adequar 

os programas a cada realidade particular. No entanto, o trabalho coletivo que o GEF 

produzir, traduzido nos compromissos que estabelecer dentro do próprio grupo, na escola 

e na comunidade, e a base do sucesso na aplicação destes programas. Afirmo desta 

forma, que existem ainda várias gerações de professores que não aplicam o PNEF, 

alguns deles por desconhecimento e outros pela disparidade das condições de trabalho. 

A constante adaptação a essas condições diferenciadas de trabalho, através de uma 

gestão local dos programas, tem permitido encontrar as soluções mais adequadas e 

adaptadas a cada realidade. Todavia, tem igualmente determinado uma enorme 

diversidade do currículo dos alunos, e na forma de distribuir o conteúdo de cada matéria, 

pelos três níveis: introdutório, elementar e avançado. O que tem vindo a dificultar a 

coerência no percurso de desenvolvimento dos alunos ao longo da sua escolaridade.  

 
Na ESEQ, essa adequação foi desenvolvida de forma coerente e respeitando os 

objetivos de cada nível a avaliar. Por ser uma escola com professores estagiários há 14 

anos, o processo foi desenvolvido de forma gradual e com aplicação real. No entanto, 

pude verificar que alguns dos professores inseridos naquela escola não aplicam o PNEF 

na sua totalidade. Enquanto professora estagiária procedi a leitura de forma exaustiva do 

programa para o 10º ano, sendo que tinha lacunas que levaram a uma deficiente 

aplicação do PAI, por não reconhecer de forma correta os objetivos por nível a avaliar, 

essencialmente nos desportos coletivos.  No final deste processo de estágio, reconheço 

em mim uma capacidade de diagnosticar/prognosticar os alunos de forma mais coerente, 
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e tendo sempre por base os objetivos definidos no PNEF e nos documentos adaptados 

pelo GEF para ESEQ.  

 
Enquanto futura professora dos vários ciclos de ensino (1º,2º,3º e Secundário), irei aplicar 

sempre de forma mais segura os conhecimentos que adquiri com o estágio, e terei com 

certeza uma maior capacidade de desenvolver a matéria dos desportos coletivos nas 

turmas do secundário. Para tal, contribuirá o estudo contínuo das modalidades coletivas e 

dos exercícios disponíveis para atingir cada nível.  

 

 

3.4. TURMA  

 

 

A turma do 10º H1 é uma turma da área de Humanidades composta por alunos 

provenientes de várias escolas nas redondezas, incluindo a Eça de Queirós. Era 

inicialmente constituída por 27 alunos, ficando reduzida a 25, dos quais 15 do género 

feminino e 10 do género masculino, os alunos têm idades compreendidas entre os 14 e 

os 18 anos de idade. Não existia na turma nenhum aluno com Necessidades Educativas 

Especiais.  

 
Na aula de apresentação foram apresentadas e reforçadas as regras e conduta na 

disciplina de EF, contudo alguns alunos tiveram dificuldades em fazê-las cumprir e 

respeitá-las (principalmente na pontualidade e assiduidade), fazendo com que a postura 

por mim adotada, durante o 1º período, fosse de maior rigor no cumprimento das regras, 

garantindo a disciplina pela prevenção e não pela punição. No entanto, no 2º período, 

passou a ser uma postura de punição (marcação de faltas de atraso e presença), e 

informação imediata para o diretor de turma. No último período letivo, os atrasos 

praticamente deixaram de existir, o que potenciou um aumento do tempo de prática 

efetiva e consequentemente uma autonomia generalizada da turma. Posto isto, e 

contrariamente ao que tinha pensado (alunos mais velhos seriam mais responsáveis), a 

marcação de faltas de atraso e presença, revelou-se a estratégia mais eficaz nesta 

turma.  

 
Como em parte das aulas não houve uma participação massiva, a escolha das matérias 

foi proeminente para a disponibilidade dos alunos para a prática de atividade física. No 

entanto é de salientar um pequeno grupo de alunos que esteve sempre disponível e 

empenhado, independentemente da matéria. Verifica-se, de uma forma geral, que a 
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turma apresenta um nível baixo na generalidade das matérias. Se compararmos com o 

Programa da Escola para a Educação Física no 10º ano , verificamos que a generalidade 

dos alunos se encontra abaixo do nível esperado para ter sucesso no 10º ano. Posto isto, 

todas as matérias abordadas neste ano letivo foram prioritárias. Relativamente aos ritmos 

de aprendizagem, verificou-se que o empenho esteve diretamente ligado ao potencial de 

aprendizagem dos alunos, isto é, verificou-se que os alunos mais empenhados e com 

vontade de aprender, foram os que apresentaram uma evolução mais notável, mesmo 

nas matérias que menos gostavam ou dominavam.  

 

3.4.1. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL VERSUS MOTIVAÇÃO DOS ALUNOS 

 

Tenho verificado, nestes anos da profissão docente e após troca de impressões entre 

colegas/professores de educação física, uma diferente motivação entre os alunos do 2º 

Ciclo e os alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico/Secundário pela prática de educação 

física, constatando nos primeiros um comportamento de maior motivação para a prática 

da EF. Situação que pude comprovar este ano com uma turma do 10º ano, da opção de 

Humanidades 

 
Segundo Loureiro (2013), as explicações para diferentes níveis de motivação podem ser 

variadas. A cada dia que passa os alunos descobrem, fora do ambiente escolar, as novas 

tecnologias; têm a internet; diferentes jogos, tipo PSPs, etc, assim como novas fontes de 

informações e, com isso, passam cada vez mais tempo fechados nos seus espaços, quer 

fora quer nas suas próprias casas. Como consequência, deixam de lado as brincadeiras 

de rua, os jogos lúdicos tradicionais, etc, ou seja, qualquer tipo de prática de exercício 

físico. Desta forma, talvez possamos afirmar que tais comportamentos influenciam, 

diretamente, a motivação de crianças e adolescentes em colaborar e, ao mesmo tempo, 

participar ativamente nas aulas de Educação Física na escola. Todavia, o trabalho 

motivado é fundamental no rendimento educativo. O aluno sente-se interessado quando 

a atividade/exercício o leva a conhecer-se melhor, a experimentar-se e a afirmar-se. 

Também a motivação deve basear-se no estabelecimento de objetivos claros e precisos, 

proporcionando uma sensação de êxito e confiança pelo conhecimento dos seus 

progressos. (Costa, 2012)  

 
Todavia penso que não é suficiente conhecer os fatores que influenciam a motivação dos 

jovens. É necessário sim, ter depois a capacidade de saber decidir o que fazer com eles, 

pelo que, só depois de conhecermos o porquê é que conseguimos, como professores, 



 

14 

 

ser eficazes. O professor precisa de ser portador do conhecimento científico-pedagógico, 

conteúdo e matéria, ter presente o desenvolvimento dos alunos, alicerçado à capacidade 

de adaptar esse conhecimento aos diferentes contextos, diferentes turmas, diferentes 

alunos (Bento,1989).  

