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Motivamos também os nossos alunos quando a porta da sala de aula ou do ginásio não 

constitui uma barreira para aquilo que carateriza a sua vida fora da aula e da escola. 

(Bento, 2003) 
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Resumo 

O estágio pedagógico permite, ao futuro profissional, o primeiro contacto com uma 

realidade que até então é retratada de forma teórica. Permite uma intervenção mais 

concentrada e mais real, proporcionando o desenvolvimento de uma maior competência 

pedagógica. Esta fase, esta etapa, este descobrimento aleado à supervisão, ao 

aconselhamento pedagógico constante, em simultâneo com a experimentação, permite 

que exista a consciencialização de todas as dificuldades reais do ensino. É durante todo 

o estágio que o futuro professor é confrontado com o seu próprio comportamento, com a 

sua própria forma de estar e de ser professor.  

Neste relatório são, objeto de reflexão, todas as vivências do estágio pedagógico ao nível 

das quatro áreas de intervenção e formação: Área 1 - Organização e Gestão do Ensino e 

da Aprendizagem; Área 2 – Investigação e Inovação Pedagógica; Área 3 – Participação 

na Escola; Área 4 – Relações com a comunidade.  

Nesta reflexão são expressas as dificuldades que surgiram ao longo do estágio e quais 

as estratégias encontradas, assim como a ressalva à importância das relações entre 

professor-aluno dentro da sala de aula e ainda às relações do professor com toda a 

comunidade escolar, que conjuntamente criam um ambiente favorável e propício ao 

desenvolvimento profissional e pessoal.  

 

Palavras-chave: Estágio Pedagógico, Educação Física, Reflexão, Relação Professor-

Aluno, Processo ensino-aprendizagem 
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Abstract 

Pedagogical internships allow, to the future professional, the first contact with the reality 

that, until then, is pictured in a theoretical way. It enables a more focused and genuine 

intervention, granting the development of wider set of pedagogical skills. This phase, this 

stage, the process of discovery combined with oversight, combined with a constant 

guidance, while experimenting, enables the realization of the true difficulties associated to 

teaching. It is during the internship that the teacher in training is confronted with his own 

behavior, how he acts and how he teaches. 

In this report, every situation experienced while in the pedagogical internship is analyzed 

under the light of the four areas of intervention and training: Area 1 - Organization and 

Management of Learning and Teaching; Area 2 - Pedagogical Research and Innovation; 

Area 3 - Cooperation with the School; Area 4 - Interaction with the Community. 

In this analysis the difficulties that appeared during the internship are mentioned and the 

strategies found to overcome them. It is also discussed the importance of the relationship 

student-teacher inside the classroom, as well as the relationship between the teacher and 

the school community that, together, create a proper environment for personal and 

professional growth. 

Keywords: Pedagogical Internship, Physical Education, Reflection, Student-Teacher 

Relationship, Learning Process. 
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Introdução 

Neste relatório apresento, descrevo e reflito acerca do que foi a minha intervenção como 

docente, pela primeira vez, numa escola durante todo o estágio pedagógico pertencente 

ao 2º ano de Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

da Universidade de Lisboa – Faculdade de Motricidade Humana. O estágio teve lugar no 

Agrupamento de Escolar de Portela e Moscavide (AEPM), especificamente na Escola 

Básica 2, 3 Gaspar Correia. 

A estrutura deste relatório respeita as orientações e indicações expressas no Guia de 

Estágio Pedagógico do presente ano letivo. Contudo, decidi complementar este com 

alguns aspetos que foram importantes para o meu percurso e que creio merecerem o 

devido destaque neste que é o último documento desta etapa. Naquela que é a minha 

reflexão em todas as partes integrantes deste relatório, apresento uma reflexão que tem 

como principal objetivo expor o que foi a minha experiência e o que dela retirei, o que 

aprendi e o que tenho que melhorar, funcionando como uma crítica construtiva ao meu 

desenvolvimento pessoal e profissional.  

Início com um ponto onde exponho as minhas primeiras expetativas, o que me levou a 

seguir a área do desporto e da educação física e consequentemente a profissão de 

professora, seguindo-se pela apresentação do local de estágio e a sua caraterização. 

