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Resumo 

O presente relatório visa a elaboração de um relato crítico e reflexivo de toda a 

atividade de estágio desenvolvido na Escola Secundária da Amadora, no ano letivo 

2014/2015, integrado no Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário da Faculdade de Motricidade Humana. 

A estrutura deste relatório teve por base o Guia de Estágio Pedagógico, no qual 

estão explícitos os objetivos gerais e específicos relativos a quatro áreas: Organização e 

Gestão do Ensino e da Aprendizagem (Área 1); Inovação e Investigação Pedagógica (Área 

2); Participação na Escola (Área 3); Relações com a Comunidade (Área 4). 

Para que seja percetível o trabalho que foi desenvolvido ao longo deste ano letivo, 

o relatório inicia com uma caraterização do contexto onde se inseriu o estágio, seguido de 

uma reflexão do desempenho enquanto professor, tendo em consideração todas as 

competências desenvolvidas, bem como as principais dificuldades encontradas e 

experiências vividas. Todo este processo foi alvo de uma robusta descrição com o intuito 

de realizar uma completa reflexão sobre o desenrolar do Estágio Pedagógico.  

No desenvolvimento deste relatório foi necessário recorrer a referências teóricas 

que justificam as práticas e as decisões tomadas ao longo deste processo, terminando com 

uma reflexão final de todo o estágio, procurando sintetizar as grandes conclusões alusivas 

a todo este ano letivo e o seu contributo para o futuro.  

 

Palavras-Chave: Educação Física, Escola, Estágio Pedagógico, Professor, Alunos.  



 
 

Abstract 

This report aims the development of a critical and reflective relate of the whole stage 

activity developed in High School of Amadora,  in the academic year 2014/2015, integrate 

into the Master’s Degree in Physical Education Teaching for Basic and Secondary School 

of the Faculty of Human Kinetics. 

The structure of this report was based on the Pedagogic Stage Guide, which are 

explicit the general and specific objectives relating to four areas: Teaching Organization 

and Management (area 1), Teaching Research and Innovation (area 2), School 

Participation (area 3), Relationship with the Community (area 4). 

To be noticeable the work that has been developed throughout this school year, the 

report begins with a characterization of the context in which it entered the stage, followed 

by a reflection of the performance as a teacher, taking into account all the skills developed, 

as well as the main difficulties found and lived experiences. This whole process has 

undergone of a robust description in order to conduct a thorough reflection on the conduct 

of Pedagogic Stage. 

In the development of this report was necessary to fall back on theoretical references 

that justify the practices and decisions taken throughout this process, ending with a final 

reflection about all the stage, trying to summarize the major allusive conclusions to all this 

school year and their contribution to the future. 

Keywords: Physical Education, School, Pedagogic Stage, Teacher, Students, Planning. 
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1. Introdução 

O relatório final tem como objetivo analisar e refletir, de forma exaustiva, todo o 

processo de estágio pedagógico desenvolvido no ano letivo 2014/2015, integrado no plano 

de estudos do segundo ano do Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário da Faculdade de Motricidade Humana (FMH).  

O estágio pedagógico decorreu na Escola Secundária da Amadora (ESA), 

pertencente ao Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa e teve como 

referência o guia de estágio pedagógico 2014/2015, no qual são descritos os objetivos 

gerais e específicos inerentes a este processo. Este guia de estágio está dividido em quatro 

áreas: organização e gestão do ensino e da aprendizagem (Área 1), investigação e 

inovação pedagógica (Área 2), participação na escola (Área 3) e relações com a 

comunidade (Área 4).  

O Estágio Pedagógico foi um local privilegiado para uma primeira experiência 

profissional, onde tive a oportunidade de vivenciar inúmeros acontecimentos e onde foram 

desempenhadas várias funções e tarefas, sendo todas elas alvo de reflexões críticas e que 

contribuíram para um desenvolvimento pessoal. De acordo com Almeida (2009), o estágio 

representa a primeira etapa de iniciação ao trabalho e o primeiro contacto do professor 

estagiário com a prática e o mundo complexo e incerto que é a sala de aula, em que o 

principal objetivo é o de iniciar os estudantes nas práticas profissionais.  

Inicialmente será feito um pequeno relato da razão para a escolha deste curso, de 

seguida é feita uma caraterização do contexto do estágio desenvolvido ao longo do ano 

letivo, evidenciando algumas referências sobre a Escola Secundária da Amadora, o Grupo 

de Educação Física, o Núcleo de Estágio e por último, a turma que possibilitou desenvolver 

todas as atividades letivas. Seguidamente é feita uma análise e reflexão de todo o 

desempenho enquanto Professor Estagiário nas quatro áreas de intervenção. 
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2. Contextualização do Estágio 

Neste capítulo pretende-se contextualizar o meio em que se inseriu o estágio 

pedagógico. Primeiro foi realizado um pequeno excerto para explicar como nasceu o gosto 

pela Educação Física, de seguida foi feita uma análise ao contexto mais físico, no qual está 

inserida a Escola Secundária da Amadora, e posteriormente foi realizada uma 

caraterização do Grupo de Educação Física, do núcleo de estágio e da turma que 

acompanhei ao longo do ano letivo, de forma a contextualizar o processo e as tomadas de 

decisão inerentes. 

 

2.1. Ser Professor de Educação Física 

Desde muito cedo que estou ligado ao desporto, comecei por adquirir este gosto 

nas aulas de Educação Física (EF) no ensino primário e que fez despertar em mim o 

interesse em começar a praticar uma atividade física fora do contexto escolar. Foi, portanto, 

essencial para o desenvolvimento deste gosto todos os professores de Educação Física 

que tive e que incutiram uma educação desportiva de qualidade, sendo, por isso, 

fundamentais na minha escolha profissional.  

Até ao fim do ensino básico, tinha duas opções que estava inclinado a seguir, ou a 

área da matemática ou a área do desporto e como tal, optei por escolher o curso de 

Ciências e Tecnologias, para seguir uma formação que me permitisse ter, mais tarde, 

várias opções de concorrer ao ensino superior. No final do ensino secundário e no dia em 

que foi necessário fazer a escolha do curso, tomei uma das piores decisões da minha vida, 

uma vez que entrei na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, no curso de 

Matemática. Gostava muito da disciplina e os professores que me acompanharam ao longo 

do meu processo escolar eram uma referência. Infelizmente, no ano letivo antes da escolha 

da licenciatura a seguir, tive uma Professora de Educação Física que, por diversas razões, 

teve uma influência negativa na minha visão da EF e que me fez esquecer de todos os 

outros professores que tinha tido até essa altura, sendo que, por essa razão, optei pela 

área da Matemática. No entanto e felizmente, ao fim de um ano de licenciatura, percebi 

que aquilo que queria realmente era a área desportiva. Os pré-requisitos da Faculdade de 

Motricidade Humana já tinham passado e, para não perder mais um ano de estudos que 

me aproximassem da paixão pela Educação Física, optei por realizar uma licenciatura em 

Treino Desportivo na Escola Superior de Desporto de Rio Maior, iniciando assim a minha 

formação inicial. 
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Esses anos foram uma experiência extremamente enriquecedora e que me 

permitiram crescer imenso. Passei a viver sem a minha família, tinha de conciliar os 

estudos com as tarefas do dia-a-dia e ainda com a prática federada da modalidade de 

futsal, mas existia uma enorme vontade de prosseguir os estudos nesta área e foi isso que 

me levou a nunca desistir.  

Com a conclusão da licenciatura, já podia escolher o curso que realmente queria 

desde o início, a Educação Física. Após concorrer à Faculdade de Motricidade Humana, 

consegui ingressar neste Mestrado. Foi talvez o dia mais marcante da minha vida 

académica e sinto que, para estar aqui hoje, foi preciso muita ambição e perseverança.  

Tive de conciliar o trabalho com os estudos e sem o apoio da minha família e dos 

meus amigos, este percurso tinha sido ainda mais longo e atribulado. Acredito veemente 

que com este gosto enorme que tenho pela Educação Física, vou procurar trabalhar 

sempre mais para ser melhor profissional.  

 

2.2. Caraterização da escola 

O estágio foi realizado na Escola Secundária da Amadora, pertencente ao 

Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa. Este agrupamento foi 

constituído em 2013 e fazem também parte dele a Escola Básica Roque Gameiro, a Escola 

Básica Terra dos Arcos, a Escola Básica Gago Coutinho e a Escola Básica Vasco Martins 

Rebolo.  

O Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa abrange o ensino pré-

escolar, o 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e o ensino secundário (em regime diurno e 

noturno) pertencentes à área geográfica do concelho da Amadora e tem a sua sede na 

Escola Secundária da Amadora, onde funcionam os órgãos de administração e gestão e 

os serviços de administração escolar. 

A Escola Secundária da Amadora foi fundada a 17 de Fevereiro de 1972, situa-se 

no centro do concelho, na freguesia da Venteira e recebe, por esse motivo, alunos 

provenientes das outras freguesias mais próximas. Inicialmente, lecionou-se o 3º ciclo do 

ensino básico, o ensino secundário diurno e o complementar noturno. A partir do ano letivo 

de 1999/2000, passou a lecionar-se apenas o ensino secundário (diurno e noturno), 

permitindo uma grande diversidade de oferta de percursos formativos que lhe conferem um 

estatuto e uma especificidade de referência no concelho. 
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Frequentam a escola, no período diurno, 1134 alunos dos cursos científico-

humanísticos e 148 alunos dos cursos profissionais. No período letivo noturno, funcionam 

os cursos secundários do ensino recorrente com 248 alunos, bem como os cursos de 

Educação e Formação de Adultos. A população escolar integra, com elevado sentido de 

inclusão, alunos provenientes de outros países, nomeadamente dos Países Africanos de 

Língua Oficial Portuguesa (PALOP). 

O corpo docente, predominantemente feminino, caracteriza-se pela estabilidade, 

sendo prova disso o facto de esta escolar ter 165 professores que pertencem ao Quadro 

de Nomeação Definitiva. O corpo de funcionários administrativos e de auxiliares de ação 

educativa perfaz o número de 50 (12 administrativos e 38 auxiliares), sendo também 

maioritariamente feminino. 

A Escola Secundária da Amadora dispõe de vários serviços. Ao nível do apoio aos 

alunos apresenta uma Oficina de Aprendizagem, que se destina a todos os alunos da 

escola que necessitem ou pretendam melhorar as suas competências. Os alunos podem 

aceder a este espaço por indicação do Conselho de Turma ou por iniciativa própria e 

integrando-se nas diferentes atividades, de acordo com as suas necessidades. Ao nível da 

alimentação, a escola dispõe de um bar, com uma oferta bastante variada e opções de 

alimentação saudável, assim como um refeitório. A nível logístico dispõe de uma 

papelaria/reprografia que serve alunos e professores, denotando-se por vezes uma grande 

afluência e dificuldade em dar resposta a todos os pedidos.  

O Regulamento Interno (anexo 1) do Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação 

Portuguesa está bem estruturado e completo e tem como objetivo definir o regime de 

funcionamento do Agrupamento, bem como o direito e os deveres dos vários membros da 

comunidade educativa. Neste documento é possível encontrar todas as informações sobre 

o agrupamento e está disponível para consulta na internet e na direção das várias escolas 

do agrupamento. 

Já o Plano Anual de Atividades (anexo 2) da Escola Secundária da Amadora está 

bastante prático e de fácil interpretação. Nele constam as atividades que se pretendiam 

desenvolver durante o ano letivo 2014/2015, sendo que, por essa razão, foi necessário 

consultar este documento, com o intuito de observar quando iam ser concretizadas as 

atividades de Educação para a Saúde, bem como as datas previstas para as visitas de 

estudo. No entanto, como em qualquer planeamento, pode sofrer reajustes ao longo do 

ano, tal como se veio a verificar. Contudo, este documento é muito mais rico no seu 
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conteúdo, sendo essencial que todos os professores da escola o consultem regularmente 

para terem sempre presentes todas as datas das atividades da escola. 

 

2.3. Grupo de Educação Física 

O Grupo de Educação Física (GEF) da Escola Secundária da Amadora era 

constituído por 11 professores e 3 professores estagiários e foi, ao longo de todo o ano 

letivo, um grande instrumento de socialização profissional. Este GEF sofreu algumas 

alterações do ano passado para este ano, ingressaram dois professores novos que não 

estavam por dentro das dinâmicas do grupo, mas, apesar disso, revelaram ser uma mais-

valia para a escola, uma vez que tinham novas ideias e sugestões.  

O GEF da Escola Secundária da Amadora foi sempre um grupo bastante 

dinamizador, procurando organizar e colaborar em diversas atividades físicas dentro (corta-

mato, torneios de várias modalidades) e fora da escola (Jogos Juvenis Escolares da 

Amadora). Relativamente ao núcleo de estágio (NE), o GEF nunca colocou entraves à 

realização das diversas atividades e tarefas de estágio e ainda se mostraram sempre 

disponíveis para auxiliar em tudo o que precisávamos, o que acabou por ser benéfico. 

Desenvolvemos uma relação mais próxima com alguns docentes, docentes esses que nos 

passaram alguns conhecimentos e experiências e que nos permitiram evoluir enquanto 

professores. Esta socialização profissional é extremamente importante para o 

desenvolvimento de competências dos professores e valores, como a partilha e o trabalho 

de grupo, que devem ser uma constante no seio do GEF. 

O GEF tem um conjunto de documentos necessários para as práticas letivas e que 

orientam os professores no seu processo de ensino. Nesses documentos destacam-se: o 

Regulamento Interno (RI), o documento dos Critérios de Avaliação (anexo 3), o Protocolo 

de Avaliação Inicial (PAI) e o Plano Anual de Atividades (PAA). Destes documentos 

referidos, quase todos eles estão bem estruturados e explicativos do que se pretende 

cumprir, à exceção do PAI que está um pouco confuso em algumas matérias, onde são 

alterados apenas um ou dois indicadores para os níveis Introdutório e Elementar. 

No entanto, existem neste GEF alguns conflitos pessoais e os professores não os 

conseguem colocar de parte na altura em que devem ser debatidas ideias e opiniões. Seria 

importante, por isso, mudar essa atitude, visto que o mais importante é melhorar a 

qualidade do processo de ensino-aprendizagem dos alunos e, desta forma, este está a ser 

condicionado. Outro fator negativo é a questão da uniformização da avaliação, sendo que 
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esta pode ser vista descrevendo um caso prático: uma aluna que trocou para a turma do 

nosso orientador no final do primeiro período tinha nível Elementar na matéria de Voleibol 

com a sua antiga professora e, após algumas aulas dessa matéria, chegámos à conclusão 

que a aluna estava no nível Não Introdutório. É importante que os professores conheçam 

bem os critérios de avaliação da escola e, se existir algo que julguem que deve ser alterado 

ou corrigido, devem propor isso ao grupo, tendo sempre em vista a melhoria da qualidade 

de ensino. Não é concebível que dentro da mesma escola exista uma discrepância tão 

grande no processo de avaliação. 