 
No estágio a turma que lecionei não estava muito motivada intrinsecamente e as minhas 

estratégias de motivação extrínseca deveriam ter sido mais trabalhadas.  Nem sempre 

utilizei procedimentos de acompanhamento ativo da atividade de aprendizagem dos 

alunos, nomeadamente ao nível de estratégias de observação /diagnóstico e formas de 

feedback pedagógico diversificado, não obtendo (principalmente na 1ª/2ª Etapa) elevados 

níveis de empenhamento e motivação dos alunos na aprendizagem. Todavia na 3ª etapa, 

com uma maior estimulação dos alunos na aula, consegui obter níveis de motivação 

superiores aos das etapas anteriores. Para colmatar esta lacuna deverei no futuro (no 

exercício da função docente) utilizar em aula uma panóplia de exercícios e rotações que 

estimulem o constante empenho dos alunos, e treinar a capacidade de os alterar sempre 

que os níveis baixem. Poderei também, transformar a AvF numa aliada em todo este 

processo, enquadrando os alunos (motivando intrinsecamente) no seu percurso para o 

sucesso. Sendo esta temática importante no desenvolvimento do ensino-aprendizagem 

voltarei a abordá-la quando refletir acerca do meu percurso de formação. 

 
Ao projetar a postura enquanto professora dos vários ciclos de ensino (1º,2º,3º e 

Secundário), terei de aplicar diferentes formas de motivação consoante o ciclo de ensino 

em que estiver inserida.  

Tal como refere Rocha (2009) no seu estudo, a motivação é um fator essencial para que 

ocorra a aprendizagem e para que os alunos frequentem as aulas de EF. É crucial para o 

sucesso do processo ensino/aprendizagem e pela formação pessoal, que a motivação se 

insira essencialmente no âmbito intrínseco e não extrínseco. Portanto, não adianta o 

professor levar para as aulas “bolas novas”, ou seja, diferentes materiais didáticos, não 

adianta a escola ter uma piscina ou um ginásio coberto, se o aluno não se sentir 

motivado intrinsecamente a usá-lo e a partir daí, participar e permanecer nas práticas 

desportivas No início, a novidade poderá provocar nos alunos um acréscimo de 

entusiasmo, contudo, com o tempo não havendo a motivação, a prática torna-se 

mecânica e aborrecida, levando ao abandono.  
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4. ANÁLISE CRÍTICA E REFLEXIVA DO PERCURSO DE FORMAÇÃO 

 
 

 

Analiso o percurso trilhado durante o ano letivo, ao nível da lecionação da disciplina de 

Educação Física a uma turma de 10º ano, onde desenvolvi atividades de planeamento, 

avaliação e condução, no sentido de adquirir/adequar competências que contribuíram 

para a otimização da minha atividade profissional – Ser Professora. (Figura 3) 

 

 

 

4.1. SER PROFESSOR, CONDUZIR O ENSINO E MOTIVAR A PRÁTICA DESPORTIVA 

 

Cada um de nós tem a noção do que é uma boa intervenção didática no ensino. Segundo 

Carreira da Costa (1996), estamos perante uma questão que mobiliza, por um lado, a 

nossa conceção de EF, as finalidades que lhe atribuímos, e a nossa opinião sobre o que 

deve ser ensinado e aprendido na Escola, e que influencia, por outro lado, a forma como 

valorizamos as práticas educativas. Este autor sublinha, precisamente, o facto do 

entendimento que cada um de nós tem sobre o que é uma adequada intervenção didática 

e um ensino de qualidade em Educação Física, decorrer de duas dimensões importantes: 

Conceção de Educação Física e o que deve ser ensinado e aprendido na Escola.  

 

As práticas de ensino nas escolas são influenciadas pela orientação filosófica que cada 

um tem de Educação Física. A este respeito Ennis; Ross e Chen (1992)., descreveram 

cinco sistemas de convicções educacionais, ou orientações educacionais na Educação 

Figura 3 - Processo de Ensino Aprendizagem 



 

16 

 

Física: A Mestria Disciplinar, o Processo de Aprendizagem, a Auto - Realização, a 

Integração Ecológica e a Responsabilidade Social. Estas diferem na prioridade dada às 

três fontes de currículo (conteúdo, aluno e sociedade) e na conceptualização do 

significado do que é ser uma pessoa “fisicamente educada”.  

 
O processo de ensino traduz-se num processo de permanente adaptação, a fatores 

extrínsecos com influências quer ao nível das ações materializadas, como no suporte 

cognitivo que as fundamenta. Não sendo a intervenção do professor na sala de aula uma 

consequência exclusiva das decisões de planificação, mas também produto de rotinas, 

teorias pessoais e experiências vividas, modeladas pelas caraterísticas cognitivo-afetivas, 

psicomotoras e sociais do professor e das circunstâncias da sala de aula. Contudo, as 

decisões pelo seu valor preditivo ocupam um lugar de destaque para o desenrolar da 

atividade de ensino.  

 
Outro dos aspetos a que se atribui o sucesso ou o insucesso da condução do processo 

de ensino, é ao fator motivação (Rocha, 2009). Fontaine (1988) refere-se-lhe como um 

conceito multifacetado que abrange um conjunto vasto de fatores, como o desejo de 

sucesso, as aspirações, o interesse dos alunos, as condições de trabalho ou o gosto pela 

atividade, o entusiasmo, o desejo de ensinar. 

 
A motivação pode ser de dois tipos: a exógena (extrínseca), que depende do professor 

quase na totalidade, e dos fatores do meio envolvente; e a endógena (intrínseca), na 

satisfação dos conteúdos (atividades/exercícios), relacionada com os fatores internos, 

tendo uma relação direta com os educandos Costa (2012). Esta pode ser entendida como 

um elo de ligação para a aprendizagem no sucesso pedagógico dos alunos (Sprinthall e 

Sprinthall, 1993). De acordo com Shavelson e Stern (1981), a motivação pode ser 

também um dos fatores que mais contribui para configurar os juízos e decisões didáticas 

dos professores, particularmente, ao nível dos juízos dos professores sobre os alunos.  

 
Neste processo de estágio foquei a atenção nos aspetos que são fulcrais para garantir 

um processo de ensino aprendizagem equilibrado, coerente e que responda às reais 

necessidades dos alunos. Todavia nesse percurso adequei/transformei os 

defeitos/dogmas da minha experiência enquanto professora de 2º ciclo há 11 anos. 

Adquiri novos conhecimentos enquanto professora estagiária, que no futuro, enquanto 

professora de Educação Física de todos os ciclos de ensino, representarão uma mais-

valia. 
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Com efeito, alguns estudos do Januário (1992, 1996); Marcelo (1999) e Carreira da Costa 

(1996)) têm demonstrado que as decisões durante o ensino se traduzem em 

ajustamentos das decisões previamente definidas: resultando a intervenção do professor, 

das decisões que tomou, traduzindo quer processos de pensamento que ocorrem durante 

a intervenção na sala de aula – pensamentos e decisões interativas -, como processos 

que têm lugar antes e depois da intervenção na sala de aula – pensamentos; e decisões 

pré e pós interativos.  

 
Posso, assim, afirmar que o sucesso do ensino depende em grande parte da 

convergência desenvolvida entre as intenções de aprendizagem (objetivos pedagógicos), 

as intenções dos alunos (aprendizagem), do professor (ensino) e da capacidade de 

perceber a motivação para a prática desportiva (projetar o futuro).  