Numa segunda parte apresento o que foi a minha intervenção nas quatro áreas do 

estágio. Apresento estas áreas sob forma pessoal, dando a cada área um “nome”, que 

creio também ele retratar e diferenciar cada área. Em cada uma apresento todo o 

trabalho realizado e implicações das intervenções e atividades, onde uma vez mais 

acrescento algumas singularidades a destacar.  

A terceira parte diz respeito às perceções que “os meus alunos” construíram sobre mim 

enquanto professora da turma. Perceções essas que dizem respeito à minha forma de 

estar em aula, de ensinar, de avaliar, entre outros. No ponto seguinte pretendo 

apresentar o que são hoje as minhas perceções do que é ser professora, do que foi ser 

professora. Ou seja, neste ponto faço uma comparação ao que apresento inicialmente 

neste relatório, uma comparação entre o antes e o depois, da futura professora e da 

antiga estudante. 
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1. A estudante, a futura professora 

Até ao meu 9º ano de escolaridade não me recordo de ter o desejo ou qualquer intenção 

de seguir uma área ou profissão em particular. Sempre gostei de praticar desporto, mas 

creio que tenha sido pelas influências dos meus pais. 

No 10º ano tudo mudou, não só pelo facto de ter mudado de escola mas também por ter 

conhecido a professora de Educação Física (EF), a professora Carla, que até hoje é uma 

referência para mim. Não sei se serei uma referência para ela, mas tê-la conhecido e tê-

la como professora foi fundamental para querer seguir o mesmo caminho. 

Sempre gostei dos meus professores de EF, mas a professora Carla foi diferente. Foi 

minha professora do 9º ao 12º ano, e a minha admiração não foi diminuindo com o 

passar do tempo. Por vezes dava por mim parada no meio da aula a olhar, a observar a 

professora Carla. Olhava-a e seguia-a tentando transpor-me para esse lugar – o de 

professora. Fui crescendo e a certeza também – É isto que eu quero! 

O que me fascinou na professora Carla foi a sua forma de ser e estar na aula. Estar 

sempre próxima o suficiente para nos conseguir conquistar a todos e distante o suficiente 

para manter o respeito que é necessário para que uma relação de proximidade entre 

professor-aluno seja possível e saudável. Ao mesmo tempo que estava a fazer aula 

connosco (bons momentos esses) conseguia no próximo instante pôr toda a turma em 

silêncio e tudo quietinho. Conseguia o perfeito equilíbrio entre a postura de autoridade e 

líder na turma e uma postura mais próxima e de amizade. 

Foi a primeira professora que mostrou que a EF conta, que não é só jogar à bola, que faz 

parte, e nós enquanto alunos temos que ser rigorosos connosco e com a professora. 

A professora não se deixava levar pelas desculpas tão triviais que nós, enquanto alunos, 

inventamos para não fazer aula e muitas das vezes sem uma justificação plausível. Este 

nunca foi o meu caso, conto pelos dedos das mãos as vezes que não fiz aula e sempre 

com motivos credíveis e verdadeiros. A professora Carla conseguia incutir em nós um 

sentimento de “falha” para com ela se não fizéssemos aula, estávamos a falhar com ela e 

com o que ela tinha preparado para nós. Conseguia pôr todos a correr os primeiros 10 

minutos da aula. Esses 10 minutos eram sagrados e ai de quem chegasse atrasado. 

Eramos nós próprios a apontar o dedo a quem ousasse chegar depois do toque. 
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A professora foi sempre rígida e rigorosa, juntando a dose certa de motivação. Ao mesmo 

tempo que exigia de nós, exigia dela. Foi a primeira professora que tive que demonstrava 

todos os exercícios, sem as desculpas tão igualmente triviais como a dos alunos que não 

queriam fazer aula – “Desculpem meninos, mas quando era nova/o lesionei-me no 

ombro, não posso fazer”, ou era o ombro ou o joelho. O demonstrar era algo tão natural 

que quando a professora errava um lançamento, falhava a baliza ou se desequilibrava 

num movimento gímnico era algo que nós entendíamos como algo que faz parte e 

acontece, e não como um sinal que a professora não soubesse fazer. Era tão natural 

fazer bem como falhar. Hoje só lamento não me recordar com maior detalhe daquelas 

aulas. 