Uma grande melhoria que ocorreu este ano, através de um professor novo que 

entrou no GEF, foi uma formação de dança desenvolvida pelo próprio, que serviu para unir 

mais o grupo e permitiu que os professores evoluíssem nessa matéria. Seria fundamental, 

no futuro, isto acontecer mais vezes, uma vez que a troca e partilha de conhecimentos 

enriquece a formação dos professores e beneficia o processo de ensino-aprendizagem dos 

alunos. 

No que diz respeito aos recursos espaciais, a ESA apresenta cinco espaços 

polivalentes e uma grande quantidade de material diversificado para realização das várias 

matérias a lecionar. Estes espaços e materiais, para além de serem utilizados para as aulas 

de Educação Física, são também utilizados no Desporto Escolar, torneios inter-turmas ou 

outras atividades que pretendem ser desenvolvidas no âmbito escolar. Quatro dos cincos 

espaços disponíveis são no interior: pavilhão, polidesportivo, ginásio azul e ginásio verde. 

Existe apenas um espaço exterior.  

O roulement estabelecido permite que esteja apenas uma turma por espaço, o que 

facilita o trabalho do professor, sendo que, se for bem aproveitado, pode facilitar também 

o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Pela negativa, referir apenas que, por 

vezes, todos os espaços estão ocupados com aulas e outras vezes encontram-se 

ocupados apenas dois ou três espaços. Se existisse uma melhor gestão da distribuição 

das aulas pelo horário talvez fosse possível que, por exemplo, uma aula que se realizasse 

no exterior em dia de chuva pudesse ser realizada num dos pavilhões interiores. Para estas 

instalações de EF existem ainda quatro auxiliares de ação educativa que mantêm a limpeza 

dos balneários e pavilhões desportivos, ajudando também ainda os professores naquilo 

que for necessário. O roulement foi definido no início do ano pela coordenadora do GEF, 

sendo um ponto essencial para uma adequada lecionação da disciplina de EF, onde a cada 

semana uma turma está em dois espaços diferentes troca de espaços de duas em duas 

semanas. Isto permite ao professor dar algum seguimento ao trabalho desenvolvido, 
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realizando, deste modo, uma continuidade na aula da semana seguinte. Possibilita, 

também, uma diminuição dos tempos de organização e instrução, podendo aumentar, por 

sua vez, o tempo de prática motora. 

 

2.4.  Núcleo de Estágio 

Faziam parte do NE da Escola Secundária da Amadora três professores estagiários, 

todos do sexo masculino e por dois professores orientadores, de escola e de faculdade. 

Os professores estagiários do núcleo da ESA já mantinham desde o primeiro ano do curso 

uma grande amizade, união e capacidade de trabalhar em grupo, o que simplificou 

bastante o trabalho desenvolvido ao longo do estágio. As principais atividades 

desenvolvidas pelo NE foram a observação das aulas de todos os membros constituintes 

do núcleo, a reflexão das mesmas e a procura de soluções para os problemas detetados 

ou para a melhoria da intervenção. 

A primeira tarefa concretizada pelo NE foi o inventário de todo o material disponível 

para a disciplina de Educação Física, seguido da elaboração de uma grelha das matérias 

que podiam ser lecionadas nos diferentes espaços para, desta forma, facilitar o 

planeamento e a elaboração de exercícios. Neste início de ano ocorreram também as 

primeiras reuniões de grupo e de departamento, que permitiram ficar a conhecer o grupo 

de professores com os quais iríamos conviver. 

O NE organizou algumas atividades no âmbito da Educação Física e do Desporto 

Escolar, comparecendo e participando em todas as atividades desenvolvidas na escola, 

umas como organizadores e outras como colaboradores. As atividades onde o NE 

colaborou com a organização foram o Corta-Mato no dia 11 de dezembro, o Torneio de 

Futsal nos dias 7 e 8 de janeiro, o Torneio de Basquetebol no dia 19 de fevereiro, o Torneio 

de Salto em Altura no dia 23 de fevereiro, o Torneio de Andebol no dia 16 de março e os 

Jogos Juvenis Escolares de Futebol no dia 16 de abril e de Voleibol no dia 5 de maio. As 

atividades que foram organizadas pelo NE foram o Torneio de Badminton no dia 15 de 

dezembro, o Torneio de Velocidade no dia 23 de fevereiro, o Torneio de Voleibol no dia 17 

de março, o workshop de bodyboard para todos os alunos da escola e que contou com a 

presença da campeã mundial da modalidade e a iniciação aos desportos de deslize e de 

exploração da natureza nos dias 8 e 9 de Abril (área 3). 

O NE fez um calendário onde estavam estabelecidas todas as tarefas a realizar ao 

longo do ano letivo e foi um grande auxílio na organização e na gestão do trabalho que 
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cada professor estagiário tinha de executar. Todas estas atividades e tarefas permitiram 

que o grupo de estágio tivesse um desenvolvimento exponencial ao nível profissional, 

académico e pessoal. 

Relativamente aos orientadores, estes têm uma grande importância na formação 

dos professores estagiários, uma vez que os seus conhecimentos vão ser um meio para 

ajudar a colmatar as lacunas que os estagiários apresentam. O orientador de escola é 

aquele que tem uma visão mais prática e reflexiva, procurando soluções para os problemas 

que podem surgir. Para uma melhor aprendizagem e desenvolvimento é necessário que a 

relação entre o orientador e o professor estagiário seja baseada numa confiança sólida 

porque só assim é que o estagiário confia ao orientador as suas dificuldades e 

preocupações no ensino da disciplina de Educação Física. Já o orientador de faculdade dá 

um maior apoio nas áreas mais teóricas e assiste a algumas aulas ao longo do ano, dando 

sugestões de melhoria e estimula a capacidade de reflexão dos estagiários. Os professores 

orientadores tiveram um papel fundamental na estrutura do NE, procurando sempre ajudar 

na resolução de problemas e melhorar as competências profissionais dos professores 

estagiários.  

Relativamente a este NE, nunca nenhum dos professores estagiários teve até este 

ano, uma experiência de lecionação, contudo, sinto que a adaptação ao contexto escolar 

foi rápida e eficaz e o núcleo evoluiu constantemente nas suas funções de docente da 

disciplina de Educação Física. 

Todas as aulas foram refletidas em conjunto pelo NE, permitindo evoluir e crescer 

com os próprios erros e com os dos colegas. Por este motivo, é fundamental que os 

professores estagiários assistam às aulas dos colegas e às reuniões realizadas após cada 

aula, onde é possível debater e discutir as decisões tomadas ao nível do planeamento e 

da condução do ensino, promovendo sempre uma reflexão crítica.  

Inicialmente o NE teve algumas dificuldades na elaboração de alguns documentos 

necessários, de planeamento e de reflexão, mas à medida que foram adquiridas rotinas de 

trabalho, estas dificuldades foram ultrapassadas. Existiu sempre uma grande união, 

compreensão e entreajuda e quando surgia uma dificuldade eram procuradas soluções em 

grupo, com o objetivo de superá-la. 
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2.5. Caraterização da turma 12º15 

Neste capítulo é feita uma caraterização geral da turma, que foi o principal meio de 

formação do estágio pedagógico. Este é o ponto de partida para um processo de ensino-

aprendizagem eficiente. É fundamental que o professor conheça as relações existentes no 

seio da turma, as caraterísticas individuais dos alunos e a dinâmica que se desenvolve 

durante as aulas de Educação Física.  

Para fazer a caraterização da turma foi necessário aplicar um questionário na 

primeira aula do ano letivo (ficha individual do aluno), e, através desta, foi possível obter 

informações, não só a nível pessoal, como também do agregado familiar, das atividades 

físicas que praticam e do passado escolar. Mais tarde foi também aplicado um teste 

sociométrico que possibilitou um conhecimento dos principais casos de rejeição e 

aceitação na turma, bem como as suas relações. 

A turma 12º15 da Escola Secundária da Amadora era constituída por 17 alunos, 

dos quais apenas 15 estavam inscritos na disciplina de Educação Física, 8 raparigas e 7 

rapazes, do Curso Cientifico-Humanístico de Artes Visuais e para além da disciplina de 

Educação Física contavam ainda com mais 4 disciplinas. A faixa etária situava-se entre 

os 17 e os 23 anos e a média de idades da turma era 18 anos, ou seja, uma turma muito 

próxima da minha idade, o que inicialmente me criou alguma apreensão, mas quando 

começaram as aulas nunca foi um entrave ao meu desempenho e prestação enquanto 

professor dessa mesma turma. Os alunos sempre mantiveram o respeito necessário e 

sempre cumpriram com o que lhes era solicitado.  

Após a aplicação das fichas de caraterização dos alunos foi possível verificar que 

a grande maioria da turma apresentava ainda uma grande indefinição no que dizia respeito 

ao seu futuro académico/profissional. Este facto torna-se ainda mais preocupante, uma vez 

que o décimo segundo ano apresenta-se como final do ciclo escolar e têm de ser feitas 

escolhas extremamente importantes relativamente ao futuro deles. 

Relativamente ao aproveitamento da turma, este era satisfatório, a média global de 

classificações da turma foi treze valores e oito décimas, não se registando alunos com mais 

do que três classificações inferiores a dez e de não existirem disciplinas com uma 

percentagem superior a cinquenta por cento de classificações inferiores a dez. 
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Disciplinas 

Classificações 

0-7 8-9 10-13 14-17 18-20 % Negativas 

Português 0 2 13 1 0 11,3 

Educação Física 0 0 3 7 5 0 

Desenho A 0 0 8 6 1 0 

Oficina de Artes 0 0 5 8 2 0 

Of. Multimédia B 0 0 7 7 1 0 

Tabela 1 - Classificações do 3º período da turma 12º15 

No que se refere à disciplina de Educação Física, relativamente à pontualidade, a 

turma na sua maioria cumpria com a hora de início da aula, à exceção de dois alunos. Este 

fato tornou-se ainda mais grave porque as duas aulas de Educação Física não eram ao 

primeiro tempo, ou seja, os alunos já se encontravam na escola, por isso não tinham 

motivos para chegar tarde. Isto levou mesmo a que os alunos, em virtude de terem 

ultrapassado o limite legal de faltas injustificadas, na disciplina de Educação Física, fossem 

sujeitos a Atividades de Recuperação da Aprendizagem. Tendo ambos os alunos cumprido 

os planos de atividades definidos e não tendo reincidido no incumprimento do dever de 

assiduidade, foram desconsideradas as faltas injustificadas em excesso. Já em termos de 

assiduidade, a turma apresenta resultados bastante positivos, não havendo casos fora do 

comum a destacar.  

Em relação à participação, esta turma era bastante empenhada na prática, era 

notório que gostavam da disciplina de Educação Física, no entanto, existiam algumas 

matérias em que a turma não se sentia tão à vontade e talvez, por esse motivo, os alunos 

nestas aulas não se empenhavam tanto como nas outras. Todos participavam ativamente 

na aula e a relação entre eles era boa, no geral todos se davam bem e isso é uma vantagem 

para formação de grupos. Os alunos eram cooperantes e ajudavam-se, não existindo casos 

de rejeição. A turma era bastante autónoma e isso poder-se-ia dever ao bom desempenho 

motor da grande maioria dos alunos, o que os mantinha motivados para a prática das 

atividades propostas. 

No desempenho motor, a turma era um pouco heterogénea, tendo um bom nível 

geral nas atividades físicas desportivas, no entanto, as raparigas eram as que apresentam 

maiores dificuldades em grande parte das matérias. Os rapazes tinham um bom reportório 
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motor e, no geral, eram empenhados nas atividades que lhes eram propostas, tendo, por 

vezes, alguns comportamentos fora da tarefa.  

Na aptidão física, a turma também apresentava um bom nível, estando todos na 

zona saudável. No início do ano, a turma manifestava um nível global Introdutório e com o 

decorrer das aulas, esse nível melhorou, tal como seria de esperar, passando para o nível 

Elementar na maioria das matérias, refletindo um trabalho muito produtivo e competente 

realizado com os alunos. 

No que se refere às atividades extracurriculares, só uma aluna na turma praticava 

desporto escolar e que acabou por desistir no 2º período e só 3 alunos faziam desporto 

federado. Existiam ainda outros alunos que realizavam modalidades por recreação/lazer 

com amigos, contudo, a grande maioria só praticava uma vez por semana, o que indicava 

que a turma tinha hábitos de vida pouco ativos. No entanto, a grande maioria dos alunos 

gostava da disciplina de Educação Física e isso facilitou o trabalho de combate ao 

sedentarismo, o que revela, mais uma vez, o importantíssimo papel que a disciplina tem 

na vida dos alunos, por ser um meio para estes se tornarem mais ativos.  
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3. Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

Em relação à área de Organização e Gestão do Ensino Aprendizagem, os objetivos 

e atividades repartem-se por três âmbitos: o Planeamento, a Condução do Ensino e a 

Avaliação. O professor deve inteirar-se de todos os fatores influenciadores e relevantes 

para as suas práticas letivas, devendo sempre procurar tomar as decisões de acordo com 

os alunos. Esta área é a mais importante e a mais valorizada no estágio pedagógico, 

estando diretamente relacionada com a organização e gestão do processo de ensino e 

aprendizagem.  

O professor estagiário deve proporcionar e assegurar as condições favoráveis às 

aprendizagens de modo a facilitar o desenvolvimento e evolução dos alunos. Foi nesta 

área que foi possível desenvolver as diversas competências e capacidades essenciais para 

sermos docentes de sucesso no contexto escolar. 

Neste capítulo será descrito de forma clara e reflexiva, o percurso efetuado ao longo 

de todo o ano letivo, onde vão ser referidas as principais dificuldades sentidas ao longo de 

todo o processo de formação, bem como as mais-valias. 

 

3.1. Planeamento 

O estágio começou no dia 1 de Setembro de 2014, onde ficámos a conhecer as 

instalações e materiais disponíveis para a lecionação da disciplina de Educação Física, 

começámos a desenvolver atividades e tarefas e conhecemos os diversos documentos 

afetos à EF. Tudo isto foi importante e contribuiu para uma melhor integração do NE na 

comunidade escolar. 

O Plano Anual de Turma (PAT) é um documento essencial para a aprendizagem e 

desenvolvimento dos alunos e deve ser realizado logo após a Avaliação Inicial (AI), quando 

o professor já tem um conhecimento da turma e onde são definidos objetivos que se 

esperam que sejam alcançados ao longo do ano. Após a concretização do PAT emergem 

os planos de etapa, que albergam períodos mais reduzidos de tempo e que facilitam a 

orientação e regulação do processo ensino-aprendizagem. Por último surgem os planos de 

unidade de ensino (UE), que são um conjunto de aulas com objetivos e estruturas idênticas. 