 
Desta forma o professor ao orientar e organizar o seu trabalho deve contemplar a 

promoção de um clima motivacional positivo, com situações de interesse dos alunos, 

favorecendo desta forma todo o processo de ensino-aprendizagem, tornando-o com 

certeza mais eficaz. Todavia, neste processo teremos de ter em conta uma série de 

variáveis, tais como a que vou enumerar em seguida.  

 
Por um lado, o melhor período para aprendizagem motora e enriquecimento do 

vocabulário motor está compreendido entre os 9-10 e 12-13 anos (correspondente ao 5º, 

6º e 7º ano). A fácil aquisição de movimentos é proporcionada por uma relação de 

equilíbrio da atividade nervosa entre os processos de excitação e inibição. A atividade 

nervosa tem nova instabilidade aos 14-15 anos, havendo uma ação predominante dos 

processos de excitação. Aos 17/18 anos passa a existir um novo equilíbrio, desta vez 

definitivo, entre os dois processos (Costa, 2012). Poderei assim, deste modo, afirmar que 

o crescimento e desenvolvimento do ser humano realiza-se por etapas e têm como 

pressuposto leis biológicas precisas. É um processo por ciclo, apresentando uma 

caraterização especifica em cada um. E ao transferir esta premissa para os ciclos de 

ensino que leciono/lecionarei, justifico as várias formas de investimento/motivação dos 

alunos do 2º, 3º ciclo e secundário. 

 
No estudo de Januário, Colaço, Rosado, e Ferreira (2012) comparou-se as motivações 

ao longo dos 3 ciclos de ensino, comparou-se as motivações ao longo dos 3 ciclos de 

ensino, em que o trabalho de equipa foi sendo desvalorizado à medida que o ciclo de 

escolaridade aumentava. Já as motivações relacionadas com a libertação de energia, 

apresentaram diferenças significativas entre todos os níveis de escolaridade aumentando 
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assim com o aumento do ano de escolaridade. Ainda de acordo com este estudo foi 

possível identificar uma associação significativa entre a idade dos alunos e a valorização 

do estatuto da EF, socialização e libertação de energia. Assim, à medida que a idade dos 

alunos aumenta, verifica-se também, um aumento do valor de importância atribuída a 

esses mesmos fatores. Pelo contrário, no que diz respeito às influências extrínsecas, 

verificou-se a existência de uma relação inversa, ou seja, à medida que aumentava a 

idade dos alunos, verifica-se a despromoção dessas mesmas influências.  

 
A literatura sobre a influência da idade nas motivações para a prática não parece ser, 

ainda, como se constata, totalmente clara. No estudo mencionado, (Januário et al., 2012), 

verificou-se que, à medida que a idade dos alunos aumentava, registava-se um aumento 

do valor de importância atribuída ao estatuto, socialização e libertação de energia, no 

entanto a importância atribuída à influência extrínseca e ao trabalho de equipa diminuía. 

 
Outro fator motivacional, principalmente dos alunos de Secundário, pode ser a questão 

da classificação na disciplina de Educação Física ser considerada para efeitos de 

conclusão do nível secundário de educação, mas não entrar no apuramento da média 

final, exceto quando o aluno pretenda prosseguir estudos nessa área. Vários estudos já 

demonstraram que esta decisão, por parte do Ministério da Educação e Ciência, 

prejudica mais alunos do que aqueles que beneficia. Esta temática foi abordada na área 

2 – Projeto de Investigação do NE onde estive inserida, tendo como objetivo aferir se os 

alunos consideravam que a classificação deveria ser obrigatória, e entrar para o cálculo 

da média de acesso ao ensino superior, constatando-se uma similaridade de resultados. 

Sendo que, por um lado 45,9% dos alunos assumem que a classificação deve contar 

para o cálculo da média final. Por outro lado 41,1% refere que a classificação não deve 

entrar nesse cálculo (13% não tem opinião). No que toca às questões sobre o estatuto da 

disciplina de EF, os alunos assumem uma postura positiva. Observando a importância 

relativamente a todas as outras disciplinas constituintes do currículo dos alunos, na sua 

grande maioria (62,3%), concorda que a disciplina de EF é igualmente importante a 

qualquer outra disciplina. Ainda neste parâmetro, relativamente á importância da 

disciplina de EF no currículo, uma vez mais, os alunos consideram que esta deve existir 

(72,6%).  Posto isto, se a intenção foi retirar a classificação na disciplina para apuramento 

da média final, para evitar que a de alguns alunos baixasse, então por que não deixar 

que os alunos optem por utilizar ou não a classificação na disciplina de Educação Física 

para apuramento da sua média final de curso?  
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Todavia, será que é possível aumentar o nível de motivação dos alunos nas aulas de 

Educação Física se souberem que a média na disciplina pode ser útil? Alguns estudos 

referem que apesar dos alunos, cuja classificação de Educação Física conta para a 

média, apresentarem maior perceção de satisfação das necessidades psicológicas 

básicas, também apresentam valores mais elevados de regulação interna. 

Adicionalmente, os resultados sugerem que o relacionamento com o professor poderá 

assumir uma maior influência na satisfação destas necessidades do que o facto de a 

disciplina contar ou não para a média. 

 
Segundo Rocha (2009), existe uma série de recursos metodológicos que podem 

estimular a motivação, são eles:- as necessidades e interesses dos alunos devem estar 

de acordo com a seleção dos conteúdos;- para os alunos participarem ativamente, é 

importante estabelecer conteúdos de fácil compreensão para alcançá-los quer ao nível do 

grupo, quer individualmente; - o conhecimento dos progressos, o elogio do trabalho 

efetuado; - a emissão de feedback motivacionais de forma a manter a 

motivação/empenhamento motor em níveis elevados; - revelar a importância dos 

conteúdos na valorização do seu trabalho e descoberta da sua utilidade na vida real; e - 

criar um ambiente positivo para a aula de educação física, que pode ser decisivo no êxito 

do professor.  

 
No momento da “chegada” à escola, realizei uma análise detalhada de todos os 

documentos internos, ficando assim a par dos princípios, finalidades e metas que neles 

se encontram definidos. Este conhecimento da realidade escolar é fundamental para que 

qualquer professor desenvolva, em colaboração com os restantes elementos do GEF, um 

trabalho que respeite tais princípios, finalidades e metas. Considero que a realização 

desta atividade/tarefa no início do ano letivo contribuiu para compreender, globalmente, 

as normas da escola em que estamos inseridos, bem como, serve de guia inicial ou ponto 

de partida para o início da preparação do ano letivo. Esta realidade não foi uma novidade 

para mim, sendo que como professora contratada já lecionei em diferentes instituições de 

ensino. Outra das atividades/tarefas indispensáveis a ser realizada no início do ano letivo, 

prendeu-se com a caraterização da turma que nos é designada. Esta atividade tem como 

objetivo facilitar e fundamentar as decisões tomadas após a Avaliação Inicial (AI), durante 

a construção do Plano Anual de Turma (PAT), Plano de Etapa (PE) e Unidades de 

Ensino (UE) (Bento, 1987). (Figura 4) 
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Figura 4 - Processo Ensino-Aprendizagem – Tarefas do Professor 

 

 

Ao planear, avaliar e conduzir o ensino (Figura 4) há que considerar os seguintes 

elementos chave: os objetivos, os alunos, os conteúdos, os recursos e as estratégias, 

que de acordo como forem geridos, vão influenciar, positiva ou negativamente, o 

processo de ensino-aprendizagem.  