2. Contextualização do estágio 

O estágio pedagógico não se limitou à sala de aula, ao dar aulas somente. O estágio 

permitiu-me estar em contacto com toda a vida educativa e social que envolve uma 

escola, toda a sua comunidade escolar e o meio envolvente. Assim, passo a apresentar 

primeiramente quais as circunstâncias contextuais e os principais intervenientes nesta 

que foi a minha primeira experiência como professora. (EB23 Gaspar Correia - A escola), 

consultado a 08 de junho de 2015. 

2.1 A Escola Básica 2, 3 Gaspar Correia 

O estágio pedagógico teve lugar na Escola Básica 2,3 Gaspar Correia (EBGC) 

pertencente ao Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide (AEPM).  

Do AEPM fazem parte cinco escolas, cujo ensino vai do pré-escolar ao 12º ano de 

escolaridade. As cinco escolas que pertencem ao AEPM são: a Escola Secundária da 

Portela - sede de agrupamento, a EBGC, a Escola EB1/JI da Portela, a Escola EB1 Dr. 

Catela Gomes e a Escola EB1 Quinta da Alegria. A EBGC situa-se na Avenida das 

Escolas, 2685-204, na Portela em Lisboa. Este agrupamento situa-se entre bairros da 

área metropolitana de Lisboa e bairros residenciais. 

A EBGC iniciou a sua atividade a 5 de outubro de 1973 perfazendo atualmente 42 anos 

de existência. O patrono da escola é Gaspar Correia, um cronista do século XVI que 

escreveu sobre Portugal e é o autor de uma das nossas obras mais importantes, as 

“Lendas da Índia”.  
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Relativamente às infraestruturas da escola, a EBGC é constituída por sete pavilhões, 

sendo um deles destinado às instalações desportivas, havendo também espaços 

exteriores desportivos. Os pavilhões A, B e C são formados na sua maioria por salas de 

aula. No pavilhão A funciona uma sala de educação especial e no pavilhão B existe o 

Centro de Recursos TIC para a Educação Especial de Loures – CRTIC. No pavilhão C 

existe o gabinete de Serviço de Psicologia e Orientação – SPO e uma sala de currículos 

funcionais. Os restantes pavilhões incluem o bar de professores e dos alunos, a 

papelaria, a sala de professores e a sala de convívio dos alunos, pavilhão E, existindo 

ainda um pavilhão onde está inserido o refeitório, a cozinha, a sala de direção de turma e 

a coordenação da escola. Os pavilhões da escola estão interligados por uma galeria 

coberta e rodeada de espaços abertos.  

Esta é uma escola que alberga alunos oriundos, maioritariamente, das freguesias da 

Portela e Moscavide, havendo um número significativos de alunos a residir noutras 

freguesias, sendo que a nacionalidade da grande maioria é portuguesa e o nível 

socioeconómico da população escolar é heterogéneo.  

2.1.1 Particularidades da Escola Básica 2,3 Gaspar Correia 

É necessário referir que estas particularidades só o são e foram tomadas como tal devido 

às minhas experiências enquanto aluna do básico e do secundário. Refiro-me 

particularmente aos recursos espaciais da escola.  