Os diferentes níveis de planeamento devem formar entre si uma unidade coerente, 

assegurando a diferenciação e progressão das aprendizagens necessária ao sucesso dos 

alunos. 
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O planeamento foi dividido em quatro etapas. A primeira etapa, Avaliação Inicial, 

onde foram recolhidos os dados fundamentais para orientar o trabalho a desenvolver no 

resto do ano letivo e foi a base para a elaboração do Plano Anual de Turma (anexo 4). A 

segunda etapa, Recuperação e Aprendizagem, teve como objetivo recuperar conteúdos e 

aprendizagens base das várias matérias e que sem elas seria complicado para o aluno 

progredir para níveis e conteúdos mais complexos. A terceira etapa, Aprendizagem e 

Desenvolvimento, em que o principal objetivo era desenvolver as aprendizagens adquiridas 

na etapa anterior e introduzir novos conteúdos, tendo em conta o prognóstico efetuado no 

início do ano. Por último, a quarta etapa, Desenvolvimento e Consolidação, onde se 

realizou uma consolidação dos conteúdos adquiridos ao longo do ano letivo. 

“A avaliação inicial só faz sentido se pretendermos planear em conformidade com 

os dados por ela revelados, ou seja, se assumirmos que é fundamental projetar o ensino de 

uma forma diferenciada, em função das efetivas necessidades dos alunos.”  

(Carvalho, 1994) 

O planeamento e a organização da Avaliação Inicial permitem diagnosticar os níveis 

dos alunos nas matérias, que competências prognosticar e estratégias a utilizar para 

identificar da melhor forma possível o nível de cada um dos alunos. O professor deve 

recolher o máximo de informação do nível dos alunos nas diferentes matérias que vão ser 

lecionadas e o Protocolo de Avaliação Inicial (anexo 5) da escola serve como base para 

todo o processo de Avaliação Inicial. Para o planeamento desta etapa foi necessário 

recorrer a vários documentos de orientação destacando-se: o PAI, o PNEF e o roulement. 

Neste plano de AI foram contemplados os objetivos para esta etapa, foi realizada uma 

caraterização geral da turma, uma grelha com as matérias que podiam ser lecionadas nos 

diferentes espaços, a calendarização da AI, bem como as principais estratégias para o 

início do ano.  

O planeamento consiste num conjunto de processos psicológicos básicos, através 

dos quais o professor visualiza o futuro, faz um inventário de fins e meios e constrói um 

marco de referência que guie as ações (Clark & Peterson, 1986). As dificuldades relativas 

ao planeamento foram diminuindo do primeiro para o último período, uma vez que o 

professor vai adquirindo conhecimentos e competências que inicialmente não possuía e 

permite que o planeamento seja mais adequado e eficaz face ao contexto onde se encontra 

inserido.  
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Na 1ª etapa é importante que o professor consiga definir algumas estratégias 

relacionas com os estilos de ensino a utilizar, a criação de rotinas, a forma de avaliar os 

alunos, a resolução de problemas, entre outras. Estas estratégias terão de ser sempre 

adaptadas aos alunos e ao desempenho que eles apresentam.  

Foram reveladas algumas dificuldades no planeamento das aulas politemáticas 

consoante os espaços disponíveis, não tinha ainda as competências e aptidões bem 

desenvolvidas e as primeiras reuniões do NE foram um bom auxílio na preparação e 

organização das primeiras aulas. O orientador de escola ajudou o NE na definição das 

matérias por espaços, visto que alguns deles são restritivos em termos de material e, por 

isso, era importante saber quais as matérias a abordar em cada espaço. O orientador deu, 

também, auxílio na identificação de quais as melhores formas para organizar aulas 

politemáticas.  

Criar a adaptação das situações de aprendizagem dos alunos por vezes não é fácil, 

porque se planeia a julgar que o aluno consegue executar e nem sempre o desempenho 

que ele tem é o esperado. Estas situações inesperadas podem ser mais facilmente 

resolvidas se o planeamento for bem feito e o professor refletir sobre todas as alternativas. 

Outra dificuldade que surgiu nesta etapa foi a distribuição temporal das matérias, 

de forma lógica e coerente, para abordar todas as matérias sem exceder as 5 semanas 

estipuladas para a avaliação inicial. Para ultrapassar esta dificuldade foi necessário realizar 

um inventário do material e também a elaboração de uma tabela com a polivalência dos 

espaços. Com estes documentos e tendo em conta também a rotação dos espaços definida 

para esta primeira etapa, foi possível realizar uma distribuição das matérias de forma mais 

correta e lógica. 

Após a recolha de dados da Avaliação Inicial foi elaborado o PAT. Neste documento 

o professor deve selecionar os objetivos do programa, adequados às possibilidades dos 

alunos, escolhendo também as melhores estratégias e avaliando os resultados e progresso 

dos alunos (Carvalho & Mira, 1990).  

Este foi o documento de planeamento mais complicado de elaborar, foi difícil saber 

qual era o nível que os alunos podiam atingir no final do ano letivo (prognosticar), tendo 

como referência, apenas, um conjunto de dez aulas. Outro fator que contribuiu para que 

esta tarefa fosse ainda mais difícil de ser concretizada foi a inexistência de linhas 

orientadoras para a construção do PAT, e dado que este documento é extremamente 
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importante para guiar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, era fundamental 

existir um documento que permitisse guiar a sua construção.  

Tal como já tinha acontecido na etapa anterior, existiram também algumas 

dificuldades na distribuição correta das matérias ao longo do ano de forma a potenciar as 

aprendizagens dos alunos. Neste PAT foram definidos os prognósticos finais dos alunos 

nas diferentes matérias, o que pressupunha que o diagnóstico tinha sido bem feito, no 

entanto, mais tarde, verificou-se que isso não aconteceu para alguns alunos em algumas 

matérias, podendo ser explicado pela pouca experiência enquanto professor para assumir 

comportamentos de gestão e de organização da aula simultaneamente com a observação 

diagnóstica e prognóstica. Para superar esta dificuldade as reuniões com o NE, após a 

lecionação das aulas, foram extremamente importantes para se corrigirem aspetos 

relativos ao deslocamento e posicionamento que possibilitam uma melhor recolha de 

informação, assim como a definição de critérios e indicadores que se querem observar em 

determinada aula. Começou-se por definir os indicadores que se pretendiam observar no 

planeamento e isso permitiu que a recolha de informação para a avaliação fosse mais 

eficaz e precisa. Outra estratégia para o futuro, no caso de a turma ter um elevado número 

de alunos, é definir grupos para observar em determinada aula e para determinada matéria, 

visto que o professor não consegue observar todos os alunos e ainda fornecer feedback 

sobre as suas prestações, sendo essencial definir o que se quer observar. 

Posteriormente os diagnósticos errados foram corrigidos, alterando os objetivos 

para esses alunos, quer no PAT, quer nos planos de etapa que se seguiram. Os Planos de 

Etapa caracterizam-se por um período de tempo do ano que se distingue dos restantes, 

por um contributo único para a concretização dos objetivos anuais (Rosado, 1998). Estes 

planos de etapa foram elaborados após o PAT, sendo organizados de forma sequencial 

entre eles. Foram sentidas algumas dificuldades a selecionar os exercícios nas diferentes 

matérias que permitissem aos alunos atingir o nível prognosticado e para a sua resolução 

foi necessário procurar informação sobre as matérias com as quais não estava tão 

familiarizado, procurando colegas do curso que estavam mais informados sobre essas 

matérias e através do estudo autónomo, de forma a criar exercícios que fossem ao 

encontro dos objetivos definidos. Foi também essencial neste processo o grupo de estágio, 

onde foram debatidos quais os melhores exercícios para cumprir determinados objetivos. 

Esta socialização profissional é extremamente importante e este ano os professores 

estagiários estiveram, como é natural, um pouco cingidos ao grupo de estágio, mas no 

futuro, devem procurar comunicar e colaborar com todos os outros professores do GEF, 
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visto que a partilha de ideias e de visões dos diferentes intervenientes permite gerar 

soluções inovadoras e melhorar a qualidade de ensino. 

A realização da segunda etapa teve como objetivo definir as aprendizagens tendo 

por base os grupos de nível definidos no PAT. Os grupos nesta etapa foram 

maioritariamente homogéneos para que trabalhassem com o mesmo intuito, de forma a 

atingirem os mesmos objetivos e respetivo nível. Existiram também casos em que a 

formação de grupos teve de ser refeita, devido ao mau diagnóstico feito na AI. Como já foi 

referido anteriormente, este facto devia-se essencialmente há pouca experiência em 

avaliar e também a uma sobrevalorização de determinados alunos, que após algumas 

aulas, foi possível perceber que não conseguiam cumprir com o que lhes era proposto. É 

importante que o professor reconheça que errou e aceitar esse erro como tentativa de o 

corrigir. O ato de errar leva à aprendizagem e neste ano de estágio errei inúmeras vezes, 

no entanto, aprendi a refletir sobre esses erros e essa reflexão é que faz o professor evoluir.  

Na terceira etapa, a formação de grupos foi preferencialmente heterogénea, com o 

intuito de fornecer aos alunos com maiores dificuldades a possibilidade de se superarem 

com o auxílio de alguns colegas de nível superior, aproximando, por isso, a um estilo de 

ensino mais recíproco. É importante desenvolver esta socialização entre os alunos, com o 

intuito de fomentar o trabalho de grupo, a entreajuda e a cooperação. 

Por último, na quarta etapa voltaram-se a formar grupos homogéneos, sendo já esta 

uma fase de consolidação, os alunos já estavam quase todos nos níveis finais e desta 

forma trabalharam em conjunto para atingirem os objetivos que estavam estipulados para 

o início do ano. Nem todos conseguiram atingir os níveis prognosticados, visto que não é 

fácil para o professor saber identificar a capacidade de aprendizagem e desenvolvimento 

de cada um dos alunos em apenas 5 semanas de lecionação. 

O planeamento da progressão das aprendizagens nas diferentes matérias foi de 

difícil execução, todos os alunos são diferentes e era difícil responder às necessidades 

específicas de cada um. Tendo isto em conta, ao longo primeiro período optou-se por criar 

na grande maioria das aulas, grupos homogéneos, para que cada grupo trabalhasse 

especificamente os objetivos definidos. No entanto, para a progressão dessas mesmas 

aprendizagens também é necessário que haja uma convivência entre os alunos de nível 

mais baixo com alunos de nível superior e verificou-se, na etapa seguinte, que existia uma 

boa cooperação entre eles, existindo um cuidado constante em ajudar o colega na 

concretização das tarefas solicitadas. 
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Inicialmente, eram realizados planos de aula e a principal preocupação recaia em 

questões organização e gestão, onde procurava cumprir os objetivos estabelecidos para a 

sessão e que esta decorresse sem grandes sobressaltos. À medida que se começou a 

realizar as UE, o planeamento já tinha uma perspetiva de continuidade e as rotinas eram 

adquiridas mais facilmente criando um conjunto de aulas com uma boa dinâmica e 

possibilitando aos alunos mais tempo de prática. 

As Unidades de Ensino revelam uma grande importância na medida em que são 

uma ferramenta exemplar e eficaz de organização do ensino e dos objetivos. Segundo 

Bento (1998, citado por Gomes, 2004), o plano de uma UE deverá sempre englobar os 

objetivos a alcançar, a estruturação didática das matérias, a função e tarefas didáticas das 

diferentes aulas e o emprego de meios e materiais de ensino. Esta tarefa de planeamento 

foi difícil de concretizar numa fase inicial, uma vez que a nível académico apenas foi 

abordado o conceito de UE e, como tal, não existia experiência a elaborar este tipo de 

planos. Com o decorrer do ano e após ter a perceção de como se constrói e organiza uma 

UE, o processo de elaboração tornou-se mais fácil. No entanto, era importante definir, tal 

como no PAT, as linhas orientadoras para este tipo de documento, para que fosse possível 

elaborar a UE tendo em conta o contexto em que está inserido. 

O ensino deve ser adaptado aos alunos e às suas capacidades de evolução e, por 

vezes, é necessário realizar alterações às situações de aprendizagem das aulas, para que 

os alunos possam evoluir segundo as suas necessidades e capacidades e por esse motivo 

o plano de aula deve assumir-se apenas como um documento de orientação do professor, 

estando sempre sujeito a alterações. Neste planeamento o professor deverá prever um 

conjunto de soluções e estratégias para situações inesperadas, com o objetivo de que as 

aprendizagens sejam asseguradas. Desde o início que procurei não me cingir muito ao 

plano de aula e dar maior importância às necessidades dos alunos em assimilarem certos 

conteúdos, por exemplo, se o exercício tivesse uma duração de cinco minutos e os alunos 

não conseguissem atingir o objetivo proposto, prolongava mais o exercício e adaptava a 

aula que estava inicialmente planeada. Apesar de não ser necessário realizar planos de 

aula, senti sempre necessidade de fazê-lo, dava-me uma maior segurança na aula e, 

quando surgia alguma dúvida, não hesitava em consultá-lo. 

Na verdade, a tarefa de planear é sempre percecionada como complicada, dada a 

complexidade e imprevisibilidade do ensino (Teixeira & Onofre, 2009). Estes documentos 

dos diferentes níveis de planeamento devem ser coerentes e ter uma ligação e uma 

progressão entre todos. Os vários tipos de planeamentos tiveram como base os resultados 
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e avaliações obtidas nas etapas ou unidades de ensino anteriores. Julgo que os 

documentos de planeamento que foram realizados ao longo do ano letivo apresentaram 

garantias para o sucesso dos alunos. Foi sempre procurado especificar ao máximo para, 

desta forma, aumentar a eficácia da avaliação e melhorar o processo de ensino-

aprendizagem dos alunos. 

 

3.2. Avaliação 

A avaliação deve ser contínua e sistemática, durante todo o processo de ensino-

aprendizagem (embora possam existir momentos fortes de avaliação) para permitir ao 

professor reformular ou manter os objetivos selecionados e modificar, caso necessário as 

estratégias utilizadas para a consecução desses objetivos.  

(Carvalho & Mira, 1990) 

O professor deve utilizar de forma criteriosa para este processo um dos seus mais 

credíveis instrumentos, a observação. Para além deste, são também essenciais as fichas 

de registo, visto que estas dão maior credibilidade à observação que é feita. É neste 

processo de avaliação que é recolhida informação que permite tomar decisões. 

Este processo foi uma tarefa onde houve sempre algum receio, uma vez que não 

existia uma experiência de ensino e a probabilidade de falhar era maior. A solução passou 

por procurar junto do orientador de escola conselhos para que a avaliação das 

aprendizagens e da evolução dos alunos fosse feita da melhor forma. 

A avaliação em Educação Física divide-se em 3 grandes dimensões, a Avaliação 

Inicial, a Avaliação Formativa e a Avaliação Sumativa e, de seguida, será feita uma reflexão 

das principais dificuldades e das aprendizagens que foram adquiridas ao longo deste 

processo. 

 

3.2.1. Avaliação Inicial 

A Avaliação Inicial teve como principais objetivos realizar uma avaliação diagnóstica 

para, posteriormente, serem determinados os prognósticos para os alunos nas diferentes 

matérias. Esta AI decorreu nas primeiras cinco semanas de aulas e teve como base o 

Protocolo de Avaliação Inicial da Escola Secundária da Amadora. A existência deste 

documento torna-se essencial para a elaboração do Plano Anual de Turma, identificando 
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as dificuldades e limitações dos alunos face às aprendizagens que poderão vir a realizar 

na aula de Educação Física (Carvalho, 1994).   