 
Segundo o PNEF, o objeto da primeira etapa de trabalho com a turma, no começo do ano 

letivo, é a AI. Uma vez que o GEF possuía um Protocolo de Avaliação Inicial (PAI), o 

núcleo de estágio optou por o colocar em prática, e neste tinha bem especificado as 

situações de prática e os critérios/indicadores de avaliação, os compromissos dos Planos 

Plurianuais para o 10º ano, e, também, as orientações metodológicas do PNEF. O NE 

adequou as folhas de registo das componentes críticas para cada nível a avaliar, 

simplificando a recolha dos dados. (Anexo 6) 

 
A avaliação deve ser um processo que visa verificar as mudanças operadas em relação 

ao comportamento inicial. A AI é uma recolha de informação, que tem como pressupostos 

a inclusão de todos os alunos no ensino a que têm direito, e a diferenciação das 

aprendizagens de acordo com o nível em que os alunos se encontram. Assim, aparecem 

como objetivos gerais desta avaliação, três verbos que nos dizem muito sobre as ações a 

executar, que são: diagnosticar, prognosticar e projetar. Se atendermos aos objetivos 

mais específicos ou operacionais, Carvalho (1994) afirma que nas aulas destinadas a 
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esta avaliação deve-se: apresentar todas as matérias a lecionar ao longo do ano letivo; 

avaliar o nível inicial dos alunos e as suas possibilidades de desenvolvimento no conjunto 

das matérias; recolher dados para orientar a formação de grupos de nível dentro da 

turma; ensinar ou consolidar rotinas de organização e normas de funcionamento; criar um 

bom clima de aula; identificar matérias prioritárias e aspetos críticos do seu 

desenvolvimento; recolher dados para definir prioridades de desenvolvimento para a 

primeira etapa; identificar alunos cujas caraterísticas indiciem necessidades específicas; 

recolher dados para, em conjunto com os outros professores do grupo, estabelecer metas 

específicas para o ano e aferir o Plano Plurianual. Tendo isto como base, desenvolvi um 

planeamento para esta etapa do ano letivo, adequado às caraterísticas específicas do 

contexto (recursos temporais e materiais).   

 
A existência de um PAI na ESEQ torna-se fundamental para possibilitar aos professores 

decisões coletivas de orientações curriculares a seguir para cada nível de ensino. 

Todavia o facto de nem todos os professores de Educação Física da escola utilizarem o 

PAI, leva a que as orientações não sejam iguais para todos eles. Este aspeto leva a que 

todos os professores de certa forma, sintam dificuldades, em realizar um trabalho em que 

apontem todos para um determinado sentido/objetivo. Para além disto, os resultados 

obtidos durante a AI não são analisados em conferência curricular, tal como se encontra 

recomendado no PNEF (2001), tornando-se mais difícil definir estratégias comuns ao 

nível do desenrolar da disciplina de EF ao nível do ano letivo e da aferição de critérios de 

avaliação comuns a todos os elementos do GEF. 

 
O PAI foi aplicado no tempo planeado, e procedi à adequação das situações de exercício, 

assim como a uma distribuição das matérias a avaliar pelos espaços disponíveis. Na AI 

foram utilizadas grelhas de registo construídas pelo grupo de estagiários, tendo em conta 

as já existentes na escola e os critérios que as compunham. Esses critérios foram 

selecionados pelos membros do GEF tendo em conta as indicações do PNEF. Os 

estagiários adaptaram os critérios à turma de acordo com as matérias que iriam ser 

avaliadas. Contudo, achámos que seria pertinente a sua simplificação, para que 

conseguíssemos ser objetivos e práticos no registo da informação em contexto de aula. 

Todos os “dados” recolhidos durante esta fase, permitiram desenvolver o 

diagnóstico/prognóstico de avaliação de cada aluno e construir o Plano Anual de Turma 

(PT) (Anexo 7), decidindo as matérias prioritárias e quais os alunos a necessitar de maior 

acompanhamento para atingirem os objetivos prognosticados. Referir que o nível da 
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turma é fraco, especialmente nos desportos coletivos, reflete falta de pré-requisitos dos 

ciclos de ensino anteriores.  

 
Em todo este processo de AI, a grande dificuldade sentida, e que de certa forma afetou a 

operacionalização deste planeamento, foi a atribuição do nível diagnóstico de cada 

modalidade a cada aluno e consequentemente o nível de desempenho deles. Devido à 

minha “teimosia” (achando que a experiência de 11 anos de ensino no 2º Ciclo me iria 

ajudar), não aprofundei os objetivos por nível de cada modalidade, o que resultou na 

sobrevalorização dos alunos, especialmente nos desportos coletivos (Basquetebol, 

Andebol e Futebol). Aquando da aplicação da 1ª UE, verifiquei que a avaliação 

diagnóstica estava incorreta, e corrigi de imediato toda a UE, bem como, os respetivos 

grupos nível em cada matéria, e por consequência os objetivos a atingirem por grupos 

nesta fase de revisão/recuperação (momento de muita angustia, confusão e dúvidas, mas 

que após ter terminado, permitiu uma estrutura da 2ª UE mais “real”). Esse momento de 

estudo do PNEF, ajudou-me a colmatar algumas lacunas da minha formação, 

especialmente a nível dos desportos coletivos.  

 
Ao corrigir as lacunas da AI, e recolocando os alunos nos níveis corretos a todas as 

matérias, permitiu a formação de grupos níveis com exercícios adequados às suas reais 

capacidades de forma a evitar o fracasso e a permitir uma aprendizagem efetiva. Esta 

situação permitiu uma organização das matérias da aula, tendo em vista um trabalho 

mais individualizado e com objetivos bem definidos, o que por consequência, em algumas 

UE, melhorou o clima aluno-aprendizagem levando a um aumento da motivação.  

 
Marzinek (2004) declara que algumas teorias da motivação mostram que o aluno inserido 

na disciplina de EF pode sofrer influência quando deseja a melhoria de sua performance 

nas aulas; mostrando a todos seu verdadeiro potencial, procura sobressair-se na maioria 

dos desportos das aulas de EF. Por sua vez, a teoria da Motivação de realização foi 

acrescentada por Atkinson (1964), quando observou que todas as pessoas têm uma 

necessidade de evitar fracasso, bem como uma necessidade de realização. Se a 

necessidade de realização em uma situação particular é maior do que a necessidade de 

evitar fracasso, a tendência global, ou motivação resultante, será assumir o risco e tentar 

realizar. Por outro lado, se a necessidade de evitar fracasso é maior, o risco será mais 

ameaçador do que desafiador e a motivação resultante será evitar a situação (Woolfolk, 

2000). 

 



 

23 

 

Ao projetar o papel que passarei a ter como professora de todos os ciclos de ensino, 

posso aferir que estarei mais segura dos conhecimentos adquiridos e continuarei com 

certeza a aprofundar a minha formação, como tem sido prática recorrente na maioria dos 

anos letivos que lecionei, com a frequência em várias ações de formação para docentes.  

 
Um instrumento indispensável nesta primeira etapa de formação foi a realização de 

planos de aula. Estes revelaram-se fundamentais, aliados ao conjunto de variáveis que 

fazem parte de uma aula de EF, pois requeriam um adequado planeamento de cada 

sessão, de forma que as mesmas decorressem eficazmente, ou seja, promovendo 

aprendizagens significativas nos alunos. A elaboração dos planos de aula promoveu 

diversos momentos de reflexão, quer individuais, quer de grupo (NE).  