Nas primeiras aulas foi percetível o desconhecimento das possibilidades dos 

espaços e das diversas formas de o utilizar, aliado a um mau posicionamento e circulação 

pela aula, fez com que não fosse possível observar todos os alunos em todas as matérias. 

Foram reveladas também dificuldades para identificar os níveis dos alunos intermédios, ou 

seja, era fácil identificar o nível dos alunos “mais fortes” e “mais fracos” em determinada 

matéria, mas a grande maioria não se conseguia e é nesses alunos que o professor deve 

focar a sua atenção.  

O auxílio dos colegas de estágio neste processo de AI foi extremamente importante, 

nomeadamente na recolha dos dados em determinadas matérias e, posteriormente, na 

comparação destes com as turmas desses mesmos colegas, com o intuito de verificar a 

fiabilidade do diagnóstico realizado. Este apoio dado pelo NE foi fulcral na minha evolução 

enquanto professor e permitiu que existisse maior coerência e justiça nas classificações 

diagnosticadas aos alunos. Outro problema que condicionou a recolha de informação foi o 

facto de que, lecionando mais do que uma matéria por aula, havia a tendência em focar a 

atenção da mesma forma nas duas ou três matérias que estavam a ser abordadas e, para 

a resolução desta dificuldade, procurou-se planear cuidadosamente qual a matéria e os 

grupos de alunos que tinham de ser mais atentamente observados em cada aula. O número 

de alunos da minha turma era reduzido, isso levou-me várias vezes a procurar ser mais 

minucioso na avaliação para ser o mais credível e justo possível, contudo, em turmas com 

mais alunos, o professor deve procurar filtrar os indicadores mais importantes e mais fáceis 

de observar, não sendo concebível nesta etapa o professor verificar indicador a indicador 

se o aluno cumpre o que está estabelecido.   

O registo das observações logo após o final da sessão revelou-se também uma boa 

estratégia para otimizar a recolha de dados, consegui cumprir nestas primeiras cinco 

semanas a avaliação das atividades físicas e desportivas, como também foi possível 

recolher todas as informações relativas à Aptidão Física e Conhecimentos, este último 

através da realização de um teste diagnóstico.  

Todas as informações recolhidas neste período da Avaliação Inicial serviram de 

base de trabalho para o resto do ano letivo, no entanto, ao início e devido há pouca 

experiência em assumir comportamentos de gestão e de organização da aula 

simultaneamente com a observação diagnóstica. Para esta dificuldade ser superada, foram 
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corrigidos aspetos relativos ao deslocamento e posicionamento que possibilitavam uma 

melhor recolha de informação, como também foram definidos de forma mais clara os 

critérios e indicadores que se queriam observar em determinada aula, com o intuito de não 

se avaliar tudo numa só vez. Com o decorrer desta etapa foi-se corrigindo estes aspetos 

de observação e o registo era efetuado logo após as aulas, permitindo identificar o nível de 

aprendizagem em que cada aluno se encontrava. 

O processo de Avaliação Inicial foi indispensável para ser possível prognosticar, 

tendo em conta o diagnóstico realizado ao longo deste período de tempo e permitiu 

perceber que não se deve ser extremamente rigoroso no cumprimento de todos os critérios, 

uma vez que vão existir mais oportunidades de observar os alunos, sendo possível alterar 

posteriormente esse mesmo diagnóstico e prognóstico.  

 

3.2.2. Avaliação Formativa 

A avaliação formativa (AF) deve ser uma prática constante do professor e, segundo 

Harlen (2006), tem como objetivo assegurar a qualidade e a melhoria da aprendizagem, 

utilizando os resultados como guia para a tomada de decisão, focando-se nos objetivos da 

aprendizagem, tendo como função providenciar feedback para a melhoria e devendo este 

ocorrer durante o desenvolvimento das operações. 

A AF deve assumir-se como parte integrante do desenvolvimento curricular, 

regulando o ensino e o seu planeamento (Araújo, 2007). Esta componente avaliativa é 

direcionada para o aluno e para a sua evolução no processo de ensino-aprendizagem, ou 

seja, deve informar os alunos relativamente às suas capacidades e ao seu desempenho, 

para que estes tenham a noção clara da sua possível evolução. Isto permite que o aluno 

saiba quais os aspetos onde tem de melhorar para atingir níveis superiores de 

desempenho. 

A AF tem três funções essenciais: orientar e regular a nossa atividade, bem como 

controlar os seus efeitos, recaindo na aprendizagem (Carvalho, 1994). Esta avaliação deve 

ser efetuada de forma sistemática, existindo um sentimento de que poderia ter sido 

aplicado mais vezes este tipo de avaliação, visto que é extremamente importante que os 

alunos saibam constantemente o que têm de corrigir ou melhorar para, desta forma, 

conseguirem evoluir. Foi utilizado frequentemente o questionamento e o feedback durante 

as aulas, para fornecer informação aos alunos sobre a sua prestação nas aulas.  
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Nas etapas seguintes, o NE criou fichas para todas as matérias lecionadas (anexo 

6), com os indicadores que eram avaliados e os alunos preenchiam se sabiam ou não fazer 

esses indicadores, sendo que, posteriormente, era verificado por mim pois, se não existisse 

esta contrainformação, este processo funcionava como autoavaliação. Esta forma de 

informar os alunos da sua prestação permite um ótimo acompanhamento, por parte de 

cada aluno, do seu próprio desempenho, orientando as suas ações para o alcance dos 

objetivos definidos, sendo um instrumento de consulta sempre que o aluno necessite de 

rever para saber que objetivos precisa de atingir. 

No final de cada período os alunos realizaram fichas de autoavaliação e quase 

todos acertaram nas suas classificações, demonstrando por isso que os alunos eram 

conhecedores dos critérios de avaliação. Segundo Carvalho (1994), o aluno deve participar 

no processo avaliativo, na medida em que através dele toma consciência das suas 

limitações e possibilidades, sabe concretamente o que se espera dele e compromete-se 

com o processo de ensino-aprendizagem, podendo participar em compromissos 

pedagógicos com colegas e professor. Existiu o sentimento de que estava a incluir os 

alunos no processo de avaliação e que eles tinham completa noção do que conseguiam 

fazer e do que poderiam atingir. 

Na minha opinião esta avaliação deve ser melhorada no futuro, dando mais 

informações sobre as prestações dos alunos nas várias matérias para, desta forma, 

conseguirem ter uma melhor noção das suas capacidades e potencialidades. A avaliação 

formativa não se concretiza apenas em tarefas pontuais com esse fim, mas na criação de 

todo um clima de aula favorável à mesma.  

 

3.2.3. Avaliação Sumativa 

A Avaliação Sumativa (AS) é o que determina efetivamente o estado dos alunos no 

final de cada período letivo e por esse motivo, o professor deve encarar este processo com 

o máximo de responsabilidade e rigor.  

A avaliação deve ser um instrumento importante para prognosticar as possibilidades 

de aprendizagem dos alunos ou decidir sobre as condições que os ajudem a superar as 

dificuldades.  

(Araújo, 2007) 
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A AS da Escola Secundária da Amadora abrange três grandes áreas de avaliação 

da Educação Física, designadamente: Atividades Físicas e Desportivas, Aptidão Física e 

Conhecimentos. A avaliação das Atividades Físicas é uma complementação dos registos 

elaborados durante as avaliações formativas, atribuindo um nível de desempenho em cada 

matéria. São selecionadas as seis melhores matérias de cinco categorias diferentes 

distintas (Jogos Desportivos Coletivos, Ginástica, Atletismo, Raquetes e Dança), 

promovendo desta forma o ecletismo no processo de formação dos alunos.  

A principal dificuldade residiu no foco dos pontos críticos dos exercícios, ou seja, 

saber o que avaliar quando se está a observar. É fundamental que esta avaliação também 

seja alvo de planeamento e previsão, porque desta forma, é possível observar de forma 

mais eficaz o nível de prática dos alunos.  

Houve sobretudo uma preocupação em determinar corretamente a classificação 

dos alunos com o auxílio dos instrumentos de avaliação. Apesar da pouca experiência no 

cargo de docente, existe um sentimento de sucesso neste processo, uma vez que foi 

possível realizar um registo constante do desempenho dos alunos e permitiu uma melhor 

aferição dos níveis de desempenho dos alunos. 

Quanto à aptidão física, foi aplicado a bateria de testes do Fitnessgram, 

nomeadamente: a força superior (extensão de braços), força média (abdominais), a 

resistência (vaivém ou milha) e a flexibilidade (senta e alcança, flexibilidade de ombros e 

extensão do tronco).  

Por último, na área dos conhecimentos, foram realizados dois trabalhos de grupo 

nos dois primeiros períodos e os temas para os trabalhos que foram utilizados estavam 

definidos nos critérios de avaliação da Escola Secundária da Amadora. No último período 

foi ainda realizado um teste escrito (anexo 7). Os trabalhos escritos foram entregues todos 

no mesmo dia e na apresentação oral foi exigido aos alunos a realização de um 

PowerPoint, onde foram sugeridas algumas recomendações, como por exemplo o facto de 

o aluno não dever limitar-se a ler slides e dinamizar a apresentação com imagens ou 

vídeos. No final de cada apresentação existia um espaço para os alunos tirarem dúvidas e 

ainda era feita uma apreciação global. Foi também uma forma de preparar os alunos para 

futuras apresentações a que vão estar sujeitos caso prossigam a vida académica e permitiu 

diferenciar a classificação dos elementos do grupo em função do desempenho deles na 

apresentação. 
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No caso particular de uma aluna que nunca fez Educação Física, foi solicitado que 

realizasse mais um trabalho individual sobre a matéria de corfebol e um teste escrito sobre 

as atividades físicas e desportivas. Optou-se pela realização deste trabalho porque esta 

matéria de corfebol só podia ser lecionada no exterior e na terceira etapa quase nunca 

houve a oportunidade de ter aulas nesse espaço, devido às condições meteorológicas 

adversas, optando-se por complementar o ensino do corfebol com a realização deste 

trabalho. 

Neste sentido, a avaliação dos níveis dos alunos ficou assegurada e foi realizada 

com o máximo rigor e organização, procurando sempre que fosse estruturado de modo a 

que os diversos tipos de avaliação formassem uma unidade coerente entre si.  

 

3.3. Condução do ensino 

O processo de condução do ensino tem como principal objetivo a melhoria do 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos e através dele foi possível adquirir 

conhecimentos e competências que permitem intervir de forma mais eficaz.  

Existiram neste processo, tal como já foi referido anteriormente, duas fases distintas 

que marcaram todo o ano letivo. Um primeiro momento marcado pela preocupação de 

questões organizativas e de gestão da sala de aula, procurando que esta decorresse sem 

grandes alterações face ao que estava estabelecido no plano de aula. Um segundo 

momento, perto do final do primeiro período, onde as rotinas organizativas e a logística da 

aula já estavam assimiladas pelos alunos e onde começou a existir uma maior 

preocupação com a observação e a transmissão de feedback, tendo em conta os objetivos 

que estavam definidos para a sessão. Como refere Anacleto (2008), verifica-se, ao longo 

do estágio, uma hierarquia das preocupações, onde o nível de preocupação varia com a 

experiência de ensino. Primeiro, estas situam-se a nível pessoal, centradas no próprio 

professor, posteriormente com as atividades, tarefas e estratégias de ensino, e por último 

com o impacto da ação docente/ensino nos alunos. 

Para esta reflexão foram definidos sete temas, iniciando pela organização, gestão 

e estilos de ensino, seguido da instrução, acompanhamento ativo da aprendizagem e 

observação, disciplina, clima de aula e, por último, a gestão do conteúdo das tarefas. 
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3.3.1. Organização, gestão e estilos de ensino 

Desde cedo, houve a necessidade de estabelecer rotinas organizativas e de gestão 

de aula e da turma que possibilitaram uma afirmação perante a turma para que, desta 

forma, os alunos percebessem nitidamente aquilo que poderiam ou não fazer, como 

também criou uma boa dinamização das aulas. Tal como referem Betchel, Stevens e Brett 

(2012), a transmissão das regras de funcionamento da aula no início do ano deve ser feita 

de forma planeada e explícita para que os alunos conheçam claramente a atitude que se 

espera da parte deles. Estas medidas organizativas da sala de aula devem ser previamente 

planeadas, ou seja, se os planos de aula englobarem a organização da turma nas diversas 

tarefas, o processo de controlo e gestão da aula é facilitado, aumentando também o tempo 

de prática dos alunos.  

Na segunda etapa de formação, o processo organizativo e o cumprimento de rotinas 

estabelecidas melhorou significativamente. Houve uma preocupação com o controlo 

constante da turma, evitando comportamentos fora da tarefa e situações de indisciplina. 

Considero que o nível de organização das aulas foi adequado, o que me permitiu um 

melhor controlo de toda a turma. Foi também nesta altura que começou a realizar a UE, o 

que facilitou muito a tarefa de planeamento, onde foi necessário ter em conta os conteúdos 

a lecionar, a formação de grupos, a organização da aula e todo o processo de ensino, 

tendo em vista o objetivo final. A estrutura da aula era idêntica, o que possibilitou que os 

alunos adquirissem mais rapidamente as rotinas de organização da sessão, permitindo que 

eu me desprendesse destas tarefas e desta forma pudesse intervir mais nas aulas.  

Esta organização e gestão da sala de aula começou a ser menos preponderante no 

segundo e terceiro período. Os alunos já tinham adquirido completamente as rotinas da 

aula, no entanto, foi necessário um acompanhamento sempre próximo para evitar perdas 

de tempo e houve a necessidade de reforçar sempre alguns aspetos durante a instrução, 

com o intuito de reduzir o tempo de organização, dado que, se deixar de haver um cuidado 

do professor para este aspeto, os alunos tendem a demorar mais tempo e a ter mais 

comportamentos fora da tarefa. Nas aulas de ginásio azul, a montagem do material de 

ginástica levava sempre algum tempo a ser efetuada e definiram-se sempre grupos de dois 

e três alunos para montarem a sua estação, esclarecendo logo o que se pretendia de cada 

aluno. Em turmas de idades inferiores, esta dimensão ganha ainda mais importância, na 

medida em que o material tem de ser tratado com cuidado e as regras de segurança têm 

de estar bem definidas pelo professor para evitar que aconteçam acidentes. 



25 
 

Inicialmente os estilos de ensino mais utilizados incidiram no comando e tarefa. Não 

existiu uma grande variação dos estilos de ensino, uma vez que não havia um grande 

domínio da prática letiva e isso levou, por vezes, a cingir-me apenas a alguns estilos mais 

centrados no professor, ou seja, estilos de ensino convergentes. 

O estilo de ensino por comando foi mais utilizado no aquecimento, durante a 

mobilização articular e, por vezes, também na ginástica de solo, uma vez que esta era uma 

matéria onde existia uma maior tendência para comportamentos fora da tarefa e esta foi 

uma das soluções encontradas para os alunos estarem em prática constante.  