 
Enquanto professora do 2ºCiclo utilizei até chegar ao estágio um plano anual por turma e 

plano semanal, que ajuda na gestão de todas as turmas (7/8) e as respetivas matérias a 

abordar. Tendo sempre por base a rotação de espaço, a duração da aula (45´/90´) e os 

períodos letivos.  

 
No final do período de AI, construí o PAT tendo como referência, os dados recolhidos ao 

longo da AI, o Programa de EF da Escola e do 10º ano. O PAT consiste num documento 

que integra decisões (a longo prazo) inerentes ao processo de ensino-aprendizagem: ao 

nível da organização, acompanhamento, avaliação, estratégias de diferenciação 

pedagógica e de adequação curricular para uma turma em particular, onde se definem 

objetivos para esse ano e se operacionalizam os modos para os alcançar. O PAT da 

turma H1 do 10º ano, foi construído com o intuito de promover aprendizagens 

significativas e duradouras. 

 
Ao planear o ano letivo contemplei vários estilos de ensino. Inicialmente, optei por 

recorrer, principalmente, à utilização de dois estilos de ensino convergentes: comando e 

tarefa (Mosston e Ashworth, 1986). O estilo de ensino por comando, que se carateriza 

pelo papel preponderante do professor na organização da turma de forma massiva 

(Mosston e Ashworth 1986), foi utilizado recorrentemente. A utilização deste estilo de 

ensino possibilitou-me ter um maior controlo, na forma como os alunos realizam as 

tarefas quer da própria execução, o que facilitou a transmissão frequente de feedback 

prescritivo (principalmente à turma). Consoante a turma foi adquirindo rotinas de trabalho 

e aumentando os seus níveis de desempenho, o recurso ao estilo de ensino por tarefa 

(Mosston e Ashworth 1986) foi mais frequente nas aulas de Ginástica, uma vez que este, 

para além de promover uma maior autonomia dos alunos e, consequentemente, maior 



 

24 

 

sentido de responsabilidade nas suas aprendizagens, libertou o meu foco de atenção 

para as preocupações com a organização, instrução e comando. Esta maior liberdade 

contribuiu para que a minha atenção se centrasse mais nas aprendizagens dos alunos, 

facilitando e melhorando a realização de um acompanhamento individual (feedback) 

durante a execução das tarefas. O estilo de ensino de autoavaliação foi utilizado em 

todas as matérias, em momentos chave de aprendizagem, visto ser muito útil para a 

consciencialização dos alunos face aos seus objetivos e qual a sua situação atual. Por 

último, o estilo de ensino inclusivo, utilizado principalmente na Ginástica de Solo e de 

Aparelhos e apenas na 3ª etapa, permitiu aos alunos aferir que situação queriam fazer, 

pois escolhem a que acham estar adequada ao seu nível podendo desafiar-se ou 

consolidar o que já sabem.  

 
Na distribuição das AFD, tendo em conta as necessidades da turma, efetuei um 

planeamento por etapas seguindo as orientações do PNEF, uma vez que me permitiria 

dividir as matérias/objetivos, por diferentes etapas, possibilitando a adaptação dos 

objetivos ao desempenho e necessidade de cada aluno de forma a alcançarem os 

objetivos prognosticados. Embora as decisões do planeamento de etapas fossem 

tomadas com base em dados sólidos (recolhidos na AI), estas sofreram algumas 

alterações ao longo de todo o processo de ensino, nas informações recolhidas pelas 

observações provenientes da Avaliação Formativa (AvF). Foi um documento com 

“permeabilidade” suficiente para se adaptar às alterações necessárias.  

 
O plano da 1ª etapa: “Revisão e Recuperação” foi elaborado usando os objetivos que 

tinha proposto no PAT, decorrendo esta etapa desde o fim da AI, até ao término do 

primeiro período letivo. Se durante a AI, as decisões operacionais foram desenvolvidas 

sempre com a ajuda de um plano de aula (como já referi anteriormente), na 1ª Etapa (1ª 

e 2ª UE) e 2ª Etapa (3ª, 4ª e 5ª UE), com o objetivo de tornar o planeamento mais 

operacional, passei a utilizar somente Planos de UE. Na 1ª e 2ª UE manifestei algumas 

dificuldades relativamente à definição dos exercícios para atingir os objetivos de cada 

matéria, essencialmente nos desportos coletivos.  

 
Estas lacunas foram colmatadas com um estudo mais aprofundado do PNEF e dos 

objetivos que compunham cada nível. No plano da 2ª Etapa: “Aprendizagem e 

Desenvolvimento”, as decisões tomadas tiveram como base, os resultados obtidos no 

final da 1ª Etapa: “Revisão/Recuperação”, AvF/AvS e os recursos temporais e espaciais. 

No entanto este plano sofreu alterações logo no início da 3ª UE, pois detetei que os 
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níveis prognosticados aos alunos estavam sobrevalorizados e então procedi à alteração e 

respetiva adequação de objetivos a trabalhar. No plano da 3ª Etapa: “Recuperação e 

Consolidação”, e sendo a última etapa do plano anual, visei, essencialmente, a 

recuperação dos alunos nas matérias mais frágeis e a consolidação dos saberes quase 

adquiridos no quadro global das aprendizagens. Desta forma, tratou-se de um período 

para avaliar o que foi aprendido, rever aspetos menos conseguidos e lançar novos 

desafios. Foi também considerado nesta etapa a existência de um trabalho de 

desenvolvimento/recuperação, trabalho este que pretendia recuperar alguns dos alunos 

que não atingiram o nível que foi prognosticado na etapa anterior e, é neste sentido, que 

se considera os objetivos intermédios que estavam estabelecidos e eventualmente os 

terminais, em algumas matérias. 

 
O planeamento da Aptidão Física (AF), na 1ª Etapa não surgiu de forma explícita, 

limitando-me a indicar a forma como iria trabalhar a condição física nas aulas e quais os 

alunos que se encontravam fora/dentro da Zona Saudável da Aptidão Física (ZSAF). Na 

2ª e 3ª etapa, o planeamento já foi efetivo tendo sido uma área trabalhada em todas as 

aulas, dando ênfase a um trabalho mais individual, essencialmente na aptidão aeróbia, 

na força média e superior. Este trabalho coexistiu com as matérias da aula, sem interferir 

ou comprometer a sua aprendizagem. Tal situação só foi conseguida porque enquadrei 

estações de trabalho específico, com fichas de apoio, explicando quais os exercícios a 

realizar e o número de repetições por género. Todos os alunos sabiam qual o trabalho a 

desenvolver para poderem atingir (ou melhorar) a ZSAF.  

 
 No final de cada etapa apliquei a bateria de testes do fitescola, afim de verificar a 

evolução de todos os alunos e se estavam dentro da ZSAF ou não. Verifiquei que a 

grande maioria dos alunos não melhorou os níveis atingidos anteriormente. Penso que 

deveu-se essencialmente à assiduidade muito irregular, e também a alguma falta de 

“tempo” de aula, sendo que com 50´ de aula, o tempo para uma prática mais efetiva da 

aptidão física diminui. Todavia na tentativa de colmatar tal situação, posso no futuro, 

enquadrar nas mudanças de exercício, trabalho de condição física de forma dinâmica e 

com várias repetições. Desta forma, estarei também a elevar o tempo de prática em aula, 

e consequentemente uma melhoria não só a nível da força mas também da própria 

resistência.  