O estilo de ensino tarefa foi o mais utilizado durante as aulas. Era dada uma 

instrução inicial, explicando o funcionamento da aula e de cada estação e, após a 

informação ser dada, passava a ser o aluno a assumir algumas decisões na realização de 

cada tarefa. No entanto, com o decorrer do ano, foram exploradas em certas situações a 

autonomia dos alunos em algumas matérias, delegando diferentes tarefas e 

responsabilidades. Por exemplo, na ginástica acrobática, os alunos definiram os grupos e 

um líder para orientar todo o processo e foram estes que desenvolveram essa atividade ao 

longo do ano, culminando na apresentação da coreografia.  

Depois da primeira etapa, foram os alunos que conduziram a parte inicial da aula, 

revelando responsabilidade e compromisso na execução da tarefa e que possibilitou esta 

delegação de cargos durante as aulas. Existiu sempre a preocupação de controlar esse 

momento da aula, verificando se a tarefa que foi solicitada estava a ser cumprida, tanto 

pelos alunos responsáveis, como pelos alunos que realizavam a tarefa. 

Mais tarde, foi também utilizado o estilo de ensino recíproco para a ginástica de 

aparelhos e de solo. Nestas matérias os grupos eram essencialmente heterogéneos e foi 

dada a possibilidade aos alunos de se ajudarem mutuamente para conseguirem atingir os 

objetivos pretendidos. Foram utilizados ainda meios auxiliares de forma criteriosa para 

tornar mais eficiente a organização e a gestão de atividades, bem como as demonstrações 

e a visualização de imagens para, desta forma, os alunos conseguirem observar o que era 

pretendido.  

No final de cada período, a autoavaliação dos alunos permitia que estes se 

apropriassem dos critérios de avaliação e dos indicadores e conseguissem eles mesmo 

estabelecer metas para o final do ano. A matéria onde se notou mais isso foi na ginástica 

de solo, quando os alunos souberam que tinham de realizar uma sequência com seis 

elementos aumentaram consideravelmente a sua disponibilidade motora e o empenho. Foi 
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neste momento que se percebeu realmente a importância que tem os alunos estarem a par 

dos critérios de avaliação da sua escola, uma vez que nesta matéria até era onde existiam 

mais comportamentos fora da tarefa e depois de ficarem conhecedores da avaliação 

alteraram o seu comportamento. 

Outro fator que influenciou a escolha dos estilos mais divergentes foi o controlo da 

disciplina. Optou-se por não diversificar demasiado os estilos de ensino, sob risco de não 

conseguir controlar a turma, uma vez que, apesar de esta se revelar empenhada, quando 

os alunos tinham mais autonomia, levava a que tivessem mais comportamentos fora da 

tarefa. 

 

3.3.2. Instrução 

O professor deve transmitir aos alunos os objetivos para os quais vão trabalhar e 

informar “clara e concisamente o que fazer, onde e porquê” (Carreiro da Costa, 1984). Se 

assim for, de certeza que os objetivos vão ser concretizados. Existiu sempre uma 

preocupação constante em realizar uma instrução que explicasse de forma clara e objetiva 

as atividades que pretendia para aquela aula. Onofre (1995) refere que a instrução consiste 

em todas as intervenções realizadas pelo professor, contribuindo para melhorar a forma 

como este apresenta as atividades de aprendizagem aos alunos. Foi necessário recorrer, 

por vezes, à demonstração para o aluno extrair informações importantes que irão auxiliar 

nas suas aprendizagens.  

Revelou-se sempre uma preocupação na adequação da linguagem e na forma de 

transmitir a mensagem, deliberando sobre o que ia ser dito, de modo a não alongar muito 

nesta dimensão. Tal como refere Sarmento et al. (1998), o ato de comunicar deve ser 

planeado e ensaiado, o professor deve treinar as suas preleções antes de as levar à 

prática. Utilizou-se uma terminologia adequada, verificando sempre se os alunos estavam 

atentos e concentrados durante a instrução, colocando-os sempre no campo de visão do 

professor. 

Foi também necessário complementar o conhecimento em algumas matérias com 

as quais não estava tão familiarizado, como por exemplo ginástica, corfebol ou hóquei em 

campo, para proporcionar uma maior qualidade de ensino aos alunos. Os professores mais 

eficazes são aqueles que apresentam clareza na sua intervenção e recorrem com 

frequência à demonstração e à emissão de palavras-chave apropriadas (Rosado & 

Mesquita, 2009). Como tal, houve a preocupação de, sempre que necessário, recorrer à 
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demonstração, solicitando a um aluno que se destacasse naquela matéria para 

exemplificar, sendo que isso permitia valorizar esse mesmo aluno e, ao mesmo tempo, 

destacar os erros mais comuns e as suas componentes críticas. Podia também ser 

complementado em algumas matérias, como o caso da luta ou da ginástica, com imagens 

ilustrativas das tarefas que eram pretendidas para aquela aula. 

No final das aulas realizava-se um balanço final onde se procurava passar a visão 

do professor sobre a prestação dos alunos durante a aula, optando, na maior parte das 

vezes, por uma apreciação global da turma e não procurando individualizar muito. Nunca 

houve grandes dificuldades nesta dimensão, a forma simples como se tentava passar os 

conteúdos aos alunos sempre foi um fator benéfico nesta dimensão, contudo, poderia ter 

sido utilizado mais vezes o questionamento, verificando o nível de atenção dos alunos, 

principalmente dos mais desatentos. 

A utilização adequada da dimensão permite uma maior compreensão dos alunos e 

facilita a tarefa do professor, potenciando a dinamização das aulas. Existe o sentimento de 

que as instruções dadas foram sendo melhoradas ao longo do ano, inicialmente tinha 

menos bases em algumas matérias, o que me levou a procurar saber mais sobre elas para 

que o processo de ensino-aprendizagem dos alunos melhorasse. Este fator aplica-se para 

todas as áreas em que o professor está envolvido, nunca somos sujeitos totalmente 

formados e devemos procurar melhorar constantemente, tendo sempre em vista a melhoria 

da qualidade de ensino. 

 

3.3.3. Acompanhamento ativo da aprendizagem e observação 

O professor deve observar constantemente os alunos na tarefa que estão a 

desempenhar e ter uma intervenção no sentido da sua evolução, sendo que para esta 

contribuiu muito o feedback (FB) e é através deste que é dada a informação ao aluno para 

a alteração do comportamento e respetiva sugestão de melhoria. 

O conceito de feedback pedagógico é definido como um comportamento do 

professor de reação à resposta motora de um aluno ou atleta, tendo por objetivo modificar 

essa resposta, no sentido da aquisição ou realização de uma habilidade (Fishman & Tobey, 

1978, citado por Rosado, 2009) 

A observação e correção da prestação motora do aluno está associado ao processo 

de ensino-aprendizagem e pretende que exista uma mudança de comportamento, tendo 
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sempre em vista a melhoria da prestação dos alunos, ficando ao cargo do professor 

controlar, corrigir e verificar se existe uma mudança comportamental, sendo o feedback o 

principal instrumento de atuação. Onofre (1995) defende que a ajuda aos alunos não 

deverá basear-se na informação de como fazer, devendo ser complementada por um 

acompanhamento constante da atividade dos alunos. O feedback é um fator muito 

importante para o ensino ser eficaz e, como tal, deve ser pertinente e constante e deve 

ocorrer durante a ação motora ou logo a seguir, para que os alunos consigam corrigir a sua 

ação.  

Segundo Gamlem & Smith (2013), os alunos consideram o feedback mais 

pertinente e útil quando o professor fecha o ciclo de feedback e faz correções para que os 

alunos tenham tempo e oportunidade de melhorar esse desempenho. Foi difícil administrar 

FB a todos os alunos, com dificuldades diferentes e com tantas tarefas em simultâneo e é 

fundamental que o professor consiga filtrar o mais importante da tarefa, para conseguir 

intervir de forma pertinente e o maior número de vezes possível. Para além de emitir o 

feedback, o professor precisa de verificar se o aluno cumpre com o que lhe foi solicitado e, 

sempre que isso acontecia, procurava elogiar o aluno em questão, estabelecendo um clima 

positivo e potenciador para a aprendizagem.  

As maiores dificuldades sentidas foram fornecer feedbacks prescritivos em matérias 

com as quais não estava tão familiarizado e transmitir feedbacks a um aluno em específico 

e não ao grupo. A primeira, tal como foi referida anteriormente, foi ultrapassada através do 

estudo autónomo, para desta forma ter bem presentes as componentes críticas e os erros 

mais comuns, e assim o feedback era mais assertivo e adequado. A segunda foi corrigida 

através do meu posicionamento, começando a circular mais por fora e a ver toda a turma. 

Desta forma tinha a perceção que o erro de um aluno normalmente era o erro da grande 

maioria e o feedback para o grupo era muito mais eficaz e permitia também que o aluno 

sentisse a minha presença na aula e tivesse menos comportamentos fora da tarefa. Esta 

individualização da intervenção tornava-se demasiado repetitiva sem necessidade, uma 

vez que se transmitisse informação para o grupo para corrigir um erro comum, perdia 

menos tempo no mesmo feedback e permitia estar mais atento a outros aspetos. Ao 

posicionar-me mais por fora dos exercícios consegui observar melhor e descortinar mais 

facilmente os erros dos alunos para posteriormente poder corrigir e verificar se o feedback 

teve ou não efeito nos alunos. 

Como foi referido anteriormente, na primeira etapa existia uma grande preocupação 

com a gestão e organização da aula e tinha menos períodos de intervenção junto dos 
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alunos. À medida que os alunos foram assimilando as rotinas da aula, comecei a estar 

mais preocupado com a prática motora dos alunos do que com a gestão e organização da 

aula e consegui aumentar a minha frequência de feedbacks. Tal como refere Ildefonso 

(2013), as preocupações com o próprio professor, tendem a ser mais frequentes no início 

do estágio, enquanto as preocupações e reflexões com os alunos tendem a ser mais 

expressivas com aproximar do fim do ano letivo. 

Para manter os níveis de empenho e motivação ao longo da aula é necessário um 

acompanhamento ativo das atividades dos alunos e o feedback à distância foi um dos meus 

focos de intervenção para, desta forma, marcar presença na aula e, ao mesmo tempo, 

melhorar a prestação dos alunos. O posicionamento é fundamental pois determina a 

presença do professor e a capacidade de intervir no momento certo. O FB é claramente o 

melhor meio de aprendizagem dos alunos porque se estes estiverem a cometer um erro e 

ninguém os corrigir, os alunos vão manter esse erro, sendo, por isso, fundamental que o 

professor consiga detetar e corrigir tudo o que observa. 

Procurei transmitir FB maioritariamente prescritivo, procurando transmitir 

informação específica sobre a tarefa que o aluno executava e o que devia realizar de 

seguida para melhorar o seu desempenho. Para melhorar este aspeto ao longo do ano foi 

necessário um estudo sobre os conteúdos programáticos e estratégias de observação para 

identificar mais facilmente os erros e as dificuldades dos alunos. Contudo, algumas 

matérias em que a minha formação inicial não incidiu necessitam de ser melhoradas, como 

o caso da dança ou do corfebol.  

 

3.3.4. Disciplina  

Segundo Siedentop (1983), a disciplina pode ser abordada segundo duas 

perspetivas, prevenção e/ou remediação e para promover a disciplina, é necessário que 

esta resulte de um compromisso positivo entre todos e a sua memória e evocação são 

essenciais. O professor deve garantir que os alunos conhecem as consequências nos 

casos de indisciplina, garantindo também que não existem reincidências, devendo agir 

quando o compromisso é desrespeitado.  

Para esta dimensão contribui muito o posicionamento do professor, devendo 

procurar constantemente controlar a turma, particularmente os alunos mais agitados e 

através deste bom posicionamento existe uma sensação de que o professor está a ver tudo 

o que se passa.  



30 
 

Segundo Siedentop (1983) existem dois tipos de comportamentos inapropriados 

que importa distinguir: comportamentos fora da tarefa e comportamentos de desvio. 

Comportamento Fora da Tarefa é um comportamento inapropriado onde o aluno revela 

falta de participação quando uma tarefa é atribuída pelo professor, mas não distrai nem 

incomoda outro aluno pela sua desatenção. Comportamento de desvio (desviante) é 

qualquer comportamento que impeça a continuação da atividade por parte de um ou vários 

alunos. 

No geral, a turma era bastante cooperante e não apresentava comportamentos 

preocupantes. No entanto, por vezes, alguns alunos tinham comportamentos fora da tarefa, 

principalmente nas aulas de ginásio azul, nas matérias de ginástica de solo e de aparelhos. 

Procurou-se, assim, criar mais estações neste espaço para que estivessem menos alunos 

em cada estação e, desta maneira, aumentar o tempo de prática motora e ainda reduzir os 

comportamentos fora da tarefa. Existia também uma preocupação constante com a 

organização da aula porque, quanto maior for o tempo de transição entre exercícios ou 

quanto maior for o tempo de espera para iniciarem o exercício, mais propício é o 

aparecimento de comportamentos fora da tarefa. Raramente surgiram comportamentos de 

desvio na turma que lecionei, sendo esse um fator de grande satisfação e realização 

pessoal. 

A minha primeira abordagem com os alunos e procedimentos na gestão da aula 

foram rígidos, não sendo muito flexível em relação a algumas atitudes destes, procurando, 

desta forma, incutir o cumprimento criterioso das regras estabelecidas. Mais tarde, houve 

a perceção de que a turma era empenhada e bem comportada, o que me permitiu ser mais 

permissivo. Esta primeira abordagem também me pareceu normal, para ganhar primeiro o 

respeito dos alunos, no entanto, sinto que a minha relação com eles foi-se tornando cada 

vez mais próxima e não foi por isso que a turma deixou de estar concentrada ou 

empenhada na tarefa. Sempre que um aluno se começava a exceder, bastava uma 

chamada de atenção para que ele compreendesse que o seu comportamento não era o 

mais adequado.  

Acredito que criei um bom relacionamento com os alunos ao longo do ano e isso 

terá contribuído, de forma positiva, para que não ocorressem casos muito graves de 

indisciplina e sem ser necessário uma abordagem muito rígida na forma de atuar com eles. 

No início do ano, estava algo receoso relativamente a esta dimensão, julguei que por ser 

professor estagiário os alunos poderiam não cumprir com o que lhes era solicitado, contudo 

isso nunca aconteceu, nem na minha turma, nem nas turmas da semana a tempo inteiro. 
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3.3.5. Clima de aula 

Desde o início do ano que procurei garantir um clima positivo na aula, mostrando 

uma grande disponibilidade para a experimentação de diversas formas de atuação, de 

forma a garantir um clima de aula promotor de sucesso e de boa relação entre alunos, 

entre professor e alunos e entre alunos e as matérias. O clima de aula pode ser facilitador 

ou prejudicial para o cumprimento dos objetivos delimitados pelo professor. 

Independentemente dos objetivos propostos, as possibilidades de os alcançar apresentam-

se elevadas, caso o clima seja positivo (Rosado, 1998).  

Inicialmente foram incluídos alguns jogos lúdicos, não só com o intuito de criar um 

bom clima, como também para integrar os alunos novos na turma. Através disto conseguiu-

se também retirar algumas ilações da maneira de atuar em relação a determinados alunos, 

percebendo logo quais destes aceitavam bem a correção e procuravam logo superar as 

dificuldades e os outros que desmotivavam mais facilmente, em que era necessária uma 

intervenção mais detalhada, com um acompanhamento mais constante. Uma vantagem da 

minha turma foi a existência de alunos com boas capacidades motoras e mostrando-se 

solidários com os colegas, procurando incentivá-los. 

Foi garantido um bom clima de aula e empatia com os alunos, o que permitiu que 

os objetivos das aulas fossem cumpridos. A relação com as matérias de ensino foi 

crescendo, inicialmente o empenho deles era maior naquelas que gostavam mais, mas, 

com o passar do tempo, esse empenho estendeu-se também às outras matérias. Se as 

tarefas e os exercícios propostos fossem próximos da situação formal de jogo, este 

empenho ainda era maior. Mesmo com carências técnicas, o jogo motiva os alunos para a 

prática e as aprendizagens eram mais facilmente atingidas e, por isso, em todas as aulas 

procurava culminar sempre em jogo. 

Sempre que se verificava uma evolução durante a execução dos exercícios 

propostos, procurava elogiar o aluno pelo seu bom desempenho, mostrando não só aquele 

aluno como também à turma, um reconhecimento da minha parte para as respetivas 

evoluções.  

É fundamental a existência de aulas que ofereçam uma diversidade de solicitações 

de aprendizagem (Onofre, 1995). Creio que a criação de aulas politemáticas potenciava o 

ensino e aprendizagem dos alunos, uma vez que eles até poderiam estar numa matéria 

com a qual não se identificavam tanto, mas sabiam que a seguir iam para outra matéria 
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mais do seu agrado, não criando grande insatisfação nestes. No entanto, esta diversidade 

tem de ser adequada aos níveis dos alunos, porque eles não conseguem executar aquilo 

que não sabem fazer. Ao início, a criação de exercícios adequados aos níveis dos alunos 

não foi a melhor e, através das reuniões do NE, conseguiu-se corrigir ao longo do tempo e 

criar exercícios que fossem ao encontro das necessidades específicas dos alunos.  

 

3.3.6. Gestão do conteúdo das tarefas 

A estratégia que adotei para a criação de exercícios passou pelas seguintes 

perguntas: “Este exercício trabalha o objetivo que eu quero?”; “Dá possibilidade aos alunos 

de repetirem muitas vezes a técnica ou a situação de jogo que quero trabalhar?”. Neste 

sentido, procurei sempre que os exercícios propostos fossem ao encontro dos objetivos 

que queria efetivamente trabalhar.  

Um problema com que me fui deparando ao longo do ano foi que sempre que é 

introduzido um novo objetivo, não se pode por em causa o que já está adquirido para trás. 

Por exemplo, no voleibol, se um grupo de alunos está a trabalhar o remate e o bloco para 

atingirem o nível acima, estes novos elementos não podem pôr em causa a sustentação 

da bola no ar e isso, por vezes, acontecia. O mesmo acontece com a ginástica, se o aluno 

não mantiver um bom salto em extensão, dificilmente irá concretizar os outros saltos com 

a técnica correta. 

Procurou-se sempre diferenciar o ensino quando tinha grupos heterogéneos, no 

entanto, sinto que poderia ter diferenciado mais em grupos homogéneos, uma vez que, 

apesar de estarem no mesmo nível, têm necessidades diferentes. Muitas vezes, vê-se na 

formação de grupos homogéneos a igualdade de aprendizagens para os alunos, no 

entanto, é necessário estruturar situações de aprendizagem adequadas aos seus níveis de 

habilidades. 

O momento da aula em que os alunos estavam mais motivados era no jogo e, por 

esse motivo, procurei que os exercícios já fossem próximos da situação formal de jogo. 

Devido a isso, no último exercício de cada estação, acabava sempre com jogo, onde os 

alunos mesmo com carências técnicas e táticas, encontravam-se motivados e as 

aprendizagens eram mais facilmente atingidas. 
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3.4. Contributos para ser Professor 

 

3.4.1. Semana de Professor a Tempo Inteiro 

A semana de Professor a Tempo Inteiro (SPTI) é uma semana onde o professor 

estagiário fica responsável por gerir seis turmas de anos de escolaridade diferentes, 

vivenciando uma realidade muito próxima à de um professor de Educação Física. A minha 

semana a tempo inteiro decorreu entre os dias 2 de Março e 6 de Março de 2015. No 

entanto, no dia 5 de Março, quinta-feira, houve jogos juvenis escolares e os professores 

das turmas a quem ia dar aula faltaram, passando as respetivas aulas para a seguinte 

terça-feira dia 10 de Março e quinta-feira dia 12 de Março. 

Os professores das turmas deram apenas algumas indicações para a lecionação 

das aulas, não fornecendo nenhum plano de aula. Desta forma, e como não conhecia os 

alunos nem as rotinas deles na aula, apliquei uma estrutura semelhante às que estava 

habituado a lecionar. 

Nesta semana, de uma maneira geral, existiram algumas conclusões que poderei 

refletir e melhorar. Em primeiro lugar parece-me pertinente refletir sobre a grande diferença 

que senti nas diferentes lecionações entre turmas do núcleo de estágio e dos restantes 

professores do GEF. Para as turmas do núcleo existiu uma menor preocupação a nível 

organizativo, mas uma maior preocupação em motivá-los para a prática, enquanto para as 

turmas dos outros professores do GEF a preocupação principal foi ao nível da organização 

e gestão da aula.  

Com a semana a tempo inteiro entendi claramente que ainda existia muito para 

melhorar, sendo necessária uma busca constante de novas formas de ensinar as várias 

matérias. Ao longo da semana o desgaste físico foi-se instalando e foi notória a diferença 

da carga inerente a uma semana com horário completo. A grande dificuldade que tive de 

enfrentar durante esta semana, que também está de certa forma associado ao desgaste 

físico, terá sido o desgaste psicológico, pois dar 3 aulas seguidas e estar sempre 

concentrado e a fornecer feedbacks não foi fácil. Tudo isso, aliado ao desconhecimento de 

algumas das turmas, acabou por ser difícil de gerir. 

Penso que esta experiência foi bastante positiva e deu para experienciar ao longo 

de uma semana o trabalho complexo, mas ao mesmo tempo motivador e gratificante de 

um Professor de Educação Física.  
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3.4.2. Observação das Aulas filmadas 

A observação das aulas filmadas tiveram como função caracterizar e analisar, 

pedagogicamente as aulas do Estágio Pedagógico. Para realizar esta análise e recolher 

os dados referentes às duas sessões filmadas foram utilizados quatro sistemas de 

observação, sendo eles: o Sistema de Gestão do Tempo da Sessão (GTS), o Sistema de 

Observação do Comportamento do Professor (SOCP), o Sistema de Observação do 

Comportamento do Aluno (SOCA) e o Sistema de Observação do Feedback Pedagógico 

(SOFP). Esta análise proporciona o registo quantitativo dos comportamentos existentes 

por todos os intervenientes da aula. Assim, torna possível uma maior consciencialização 

sobre a frequência com que ocorrem esses mesmos comportamentos. Desta forma, o 

professor poderá estudar o seu perfil de condução do ensino, identificando 

comportamentos que devem ser reforçados e os que não vão ao encontro das 

necessidades dos alunos, procurando criar, desta forma, estratégias de modificação 

comportamental sempre que achar necessário. 

Das aulas filmadas, é possível verificar que é necessário aumentar a taxa de 

feedback nas matérias com as quais não estou tão entrosado, devo procurar fazer um 

estudo autónomo para conseguir identificar mais facilmente os erros e, posteriormente, 

emitir feedback adequado à situação.  

Para a categoria observação a percentagem foi inferior, quando comparado com os 

dados da literatura (Piéron, 1982). Estes momentos de observação são essenciais porque 

para dar feedback ao aluno é necessário primeiro observar e, mesmo depois de o emitir, é 

preciso verificar se o aluno cumpre o que lhe foi solicitado. A observação é um instrumento 

de avaliação muito importante, no entanto, esta dimensão não deve ser muito prolongada, 

sob o risco de os alunos deixarem de sentir a presença do professor na aula. 

Tal como já foi referido anteriormente, considero que a percentagem de FB devia 

ser mais elevada. O FB é um aspeto influenciador na aprendizagem dos alunos e é através 

deste que os alunos percebem onde têm que melhorar em cada exercício e em cada 

matéria, desenvolvendo a capacidade de corrigir os erros e evoluir. Nas restantes 

categorias as percentagens são idênticas às da literatura. 

Esta tarefa do estágio permite uma melhor visão acerca do desempenho do 

professor e é extremamente importante que este, para além de analisar e perceber os 
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erros, consiga alterar os seus comportamentos, corrigindo aspetos negativos e fomentando 

aspetos positivos, pois só assim pode melhorar a qualidade de ensino. 

 

3.4.3. Aulas ao 1º ciclo 

A condução e observação das aulas no 1º ciclo são uma mais-valia na nossa 

formação, pois permite o contato com uma realidade diferente da proporcionada em todo 

estágio.  

As turmas lecionadas do 1º ciclo pertenciam ao Agrupamento de Escolas Pioneiros 

da Aviação Portuguesa, mais precisamente a Escola Primária Gago Coutinho. Cada um 

dos professores estagiários conduziu uma turma de 1º ciclo durante uma semana e as 

aulas tiveram por base um guia enviado pela escola para o mês de Fevereiro, sendo que 

aqui foram considerados os Jogos Desportivos Coletivos a abordar, bem como os jogos 

pré-desportivos e o material a utilizar, para que pudéssemos planear da melhor forma 

possível. 

É de salutar o facto desta escola, embora sendo em regime de AEC (atividades 

extracurriculares), proporcionar aos seus alunos a experiência da Educação Física, algo 

que não acontece em muitas escolas públicas deste país. Muitas vezes é o professor 

monodisciplinar, que não tendo uma especialização no estudo do corpo e do desporto, que 

leciona as sessões de Educação Física e, por vezes, opta por nem fazê-lo. Uma vantagem 

também desta escola é apresentar um plano mensal de trabalho com os objetivos, as 

estratégias e os exercícios para os alunos evoluírem, o que demonstra que a escola pode 

suprir as exigências motoras que estas idades mais tenras solicitam. Do lado negativo 

apontamos a falta de uma instalação coberta, o que muitas vezes pode inviabilizar a 

sessão.  

Foi possível verificar que a lecionação da Educação Física para o ensino primário 

consubstancia-se em algumas particularidades diferentes do ensino básico e secundário. 

A começar pelo facto de que os jogos pré-desportivos se mostram como uma “ferramenta” 

essencial para que os alunos possam ganhar competências para os Jogos Desportivos 

Coletivos. A energia e disponibilidade com que os alunos vão para as aulas são muito 

superiores às encontradas nas turmas do ensino secundário: os rapazes e raparigas desta 

idade apresentam taxas de exaltação e de vontade de realização dos exercícios muito 

altas, o que é bom na fluidez da aula, mas, muitas vezes, é complicado explicar o exercício 

e a formação dos grupos, pois os alunos estão muitas vezes distraídos e ansiosos para 
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começar a fazer o exercício, sem antes o ouvirem. Surge então a problemática do controlo 

das turmas do 1º ciclo que, em relação às turmas do secundário, é mais difícil controlar, 

pois a movimentação da turma é muito mais intensa e rápida. 

Ao nível motor foi possível verificar que os rapazes e as raparigas apresentam 

diferenças assinaláveis entre eles, os rapazes parecem ter mais apetência e reportório 

motor na condução de bolas de futebol, mas também na perícia e manipulação de bolas 

de basquetebol e andebol, já as raparigas demonstraram um grande à vontade no trabalho 

de equilíbrio nas andas, nos saltos à corda e no trabalho de equilíbrio dos arcos. 

Em suma, esta experiência no 1º ciclo veio enriquecer este ano de estágio enquanto 

futuros docentes, já que a realidade, em termos de condições materiais, físicas e de alunos 

é completamente diferente daquilo que estávamos habituados até a esta data. 

4. Inovação e Investigação Pedagógica 

O projeto de investigação desenvolvido foi uma tarefa realizada em simultâneo com 

a disciplina de Investigação Educacional, pertencente ao plano de estudos do segundo 

semestre do segundo ano do mestrado. 

“Todo o professor deve ser um professor-investigador e a sua formação deve 

desenvolver competências de investigação sobre e para a ação educativa, partilhando os 

seus processos e resultados com os colegas”. 

(Alarcão, 2001) 

O estudo que desenvolvemos teve como objetivo determinar os níveis de atividade 

física dos adolescentes/jovens e quais os fatores que concorrem para a prática, ou não, 

prática de atividade física. A escolha deste tema esteve relacionado com uma debilidade 

que foi apontada por alguns professores do GEF, através de conversas informais, onde era 

referido várias vezes que os alunos praticavam cada vez menos atividade física e, por isso, 

foi considerado pertinente estudar este tema e o porquê de isso estar a acontecer. 

Os estilos de vida dos adolescentes portugueses tem vindo a sofrer grandes 

alterações, estando os jovens cada vez mais tempo no conforto dos seus quartos e ecrãs, 

do que em atividades ao ar livre com os amigos. Tal como afirma Marques (2013), a 

quantidade de jovens classificados como sedentários aumenta durante toda a sua 

adolescência. Do ponto de vista científico, o valor da atividade física para a saúde é 

indiscutível, o que torna esta consideração preocupante. 
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Relativamente à prática de atividade física, foi possível verificar que a maioria dos 

alunos pratica pelo menos uma hora de atividade física moderada a vigorosa por semana, 

ainda assim realçamos que, em média, os rapazes e, sobretudo, as raparigas, 

encontravam-se distantes de cumprir com o mínimo de 7 horas semanais de atividade 

física (60 minutos diários) recomendado para os jovens (WHO, 2010).  

Os valores relativos à prática dos diferentes tipos de atividade física (formal, 

informal e desporto escolar) foram bastante reduzidos, com especial incidência na 

atividade física formal e no Desporto Escolar. No caso do Desporto Escolar, estes 

resultados podem ser explicados pela existência de um reduzido número de núcleos que 

poderão não estar a responder ao interesse dos alunos, nem estar adequados em termos 

horários. Os resultados indicam também que os rapazes são mais ativos do que as 

raparigas em todos os diferentes tipos de atividade física. Esta situação poderá estar 

relacionada com uma questão cultural, na qual os rapazes devem fazer desporto e as 

raparigas devem saber fazer tarefas domésticas, ou também, pela falta de possibilidades 

de as raparigas praticarem desportos que vão ao encontro dos seus interesses.  