  
Ao nível do planeamento dos Conhecimentos, as aulas foram contempladas no 

planeamento de cada etapa, no entanto sempre que condições climatéricas 
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impossibilitassem a utilização do espaço exterior, a opção seria ministrar aulas teóricas. 

O objetivo seria que os alunos identificassem os principais componentes de um estilo de 

vida saudável e as alterações do organismo ao exercício. Esta área foi avaliada com 

teste, e os resultados foram medianos, em comparação com o grau de dificuldade do 

mesmo (muito fácil). 

 
Conjuntamente com a planificação e realização do ensino, a análise e avaliação são 

apresentadas como tarefas centrais de cada professor (Figura 4). A reflexão posterior à 

aula e análise do processo de ensino e rendimento dos alunos constituem um meio 

fundamental para determinar o grau de realização dos objetivos (Bento, 1987). De acordo 

com Carvalho (1994) a capacidade do professor avaliar encontra-se intimamente 

relacionada com a sua capacidade de observar, visto que a observação é, por 

excelência, o instrumento de avaliação em Educação Física.  

 
A avaliação foi transversal a todas as decisões correspondentes a cada etapa do 

planeamento (AI, PT, PE e UE), mas existiram no entanto lacunas e dificuldades. Uma 

delas manifestada na 1ª Etapa, foi a pouca atenção dada à AvF e aos dados que se pode 

obter através desta, o que influenciou o processo ensino aprendizagem: - quer ao nível 

da motivação extrínseca;  - quer ao nível da aferição dos níveis finais de UE/Etapa a 

atribuir em cada matéria;  - quer ao nível de uma clarificação de cada objetivo a atingir 

por nível e matéria.  

 
Todavia, durante a 2ª Etapa, a aplicação da AvF e Autoavaliação no final de cada UE, 

ajudou a recolher dados mais sólidos e a fornecer ao professor e aos alunos orientações 

do caminho a percorrer. A utilização de grelhas de observação foram indispensáveis para 

registar uma AvF. Verifiquei no final da 2ª/3ª Etapa que ao aplicar a ficha de 

Autoavaliação, a grande maioria dos alunos já conseguiu refletir acerca da sua nota de 

forma mais real. As estratégias delineadas no final da 1ª etapa para colmatar a falta de 

momentos de avaliação formativa, revelaram-se bem-sucedidas.  

 
A real aplicação de uma AvF, verificou-se fundamental na motivação extrínseca de 

alguns alunos. Estes demonstraram vontade em atingir os objetivos do nível a trabalhar, 

para que pudessem evoluir. Criou também uma ideia clara nos alunos da forma como são 

avaliados e da importância do seu envolvimento nesse processo. Naturalmente nem 

todos os alunos reagiram da mesma forma, mas como já referi anteriormente, esta 

situação esta ligada às suas motivações intrínsecas para a prática da EF.  
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O processo de avaliação sumativa (AvS) seguiu os critérios estipulados pelo GEF. 

Segundo Fernandes (2006), a AvS, deve ser destinada à classificação e certificar os 

alunos, devendo ocorrer apenas para fazer balanços globais sobre o que os alunos 

sabem e são capazes de fazer. Após a recolha das informações respeitantes a todas as 

áreas de extensão da Educação Física, não tive grandes dificuldades em respeitar os 

critérios de avaliação definidos pelo GEF (no entanto beneficiei um pouco o esforço dos 

alunos, quando deveria ser mais objetiva - experiência anterior como professora). 

Consegui efetuar a cotação de cada uma das áreas, atribuindo, posteriormente, a 

classificação final a cada aluno da turma. O processo de recolha de dados, em relação à 

área AFD consistiu na junção de todos os registos ao longo de todas aulas (grelhas de 

observação de AvF), juntamente com os registos elaborados durante os momentos 

formais de AvS de cada matéria. Esta avaliação é um balanço de toda a atividade 

desenvolvida, tomando como base os objetivos de aprendizagem e os dados recolhidos 

(AI e AvF). 

 
Outra lacuna, foi a dificuldade em selecionar objetivos, tendo em conta o nível de 

aprendizagem dos alunos e o tempo disponível para abordar cada matéria. Um melhor 

conhecimento da turma e das capacidades de cada aluno, a melhoria da gestão do 

tempo de aula e das tarefas realizadas, foram fatores que me ajudaram a superar estas 

dificuldades.  

 
Um fator importante na minha evolução ao nível do planeamento foi a introdução de 

progressões pedagógicas (exercícios específicos por nível) em cada UE e respetiva 

matéria. Passei a ter ao meu dispor um conjunto de ferramentas de aprendizagem para 

usar com os alunos nas diferentes matérias. A evolução do planeamento ajudou a 

melhorar a motivação dos alunos, sendo que passei a ter melhor adaptação dos 

objetivos/exercícios às reais necessidades e aspirações dos alunos. Para construir uma 

bateria de exercícios, recorri ao orientador, colegas de estágio e estudo autónomo, numa 

busca incessante de melhores formas de colmatar as dificuldades dos meus alunos. A 

aquisição desta competência também foi fundamental para enriquecer a qualidade 

(especificidade e pertinência) dos meus feedbacks, aproximando assim os alunos do 

sucesso.  

 
As estratégias delineadas no planeamento da condução do ensino estão englobadas ao 

nível da Organização, Instrução e Clima relacional/disciplina. Numa intervenção 

pedagógica de sucesso, as estratégias (medidas) não esgotam as soluções de 
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intervenção que podem ajudar a melhorar a qualidade do ensino. Segundo Onofre 

(1995), uma das fontes mais ricas de medidas de intervenção é a forma como cada 

professor é capaz de construir e ensaiar diferentes soluções para aumentar a qualidade 

das ajudas a prestar à aprendizagem dos seus alunos, bem como de avaliar os seus 

efeitos. 

 
Ao nível da Organização da aula esta foi garantida através da montagem de material e 

arrumação com a envolvência dos alunos. A constituição de grupos foi alcançada de 

forma rápida e eficaz. Neste sentido, os grupos foram planeados previamente e ajustados 

(quando falta alunos), tornando-se uma rotina de aula. Notei que alguns alunos sentiram-

se discriminados, pois ficavam sempre nos grupos mais fracos. Por diversas vezes 

expliquei o porquê de cada aluno estar a trabalhar determinado nível. Neste sentido, ao 

nível da organização verifica-se um enraizamento das rotinas criadas, no que respeita à 

rápida formação de grupos, rápida reunião da turma e rápida montagem/arrumação do 

material.  

 
Foi importante manter uma estrutura idêntica de aula para aula, fundamentalmente entre 

aulas do mesmo espaço, reduzindo assim os tempos de instrução e demonstração e, 

consequentemente, aumentando o tempo de prática. A única questão, que dificultou em 

algumas situações o meu trabalho (principalmente na 1ª/2ª etapa), foi nunca saber 

quantos alunos iria ter em aula, o que levou à necessidade permanente de um Plano B. 