Quanto ao ano de escolaridade, verifica-se que os alunos do décimo segundo ano 

praticam menos atividade física do que os restantes, no que diz respeito à atividade física 

informal e ao Desporto Escolar. Este resultado pode indicar o mesmo que outros estudos 

já realizados, que referem o avanço da idade dos alunos como um fator de redução da 

prática de atividade física. E isto é ainda mais preocupante uma vez que existe também 

um declínio evidenciado após a conclusão do ensino secundário, em ambos os sexos, que 

pode ser consequência de um aumento dos comportamentos sedentários, nomeadamente 

de um aumento do tempo despendido a ver televisão, a jogar computador, a navegar na 

internet e de uma maior responsabilidade resultante da entrada na Faculdade ou da 

entrada no mundo do trabalho para alguns jovens (Vasconcelos & Maia, 2001). Assim 

sendo, para diminuir o sedentarismo, enfatiza-se a necessidade da mudança de estilo de 

vida desde a infância (Lopes & Maia, 2004).  

Os fatores mais apontados para praticar atividade física foram o querer estar em 

forma, querer fazer algo de bom e positivo para si próprio e o fator de diversão inerente à 

prática de uma atividade física. Por outro lado, os fatores que os alunos apontaram como 

tendo menor importância em levá-los a praticar atividade física foram poder ganhar dinheiro 

e a influência dos amigos e família. Através destes dados, verificámos que os fatores que 

levam os alunos a praticar atividade física estão relacionados com a motivação intrínseca 
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e os fatores apontados como menos importantes estão relacionados com a motivação 

extrínseca. Assim, será de extrema importância intervir nas idades mais jovens no sentido 

de incutir o gosto pela prática desportiva, que irá ser mantida ao longo da vida. Os fatores 

mais importantes para a prática podem estar relacionados com a enorme pressão existente 

para que os jovens tenham uma aparência segundo determinados padrões.  

Os fatores mais apontados para não praticar atividade física foram a falta de tempo, 

a perceção de pouca competência para a prática e a falta de motivação. Os resultados são 

semelhantes entre os sexos, no entanto, os rapazes apontam ainda como 3º fator mais 

importante não gostar de ficar a transpirar. A questão da falta de tempo poderá ser uma 

perceção errada por parte dos alunos, uma vez que perdem tempo noutras atividades nas 

quais atribuem maior importância, como ver televisão, estar ao computador, entre outros. 

Na realidade, a falta de tempo pode ser apenas a falta de interesse em utilizar o tempo 

disponível para praticar desporto ao invés de estar descansado no sofá.  

A pouca competência poderá ser explicada por uma fraca quantidade e qualidade 

de atividade física nas idades mais jovens, o que se reflete numa fraca competência mais 

tarde, sendo que existem alturas ótimas para aquisição de determinadas competências. 

Por fim, a falta de motivação poderá estar relacionada com a pouca importância que é dada 

à prática de atividade física em Portugal. A influência dos familiares e da escola tem um 

papel fundamental nos interesses dos alunos, sendo que a Educação Física está a sofrer 

cada vez mais uma desvalorização no meio escolar e a existência de um grande número 

de famílias sedentárias poderá estar a influenciar os alunos a não praticarem atividade 

física.  

Quanto às comparações realizadas entre os anos de escolaridade verificámos que 

a maioria não apresentava diferenças significativas, o que poderá ser explicado pela 

reduzida diferença de idades entre os 3 anos de escolaridade. Possivelmente, se a análise 

fosse efetuada entre alunos de diferentes ciclos de ensino poderíamos observar diferenças 

significativas e onde poderiam ser retiradas outro tipo de conclusões. 

As maiores dificuldades sentidas pelo NE foi na recolha de dados, no nosso caso 

aplicámos questionários a 180 alunos da Escola Secundária da Amadora, de todos os anos 

de escolaridade e de todos os cursos existentes na escola. Os questionários foram 

administrados durante as aulas de Educação Física, na parte inicial ou final de um tempo 

letivo cedido pelos professores. Houve sempre uma grande cooperação dos professores 

do GEF, que nunca rejeitaram os nossos pedidos.   
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Como limitações do nosso estudo entendemos que a amostra pode ser estendida 

a outras escolas do concelho para aumentar o número da amostra. Não conseguimos 

verificar se existiam diferenças significativas para os itens que apontavam os motivos para 

a não prática de atividade física uma vez que a resposta era de sim e não. Para estudos 

vindouros acerca desta temática recomenda-se uma escala de 1 a 5 ao invés deste tipo de 

resposta. Propomos a comparação entre anos de diferentes ciclos de ensino de modo a 

aferir quais são as diferenças reais. Poderão, de igual forma, ser comparados os dados 

entre cursos, isto referindo-nos aos anos de escolaridade do secundário. 

Relativamente a estas limitações encontradas, após a aplicação do projeto foram 

detetados mais alguns aspetos relevantes, que poderão melhorar futuramente, nesta 

temática. Devido aos resultados preocupantes relativamente à prática de atividade física 

no Desporto Escolar, recomendamos o aumento do número de núcleos de Desporto 

Escolar, com um maior número de modalidades de modo a irem ao encontro das 

preferências dos alunos, rapazes e raparigas e em diversos horários, permitindo que todos 

possam usufruir desta oferta educativa. 

Para intervir sobre os fatores mais apontados para não praticar atividade física e no 

que concerne ao fator mais mencionado, a falta de tempo, propomos que o Professor de 

Educação Física tenha horário disponível para aconselhar os alunos ajudando na 

elaboração dos seus planos diários de atividades, de modo a mostrar que é possível e 

positivo para as suas vidas a introdução de momentos de prática de atividade física.  

De modo a solucionar a fraca competência e a falta de motivação para a prática 

sugerimos incluir de forma obrigatória nas escolas do agrupamento, nas idades mais 

jovens, aulas de Educação Física de forma diária, se possível, de modo a que os alunos 

alcancem as competências físicas adequadas para a sua idade e adquiram o gosto pela 

atividade física para que este se mantenha até à idade adulta. As idades mais jovens são 

o momento primordial e privilegiado para a aquisição de determinadas competências 

físicas que dificilmente podem ser adquiridas mais tarde, assim como do gosto pela 

atividade física e do desporto em geral. 
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5. Participação na Escola 

 

5.1. Promoção do ensino e treino do Desporto Escolar 

O Desporto Escolar (DE) é extremamente importante na educação e formação dos 

jovens que pretendem praticar desporto de competição ou de lazer. O DE faz parte 

integrante do projeto educativo do Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação 

Portuguesa o DE, enquanto atividade extracurricular de complemento à disciplina de 

Educação Física, promovendo o gosto pela prática regular da atividade física. 

O Desporto Escolar deve basear-se num sistema aberto de modalidades e de 

práticas desportivas que serão organizadas de modo a integrar harmoniosamente as 

dimensões próprias desta atividade, designadamente o ensino, o treino, a recreação e a 

competição”. 

(Programa do Desporto Escolar 2013-2017 – MEC) 

Tem sido constatado que o Desporto Escolar assume um importante papel para os 

jovens praticantes, na medida em que contribui para a aprendizagem das regras da 

cooperação e da competição saudável, dos valores da responsabilidade e do espírito de 

equipa. 

A oferta de Desporto Escolar na Escola Secundária da Amadora passava pelos 

núcleos de Natação, Ténis e Esgrima e faz parte da Direção Regional de Lisboa e Vale do 

Tejo, mais especificamente na zona Amadora/Oeiras/Cascais. Para que seja atribuída a 

devida importância ao DE, é necessário que este seja reconhecido como um dos principais 

motores de consolidação e fixação de valores e ações, pretendidos no Projeto Educativo 

de qualquer escola (Lucas, Pereira & Monteiro, 2012). Foi possível, através desta atividade, 

desenvolver competências, quer ao nível do planeamento, quer ao nível da condução dos 

treinos. 

No Desporto Escolar, tinha como função auxiliar no planeamento e na condução da 

atividade do núcleo de Desporto Escolar de natação. O DE na Escola Secundária da 

Amadora era entre as 13h30 e as 15h exceto o núcleo de esgrima, uma vez que o professor 

responsável não tinha disponibilidade a esta hora. Este horário era um pouco condicionante 

para o DE e ainda foi mais crítico para a modalidade de natação, uma vez que os alunos 

não podiam almoçar antes de irem para a piscina e saiam muito tarde da mesma, 

condicionando assim os que estavam inseridos no horário da tarde. 
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A escolha do DE recaiu no núcleo de natação porque sentia que não estava muito 

familiarizado com esta matéria, uma vez que a minha formação teve como base o futsal. 

Como este ano de estágio foi um processo de aprendizagem constante, senti que tinha 

necessidade de escolher uma matéria com a qual não estava tão entrosado para, desta 

forma, desenvolver a minha capacidade de condução, de planeamento e de avaliação. 

Para este processo de desenvolvimento contribuiu muito o Professor responsável pelo 

núcleo de natação 

O treino, por norma, começava com uma preleção inicial para indicar os objetivos 

da sessão e relacioná-los com as sessões anteriores. Foram realizados exercícios de 

aquecimento, preparando o organismo para a parte principal da aula. Os alunos já eram 

bastante autónomos e apresentavam algumas rotinas de aquecimento. Os exercícios deste 

aquecimento já iam ao encontro dos objetivos pretendidos para aquela aula e, visto que o 

nível dos alunos era diferente, foram realizados exercícios de adaptação ao meio aquático 

para os alunos de nível mais baixo e os de nível superior realizaram exercícios que estavam 

mais direcionados para a competição. O fato de existirem dois professores responsáveis 

pela lecionação deste DE, permitiu fazer uma divisão dos alunos em dois grandes grupos, 

os alunos que praticavam esta modalidade por lazer e os de competição. 

Inicialmente, senti algumas dificuldades para elaborar exercícios que fossem ao 

encontro das necessidades específicas de cada aluno e, para ultrapassar essa dificuldade, 

recorri a uma leitura da literatura existente e em dúvidas mais práticas optei pela 

experiência e o conhecimento do Professor responsável pelo núcleo. 

O Professor responsável ficou com os alunos da competição e eu fiquei com os 

restantes e, dentro desse grupo, tinha ainda dois alunos que procuraram este núcleo de 

DE com o intuito de melhorarem a sua técnica de nado e conseguirem cumprir os pré-

requisitos de natação na Faculdade de Motricidade Humana. Orientei e conduzi também 

os treinos de duas alunas que não sabiam nadar, sendo que a primeira fase passou por 

uma adaptação ao meio aquático, seguido do ensino das técnicas de crawl e costas. Para 

além destes alunos, conduzi ainda o treino de mais quatro que praticavam esta matéria por 

lazer e onde o principal objetivo passou pelo desenvolvimento a nível psicológico e motor 

necessário para uma atividade no meio aquático. 

Os alunos de competição eram orientados pelo Professor responsável, no entanto, 

existiram algumas ocasiões onde os treinos eram conduzidos por mim, com exercícios 

direcionados para a melhoria das técnicas preferidas dos alunos, sempre com o intuito de 
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melhorar os seus tempos para as provas. Estes alunos estavam mais predispostos para a 

prática, não sendo necessário tanto incentivo como nos outros grupos e isto pode ser 

explicado pelo fato de os alunos de competição quererem melhorar a sua performance 

para alcançar o melhor resultado possível.    

Tendo em conta o quadro competitivo deste ano, existiram 3 momentos de 

competição e nas semanas anteriores a esses encontros eram tirados os tempos dos 

alunos para enquadrá-los nos diferentes níveis competitivos. Uma dessas competições foi 

realizada na Piscina da Amadora e foi organizado por mim e pelo Professor responsável 

do núcleo, contando ainda com o auxílio de uma Professor do GEF. Foi uma experiência 

bastante enriquecedora para mim, uma vez que aprendi como se planeia e organiza este 

tipo de eventos, como se realiza um quadro competitivo para uma competição que envolve 

tantos alunos e, acima de tudo, a forma como se conduz este tipo de eventos. A minha 

principal função foi tirar os tempos e colocar as classificações dos alunos no computador, 

no entanto, também colaborei com o Professor responsável na organização dos alunos e 

na disposição dos cronometristas (alunos) pelas diferentes pistas. 

Desde o início, o Professor responsável do núcleo deu-me liberdade total para 

conduzir os treinos de alguns alunos, inicialmente aqueles que tinham maiores dificuldades 

na prática da modalidade (adaptação ao meio aquático) e mais tarde aos alunos de 

competição. 

Nos exercícios criados por mim procurei sempre a melhoria da parte técnica, 

observando os erros que os alunos cometiam e dando feedback. No entanto, esta 

modalidade envolve muito tempo de prática para o desenvolvimento das capacidades e 

senti, ao longo do ano, que muitos alunos faltavam de forma constante aos treinos e, numa 

modalidade tão específica onde o meio de locomoção é totalmente diferente do nosso dia-

a-dia, faz com que tudo o que se treina antes se perca rapidamente. O organismo possui 

capacidades adaptativas, sendo a otimização e potenciação destas capacidades a 

principal função do treino e, quando um aluno falta, está a perder competências que têm 

vindo a ser adquiridas, sendo que na natação isso nota-se ainda mais.  

Uma vez que o Desporto Escolar é mais direcionado para a competição, o Professor 

responsável preferia treinar os melhores estilos de cada aluno, no entanto, eu procurei que 

eles também aperfeiçoassem os outros estilos de nado onde não se sentiam tão à vontade, 

mas insistindo sempre mais naquele onde eles eram melhores. 
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O núcleo de natação estava aberto a todos os alunos do Agrupamento de Escolas 

Pioneiros da Aviação Portuguesa e a todas as idades, no entanto, existiram poucos alunos 

da Escola Básica Roque Gameiro a inscreverem-se neste núcleo. Esta fator é um pouco 

preocupante e deve ser corrigido no início do próximo ano. O professor Fernando Jorge 

também colocou cartazes nessa escola, contudo, os Professores de Educação Física 

deviam fazer referência nas aulas para a existência deste núcleo, visto que em anos 

anteriores este contava com muito mais alunos provenientes dessa mesma escola.  

Penso que, ao longo deste ano letivo, foi adquirido um conjunto de competências 

que vão ser proveitosas caso seja responsável por um núcleo de Desporto Escolar. Além 

disso, a nível burocrático fiquei, também, com um maior conhecimento do que é necessário 

fazer enquanto professor responsável. Na Escola Secundária da Amadora não existia uma 

grande cultura de participação no Desporto Escolar e isso deveria ser alterado no futuro, 

com um aumento do número de núcleos, dando maior liberdade de escolha aos alunos da 

escola. Esta atividade é fundamental para os jovens pois dá-lhes a possibilidade de 

praticarem atividade física de competição ou de recriação/lazer. É importante incutir hábitos 

de vida ativo, para que no dia em que os alunos deixem a vida escolar continuem a praticar 

atividade física. 

A participação neste Desporto Escolar permitiu-me aperfeiçoar algumas 

competências que já tinha adquirido no curso de Treino Desportivo e desenvolver a 

capacidade de observação, seguido de uma intervenção adequada numa modalidade que, 

apesar de ser de meu interesse, não acumulava qualquer experiência até à data. Para esta 

evolução ao longo do ano contribuiu muito o Professor responsável pelo núcleo de natação, 

que sempre se mostrou disponível para ajudar em tudo e em esclarecer dúvidas que 

pudessem surgir e sinto que também o ajudei na condução deste núcleo de Desporto 

Escolar. 

 

5.2. Ações de Intervenção na Escola  

Ao longo deste ano o Núcleo de Estágio participou em todas as atividades 

desenvolvidas pelo GEF, ou como colaboradores ou como organizadores. As atividades 

que o NE organizou sempre sob a supervisão do Orientador de Escola foram: o torneio de 

badminton, voleibol e velocidade e a formação de desportos de deslize e exploração da 

natureza. Estas atividades de natureza e lazer são, hoje em dia, reconhecidas como mais 

uma forma complementar para o desenvolvimento integral dos cidadãos, pois permitem, 
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para além da prática física necessária para a manutenção da saúde, uma educação 

ambiental fundamental para uma educação sustentada. 

As visitas de estudo de surf/bodyboard e arborismo, na Costa da Caparica e no 

Jamor respetivamente, foram com as turmas do NE e com algumas turmas dos professores 

do GEF e tinham como objetivos: sensibilizar os alunos para a necessidade de adotar 

hábitos de vida ativos e saudáveis; fazer compreender os valores da cooperação, 

entreajuda, solidariedade e trabalho coletivo; desenvolver conhecimentos sobre a 

organização e segurança das atividades de exploração da natureza; desenvolver a 

sensibilidade para as potencialidades das atividades de exploração da natureza; cooperar 

com os companheiros e monitores em todas as situações, cumprindo as normas de 

segurança específicas da atividade e as regras de preservação ecológica; contactar com 

a natureza, observar a paisagem e sensibilizar para a preservação da mesma. Estes 

objetivos foram amplamente atingidos pelos alunos, através do feedback positivo que 

recebemos dos instrutores de todas as atividades e pela nossa observação daquilo que os 

alunos conseguiram realizar. 

Foi organizado também um workshop de bodyboard, como complemento à visita de 

estudo realizada à Costa da Caparica. É possível, desde já, realçar algumas tarefas que 

foram fundamentais na consecução desta atividade e na sua elaboração nos tempos 

devidos, sendo elas: o contato prévio com a direção, com o Orientador de Escola e com o 

restante GEF para iniciar a ação de formação.  

Nesta formação a divulgação foi feita por toda a escola, através de cartazes e flyers, 

contudo, a hora a que foi marcada fez com que não houvesse uma grande adesão por 

parte dos alunos. Creio que também poderíamos ter tido uma ação de maior intervenção 

como moderadores e passámos a responsabilidade um pouco mais para a nossa 

convidada. Pese embora o desenrolar desta situação, acreditamos que a formação teve 

sucesso, já que os alunos assimilaram de forma muito correta tudo o que a atleta explicava. 

De realçar o diálogo final que se criou, onde surgiram perguntas bem interessantes dos 

alunos. Essas questões estavam relacionadas com as diferentes culturas com que a atleta 

se deparava nas suas viagens pelo mundo, sobre a possibilidade de esta poder viver 

exclusivamente, ou não, da prática da modalidade, e como a atleta se conseguiu conciliar 

os estudos com a competição. Desta forma, o questionamento ganhou uma relevância 

diferente, em que o diálogo e a troca de opiniões eram constantes e, embora esse não 

fosse um objetivo assinalado por nós, não deixava de ser um alvo em que nós queríamos 

tocar, como forma de consciencializar os alunos para as dificuldades da vida de um atleta, 
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mas que, com a organização, tudo é possível concretizar-se a nível académico e 

desportivo. 

Em suma, considero que os torneios foram bem organizados, tal como as ações de 

formação, sendo que ambos correram de forma estruturada e competente, refletindo um 

clima de cordialidade e respeito por todos os elementos da organização. A satisfação e o 

bem-estar dos alunos espelharam o sucesso dos torneios e das formações e permitiu ainda 

aplicar conteúdos e conhecimentos em vários tipos de matérias. 
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6. Relações com a comunidade 

 

6.1. Direção de turma 

Segundo o Regulamento Interno da ESA (2015), o Diretor de Turma (DT) deve, 

enquanto coordenador do plano de trabalho da turma, ser responsável pela adoção de 

medidas tendentes à melhoria das condições de aprendizagem e à promoção de um bom 

ambiente educativo, competindo-lhe articular a intervenção dos professores da turma, 

assim como dos pais e encarregados de educação. 

O DT exerce, na escola, uma função importante, sendo ele o elo de ligação com os 

restantes docentes da turma, alunos e seus familiares. Para além disso, este cargo assume 

ainda um papel mais importante no que diz respeito ao acompanhamento do processo 

educativo das crianças e adolescentes. O DT, para além de desempenhar estas tarefas, 

tem ainda muitas funções burocráticas relativas a esta função. Contudo, parece pertinente 

verificar se qualquer exercício do cargo de Direção de Turma operacionaliza todas as 

potencialidades do mesmo, visando o envolvimento das famílias e a implementação de um 

trabalho de colaboração entre Encarregados de Educação (EE), professores e alunos 

(Boavista & Sousa, 2013). 

Faz parte do estágio pedagógico o professor estagiário acompanhar o DT da turma 

à qual leciona Educação Física, com o intuito de desenvolver competências relacionadas 

com a atividade de direção de turma. É importante que o professor estagiário procure uma 

relação de cooperação com o DT ao longo de todo o ano, de forma a adquirir novas 

aprendizagens. Existiu sempre da minha parte uma preocupação no auxílio do DT, 

procurando saber todos os processos dos alunos na turma.  

Segundo Castro (2000), o Diretor de Turma deve cumprir alguns requisitos, dos 

quais destaca o acompanhamento pessoal e académico dos alunos, coordenando-os e 

orientando-os no seu percurso educativo.  

O DT que acompanhei enquadra-se bem nas caraterísticas que foram referidas 

anteriormente, demonstrando sempre preocupação pelos alunos, procurando soluções 

para os problemas que surgiam, tendo em vista o desenvolvimento académico e pessoal 

dos alunos. Foram estipuladas, desde o início, algumas tarefas, no que se refere ao 

acompanhamento das reuniões de pais e dos conselhos de turma, bem como o auxílio na 
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condução das mesmas, no acompanhamento da turma a visitas de estudo desenvolvidas 

pela escola e ainda na realização do estudo de turma.  

Procedeu-se também ao acompanhamento da análise de processos dos alunos 

constituintes da turma 12º15. Para isso foi aplicado um questionário de caraterização do 

aluno (anexo 8) que permitiu recolher os dados mais importantes dos alunos, possibilitando 

a organização de toda a informação e fazer uma caraterização geral da turma. 

A preparação prévia das reuniões é fulcral e a organização que o DT demonstrou 

fez com que estas se desenrolassem de forma mais rápida, sendo só necessário ultimar 

alguns pormenores. Esta preparação e planeamento permitem prever grande parte dos 

acontecimentos e arranjar estratégias para ultrapassá-los, no entanto, não deixa de existir 

uma ponderação no desenrolar da reunião, o que demonstra preocupação. 

Relativamente ao conselho de turma, este é responsável pela organização, 

acompanhamento e avaliação das diferentes atividades a desenvolver pela turma. No caso 

específico da minha turma, não foi visível um grande trabalho colaborativo entre os 

professores, sendo este fundamental para a evolução dos alunos. O debate e a sugestão 

de ideias podem gerar estratégias benéficas, não só para o desenvolvimento dos alunos, 

como também dos professores.  

Tendo em conta o acompanhamento que realizei ao longo do ano, o DT mostrou-

se preocupado com a turma, procurando resolver os problemas que surgissem. Manteve 

uma relação próxima com os alunos, procurou conhecer a turma e as suas características 

em relação ao rendimento escolar, ao contexto socioeconómico, à atitude da turma perante 

a escola, às suas perspetivas profissionais e à dinâmica de grupo. Para isto também 

contribuiu muito o estudo de turma realizado e que, após o seu término, foi entregue ao DT 

para poder tirar partido da informação recolhida.  

Olhando para o DT que acompanhei, sinto que ele teve uma enorme importância 

no meu desenvolvimento enquanto docente e sinto que consegui ficar a conhecer o 

trabalho que um Diretor de Turma tem de desenvolver na escola sempre em prol da 

melhoria dos alunos. Marques (1997) afirma que uma relação fácil com todos os membros 

da comunidade educativa e outras características de personalidade como a tolerância, 

compreensão e firmeza são competências indispensáveis à função DT. 

Considero que desenvolvi competências fundamentais para desempenhar um 

cargo de direção de turma. Procurei auxiliar o DT ao nível da preparação e da condução 
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das reuniões do Conselho de Turma. Existiu sempre uma relação de amizade e 

cooperação entre mim e o DT, sempre com o objetivo de melhorar o processo de 

aprendizagem dos alunos e a criação de um bom clima facilitou imenso a nossa tarefa. A 

sua principal característica era a organização que punha em tudo o que fazia, procurando 

realizar todas as tarefas antecipadamente e isso é fundamental, não só para o papel de 

DT, como para a função de professor. 

Resumidamente é difícil imaginar uma escola sem DT, o papel que ele tem é 

fundamental na orientação e aprendizagem dos alunos e da turma e é o elo de ligação 

entre o meio escolar e os pais e quando tiver uma direção de turma irei basear-me no que 

vivenciei ao longo deste ano letivo para cumprir esta função.  

 

6.2. Estudo turma 

É fundamental que o professor conheça as relações existentes no seio da turma, 

as caraterísticas individuais dos alunos e a dinâmica que se desenvolve durante as aulas 

de Educação Física. Este estudo de turma (anexo 9) teve como objetivo caraterizar a turma 

para que, desta forma, o professor conseguir melhorar o planeamento e a condução do 

ensino. 

Para a recolha dos dados necessários para a concretização do estudo de turma, foi 

utilizado uma ficha de caraterização individual do aluno que foi preenchida na primeira aula 

da disciplina de Educação Física e, através desta, foi possível recolher informação pessoal, 

do agregado familiar, das preferências escolares e das suas preferências no âmbito da 

disciplina de Educação Física.  

Foi utilizado um teste sociométrico para ter um conhecimento dos principais casos 

de rejeição e aceitação na turma, bem como as suas relações, que permitiu retirar dados 

relevantes para a construção de um sociograma. Nesse teste sociométrico, os alunos 

respondiam a um conjunto de perguntas muito simples, onde destacavam os colegas da 

turma com os quais gostavam e que não gostavam de interagir ou trabalhar. Visto que este 

instrumento era focado nas escolhas pessoais dos alunos, permitiu que se fizesse um 

estudo turma onde foi possível compreender a natureza de algumas interações positivas 

ou negativas entre os alunos e constituir, de forma mais sustentada, os possíveis grupos 

de trabalho para as atividades, de modo a potenciar mais eficazmente a aprendizagem dos 

alunos. 
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O teste sociométrico era constituído por quatro perguntas, sendo que a primeira 

pergunta tinha como intuito medir as relações de amizade na turma, assim como a posição 

social dos alunos na mesma e ainda os grupos existentes. Este tipo de informação tornou-

se relevante na posse do professor, pois ajudou na formação de grupos nas aulas, quando 

o critério não era o nível de prática, mas sim trabalhar o espírito de cooperação e 

camaradagem. De uma outra perspetiva, permitia que os alunos se sentissem mais 

motivados e empenhados nas tarefas pois encontravam-se no seio de um grupo de 

trabalho que lhes agrada e permite estabelecer boas relações. A segunda pergunta estava 

mais relacionada com a perceção de competência dos seus colegas, levando os alunos a 

escolher aqueles que entendem como sendo os alunos mais aplicados e trabalhadores. A 

terceira pergunta procurava que os alunos escolhessem aqueles que acham mais 

competentes na disciplina de Educação Física e com maior aptidão física. A quarta 

pergunta procurava saber quais eram os alunos mais rejeitados na turma. 

Os dados recolhidos através da aplicação deste teste foram introduzidos num 

programa informático – Walsh’s Classroom Sociometrics – que realizou o sociograma e 

permitiu a caraterização sociométrica da turma.    

Após a análise feita às quatro questões do teste sociométrico foi possível verificar 

que a tendência para as escolhas passa em grande parte pelo critério de “amizade” e dos 

grupos sociais que a turma tinha, e não pelo critério de trabalho de grupo ou cooperação 

em equipa, pois alguns alunos optaram por escolher os mesmos colegas de turma para as 

três questões positivas (“quem levarias a uma festa de aniversário?”, “quem escolherias 

para fazer um trabalho de grupo?” e “quem escolherias para fazer parte da tua equipa em 

Educação Física?”). 

Esta caraterização da turma é extremamente importante, uma vez que fornece 

ferramentas essenciais para adotar uma conduta e uma postura adequada aos alunos. 

Esta atividade tem uma grande interligação com a área um, uma vez que, através deste 

estudo, é possível saber as limitações, problemas e relações dos alunos e, desta forma, 

adaptar o ensino, procurando sempre melhorar o processo de ensino-aprendizagem. 

  



50 
 

7. Considerações Finais 

A elaboração deste relatório final de estágio representa o culminar de um processo 

longo e difícil, mas extremamente enriquecedor. Foram descritas e refletidas todas as 

estratégias estabelecidas, bem como as mais-valias e as dificuldades sentidas.  

O ano estágio deu-me a oportunidade de vivenciar um conjunto de experiências 

essenciais para o meu futuro e das quais nunca me vou esquecer. Aprendi a errar e a 

refletir sobre esse erro e desenvolvi imenso o trabalho em equipa, estando muito grato a 

todos os que me acompanharam neste percurso, contribuíram muito para o meu 

crescimento e ajudaram-me a ultrapassar todas as dificuldades encontradas ao longo do 

mesmo. 

Não vai ser uma tarefa fácil e ao longo da minha carreira vou deparar-me com 

muitas situações diferentes para as quais são necessárias soluções eficazes, de forma a 

garantir o sucesso dos alunos. Como professor devo procurar evoluir sempre mais, de 

forma ambiciosa, para que se possam verificar também evoluções nas aprendizagens dos 

alunos, devendo ter a capacidade de refletir sobre as fragilidades e delinear a formação 

pessoal nesse sentido, sempre com o intuito de superá-las.  

O clima positivo que procurei manter ao longo do ano foi extremamente importante, 

desde a grande relação de amizade e cooperação com o núcleo de estágio, ao trabalho 

desenvolvido com o Grupo de Educação Física, Desporto Escolar e Direção de Turma. 

Tudo isto só foi possível graças à instituição onde realizei o estágio pedagógico, a Escola 

Secundária da Amadora, que me deu a possibilidade de evoluir profissionalmente, mas 

acima de tudo como pessoa. 

Acredito que contribui para a educação dos jovens da minha turma e este estágio 

foi, sem dúvida, o processo mais marcante da minha formação. Adquiri diversos 

conhecimentos e desenvolvi inúmeras capacidades no âmbito educativo que serão a base 

de toda a minha carreira enquanto docente. No fim fica um sentimento de dever cumprido 

e uma certeza: escolhi o curso e a profissão certa, o prazer de trabalhar com jovens e 

transmitir-lhes conhecimentos faz-me sentir verdadeiramente concretizado. 
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