Ao organizar a distribuição das matérias por aula, senti durante a 1º Etapa algumas 

dificuldades em ministrar duas matérias por aula, com 2 exercícios cada. Tal facto surge 

pois são aulas de 50´ (como docente trabalhei sempre com blocos de 45´+90´), e sinto 

falta de mais tempo para aprendizagem, mais tempo para explicações e mais tempo para 

observar os alunos. Tomei a decisão de experimentar manter duas matérias por aula, 

mas realizar somente um exercício de cada uma, o que se revelou uma mais-valia na 

rotina da aula.  

 
A partir deste momento, foi possível otimizar as potencialidades de cada situação de 

prática, principalmente no que diz respeito aos grupos de trabalho formados (grupos de 

nível) e à sequência com que as tarefas foram selecionadas (sempre com a preocupação 

de as organizar de uma forma crescente em termos de complexidade). Com a minha 

atenção focada nestas questões, comecei a perder menos tempo em transições e a 

rentabilizar o tempo de aula, estando criadas as condições para elevar o tempo potencial 

de aprendizagem.  
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Ao longo de todas as aulas, uma das minhas preocupações foi a instrução, querendo 

garantir uma correta transmissão dos conteúdos e objetivos da aula. Desta forma, na 1ª 

Etapa tive o cuidado de efetuar os períodos de instrução mais longos no início ou no final 

das sessões, com a intenção de não condicionar o ritmo de trabalho dos alunos e o 

transfere dos conteúdos de exercício para exercício, potenciando assim uma maior 

dinâmica e fluidez ao processo de aprendizagem. Na 2ª Etapa, a instrução foi 

desenvolvida após o silêncio da turma, esperando, sempre que necessário, que os 

alunos deixassem de falar. Estas situações foram mais visíveis no início da etapa, pois 

estes momentos tornaram-se cada vez mais rápidos. No início da aula, procurei fazer 

uma instrução clara e rápida, de apresentação dos objetivos, tarefas e de 

informações/sensibilizações para a turma. Aproveitei estes momentos iniciais da aula 

para pedir alguma seriedade nas tarefas, cativando os alunos para a prática desportiva. 

No entanto, tendo em conta a minha experiencia de ensino (2º ciclo), tive de proceder a 

alguns ajustes nos momentos de instrução, sendo que os alunos do Secundário 

dispersam-se mais quando não estão devidamente motivados, o que não acontece do 2º 

ciclo (como já referi anteriormente).   

 
Outra das ferramentas encontradas para melhorar o processo de instrução foi a utilização 

de meios auxiliares de ensino, tais como: demonstração, questionamento aos alunos e 

ainda, a distribuição de folhas com as tarefas e/ou com imagens ilustrativas do que se 

pretendia que fosse realizado (figuras da ginástica aparelhos, diferentes elementos a 

realizar consoante os grupos de nível, entre outros) (Siedentop, 1983), pelas diferentes 

estações presentes no espaço de prática.  

 
Ao nível da postura na aula, enquanto professora, procurei ser sempre a autoridade 

máxima, exigindo empenhamento e seriedade das tarefas. No desenrolar das etapas, 

senti que os alunos foram ganhando hábitos e gosto pelas atividades que realizavam, 

tornando-se inclusive mais participativos. Contudo, a falta de assiduidade foi uma 

questão preocupante, mesmo após diversas estratégias de intervenção adotadas. Na 3ª 

etapa, consegui finalmente ter uma assiduidade regular e revelou-se uma mais-valia nas 

aprendizagens dos alunos, que evoluíram de forma significativa.  

 
A intervenção (Feedback) e controlo da prática foram melhorando ao longo dos períodos 

letivos. Os feedbacks dados à turma foram variados, sendo estes para o grupo ou 

individuais. Os feedbacks de correção dos desportos coletivos, foram melhorando ao 

longo do ano, resultante do esforço e empenho em colmatar as lacunas existentes nesta 
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área desportiva. Valorizei os feedbacks para todos, sendo o momento ideal para uma 

nova concentração dos alunos, apelando à seriedade nas tarefas.  

 
Os deslocamentos na aula durante o 1º Período letivo, foram realizados com alguns 

problemas de posicionamento (mau hábito da rotina) aspeto que melhorei nos períodos 

seguintes. Durante a gestão prática da aula, e com o objetivo de corrigir tais 

comportamentos, fui adotando uma posição privilegiada na observação e controlo de 

todas as ações dos alunos, utilizando estratégias de deslocamento, tais como: por fora, 

garantindo a passagem por todas as estações, acompanhando todas as atividades e, 

simultaneamente, confirmando se os alunos entendiam os feedbacks que lhes transmitia  

e de forma aleatória e imprevisível, o que contribuiu para o reforço no empenho e prática 

dos alunos. 

 
A partir da 2ª Etapa, uma maior eficácia ao nível do planeamento, organização, controlo 

de turma e instrução, contribuíram para que me pudesse focar nos desempenhos dos 

alunos. Desta forma, foi possível identificar mais facilmente quais as maiores dificuldades 

de cada aluno, o que permitiu uma melhor definição das variantes de 

facilidade/dificuldade das tarefas. Para além disso, considero que o meu investimento, no 

estudo autónomo das diferentes matérias (trabalho a manter), contribuiu para melhorar a 

minha observação/análise do desempenho da turma, o que resultou numa clara melhoria 

da minha intervenção (Feedbacks).  

 

O Clima de aula, de bem-estar, é habitualmente conotado com uma boa relação entre o 

professor e o aluno. Embora esta relação seja importante, o bem-estar do aluno não 

depende apenas dele. As relações entre os alunos do grupo e a relação de cada um 

deles com as atividades de aprendizagem também condicionam esse bem-estar. Todos 

estes três níveis relacionais dependem fundamentalmente do trabalho pedagógico do 

professor, da forma como é capaz de promover uma aproximação afetiva entre si e os 

alunos, dos alunos entre si e dos alunos com a atividade de aprendizagem. (Onofre, 

1995)  

 
Uma das funções do professor na relação aluno-aluno, é transformar um conjunto de 

alunos num grupo, alimentando relações de interesses comuns entre eles. A relação 

professor–aluno, deve ser tão personalizada quanto possível, no entanto o 

acompanhamento é limitado pela necessidade de distribuir atenção por todos os alunos. 

Na relação aluno-matéria, o professor deverá cuidar da aproximação do aluno 
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relativamente à atividade de aprendizagem, promovendo o gosto pela realização das 

diferentes atividades. Ao evoluir na forma de planear, ao adequar os exercícios mais 

corretos para as reais capacidades dos alunos e ao conduzir o processo de 

aprendizagem com o apoio da AvF, consegui melhorar o clima das relações acima 

descritas (professores/alunos, alunos/alunos e alunos/tarefa), e por consequência obter 

maior empenhamento motor dos alunos na sua generalidade.  

 
Outra estratégia desenvolvida e aceite pelos alunos esteve relacionada com os alunos 

que não realizavam a aula. Numa 1ª etapa, estes executaram fichas de trabalho com 

várias temáticas acerca dos conteúdos a saber para o 10º ano, sendo atribuída uma 

classificação. Numa 2ª etapa, reestruturei as tarefas, passando, por exemplo, a integrar 

os alunos em situações de arbitragem, em ajudas aos colegas e de montagem de 

material, colaborando nas tarefas de organização de aula. Estas tarefas podem trazer 

benefícios para todos, na medida em que permite ver se o aluno sabe realmente regras 

e/ou ajudas.  

 
Encaro a condução do ensino como o culminar da articulação entre as três subáreas que 

integram a Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem. Considero que esta 

subárea é o produto de todo o planeamento e avaliação feita pelo professor ao nível do 

processo de ensino-aprendizagem. Logo, penso que o trabalho desenvolvido ao nível do 

Planeamento e da Avaliação (principalmente na AvF) enriqueceram a minha condução 

das aulas, dando-me a noção de quais os objetivos a alcançar e qual a melhor forma de 

os concretizar na Etapa, UE e sessão. 

 
Apesar de todos os percalços e dificuldades sentidas, considero que fui capaz de 

orientar, de uma forma coerente e eficaz, o trabalho com a minha turma. Penso que as 

atividades e estratégias encontradas ao longo do período contribuíram para uma 

evolução positiva ao nível de todas as dimensões de ensino. Consoante fui realizando 

tais atividades e implementando diferentes estratégias, senti que evolui ao nível da 

organização, controlo e condução da sessão, melhorando a minha instrução e qualidade 

dos feedbacks fornecidos, contribuindo para promover um processo de ensino-

aprendizagem de qualidade, e para uma melhoria na minha postura enquanto professora 

de todos os ciclos de ensino. 

 
Tentarei criar um equilíbrio entre o que aprendi como professora estagiária e a minha 

experiência de ensino. Tendo em conta que num horário a tempo inteiro numa escola 

terei, 7 ou 8 turmas e um grupo equipa de Desporto Escolar, ajustarei toda a 
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documentação a desenvolver para cada turma, para que o objetivo central seja a 

evolução dos alunos na disciplina de EF. Desta forma, utilizarei um Plano anual por 

turma, Plano de Etapa e Plano UE de 3/4 semanas consoante a rotação de espaços, que 

ajuda na gestão de todas as turmas, nas aprendizagens e na distribuição das matérias a 

abordar. Tendo sempre por base a rotação de espaço, a duração da aula (45´/90´) e o 

Projeto Curricular de Educação física da escola onde estiver inserida.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 
Assiste-se cada vez mais à assunção da ideia de que o desempenho da função docente 

exige que se entenda o professor como um profissional, isto é, uma pessoa portadora de  

um profundo conhecimento científico e pedagógico e com capacidade para exercer as 

suas tarefas profissionais com autonomia e responsabilidade. (Carreira da Costa, 1996) 

 
Segundo Arends (2008), reconhecer o professor como um profissional dotado de saberes 

e competências específicas implica reconhecer, igualmente, que se aprende a ser 

professor e que a aquisição dos saberes e competências específicas da função docente 

se constrói através de um processo adequado de formação. Assim, a formação pode ser 

entendida como uma função social de transmissão de saberes, de saber-fazer ou de 

saber-estar que se exerce em benefício do sistema socioeconómico, ou da cultura 

dominante.  

 
A formação pode também ser entendida como um processo de desenvolvimento e de 

estruturação da pessoa que se realiza com um duplo efeito de uma maturação interna e 

de possibilidades de aprendizagem, de experiência dos sujeitos. Por último, é possível  

falar-se da formação como instituição, quando nos referimos à estrutura organizacional 

que planifica e desenvolve as atividades de formação. (Ferry, 1991) 

 
Com efeito, não existe em EF, uma cultura profissional, isto é, um corpo de 

conhecimentos, ideias, valores e referências comuns a todos os membros da profissão, 

que constituísse um código normativo que ajudasse a tomar as decisões profissionais 

(Schempp & Martineck, 1988). Em vez de uma “cultura do profissionalismo”, existe em EF 

uma ausência de consensos, não só sobre os objetivos do seu campo profissional, mas 

também sobre as finalidades, os conteúdos e os procedimentos que devem estruturar e 

integrar os programas de formação de professores (Bain, 1990). Cada académico e cada 

profissional parece possuir a sua própria orientação e perspetiva do que é a profissão, o 

que dificulta um consenso nos paradigmas a seguir na formação do professor.  

 
A aprendizagem da profissão docente não principia com a frequência de um curso de 

formação inicial, nem termina com a obtenção de uma licenciatura em ensino. É algo, que 

o professor realiza durante toda a vida. (Figura 4) 

 

 



 

34 

 

 
Tal como demonstra a figura acima, comecei a aprender o que era a EF e o que 

significava ser professora nesta disciplina, através das experiências que vivi enquanto 

aluna do ensino básico e secundário, monitora e atleta de competição de trampolins, 

através de todos os modelos de ensino, padrões de comportamento e ideias pedagógicas 

a que estive exposta. Tudo isto moldou a maneira de pensar as finalidades e as práticas 

de ensino em EF.  

 
Quando entro na Fase de Formação Inicial, todas as aprendizagens anteriores 

influenciam a interiorização das normas e valores profissionais. Foi um período durante o 

qual adquiri conhecimentos científicos e pedagógicos, assim como, as competências 

necessárias  para desempenhar a função de professor. Tudo isto promoveu alterações 

nas conceções prévias sobre os vários eixos: Escola, EF e ensino.  

 
Numa fase seguinte fui ajudada a iniciar a função docente, e posteriormente adequando a 

forma de assumir, realizar todas as tarefas da escola/aula. Criei rotinas, ideias, valores e 

referências que com a ajuda da Fase de Formação em Serviço fui ajustando, corrigindo e 

algumas mudando radicalmente. A entrada na fase de estágio, já como profissional do 

ensino noutro ciclo de ensino, permitiu tais mudanças e também, permitiu passar a 

Figura 5 - Processo de Formação 
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defender a premissa de que todos os professores devem estar cientes da importância 

que cada tarefa de planeamento, avaliação e condução tem no desenrolar de todo o ano 

letivo, ao nível do processo de ensino-aprendizagem. Todavia, não posso também 

esquecer o papel fundamental da motivação, sendo que ela traduz o grau de 

aprendizagem de um aluno, pois um estudante motivado transforma o conhecimento 

adquirido num incentivo para aprendizagens posteriores. (Lima, 2010) 

 
Saber o que motiva ou não os alunos para as aulas de EF há de ser o grande objetivo e 

só depois de conhecer os motivos que levam o aluno a realizar a atividade física, é que é 

possível ao professor tomar decisões e influenciar a persistência dos indivíduos nas 

atividades. 

 
O investimento na minha formação em serviço, nem sempre foi uma caminhada fácil. 

Errei e tive de aceitar/aprender com o erro. Aprendi a lidar com a crítica, e a transformá-la 

em algo construtivo. Tornei-me mais reflexiva e projetiva. Muitas angústias, desafios e 

mudanças positivas acompanharam este processo. Adquiri novos conhecimentos, 

habilidades, tarefas e métodos, sempre com o objetivo de promover o desenvolvimento 

das aprendizagens nos alunos. Através de trabalho autónomo preenchi algumas das 

minhas lacunas ao nível das matérias, e modifiquei mecanismos de transmissão do 

conhecimento, sempre na busca de desempenhar da melhor forma a profissão docente.  

  
Em suma, este estágio permitiu construir-me enquanto pessoa e professora, passando a 

ter um papel mais completo no processo de ensino de todos os meus alunos.   
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