Em todo o meu percurso escolar (estive em duas escolas diferentes) e em particular às 

minhas experiências em EF, recordo-me de que existiam sempre três espaços distintos: 

um pavilhão, um ginásio e um espaço exterior. Recordo-me que nas Naus (Escola das 

Naus) o pavilhão tinha um pavimento verde, já na Gil (Escola Secundária Gil Eanes) o 

pavimento era em madeira muito clara e com bancadas. Em ambas as escolas os 

ginásios tinham um espelho enorme, janelas grandes e muita luz. Os espaços de fora 

tinham uma caixa de areia (que de areia tinham pouco), tabelas de basquetebol e duas 

balizas. As Naus, ainda tinham os balneários do exterior, enormes. A arrecadação do 

material em ambas as escolas era relativamente grande. O pavilhão por dentro era 

cercado e contornado por enormes paredes cinzentas, e que enquanto o professor não 

chegava as paredes e pilares quase que se deixavam de ver. Eramos tantos à espera do 

professor, e ainda hoje não sei precisar quantas turmas estavam ao mesmo tempo, mas 

sei que eramos muitos, muitos a utilizar aquelas paredes como encosto enquanto 

esperávamos. Lembro-me que dividir o pavilhão em dois era raro e mesmo quando era 
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necessário o pavilhão parecia enorme à mesma, assim como o material: uma bola de 

basquetebol para cada um, uma bola de andebol para cada um… 

Lembro-me que quando cheguei à EBGC o meu primeiro pensamento foi: “E o ginásio? 

Onde está?” ou relativamente ao material: “Isto certamente deve ser uma amostra do que 

existe, devem ter algum armário com mais material”. Perante esta situação dei por mim 

numa situação de missão impossível.  

As aulas da disciplina de EF na EBGC distribuem-se por três espaços o que permite o 

funcionamento de três turmas em simultâneo, igualmente às escolas que mencionei. A 

diferença é que na EBGC dois dos espaços são o mesmo. Ou seja, o pavilhão que se 

subdivide em dois espaços o G1, que ocupa cerca de 1/3 do pavilhão e é o espaço 

específico para a lecionação da matéria de ginástica, e G2 que ocupa os restantes 2/3. 

Por fim o espaço G3 que simboliza o espaço exterior. Sempre que as condições 

climatéricas não permitissem a realização de aulas no espaço G3, a turma aí alocada 

passava para o pavilhão, passando este a estar dividido em três partes. 

O que me parecia antes uma missão impossível é hoje uma situação que encaro com 

bastante tranquilidade. O facto dos espaços na EBGC estarem sempre, ou quase 

sempre, destinados à utilização de duas turmas aos mesmo tempo (uma no G1 e outra 

no G2) e consequentemente não ter uma situação de “pavilhão completo”. Ou o facto do 

material existente ser reduzido e ter que planear as minhas aulas em concordância com a 

possibilidade do colega que estivesse no espaço G3 ou G1 utilizar algum do material que 

eu iria necessitar. E ainda só pelo simples facto de não poder utilizar uma bola ou 

qualquer outro material por cada aluno, fez com que eu tivesse que criar, imaginar, 

inventar situações de aprendizagem e ensino de aulas de acordo o que era a minha 

realidade.  

Em grosso modo, tive que me “desenrascar”, e agora chegar ao final do estágio e 

verificar que aquilo que antes era uma barreira, uma desvantagem, é hoje uma situação 

que encaro como uma particularidade me ajudou a crescer e a ter que me desenvencilhar 

com o que tinha, e ainda assim garantir que a turma que lecionava teve tudo a que eu, 

nas minhas duas escolas, tive direito – uma aprendizagem eclética (Jacinto, Comédias, 

Mira, & Carvalho, 2001) e de qualidade.  

Penso que as novas formas de olhar e encarar os espaços que tinha perante mim 

permitiram-me desenvolver estratégias que possibilitaram o cumprimento do que delineei 

para a minha turma, estando em concordância com as linhas orientadoras dos 
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Programas Nacionais de Educação Física (PNEF) e com o Projeto Curricular de 

Educação Física (PCEF), “ (…) visando sempre a transformação positiva dos alunos e 

das condições de realização da EF.” (Jacinto, Comédias, Mira, & Carvalho, 2001). Creio 

que os recursos temporais da EBGC também contribuíram para tal, uma vez que o 

sistema de Roulement permite que a alteração de cada espaço seja realizada de duas 

em duas semanas, ou seja, a cada duas semanas a rotação de espaços é alterada. 

Existem três rotações possíveis que se repetem ao longo do ano letivo, garantindo assim 

a passagem por todos os espaços. As três rotações para a turma que ficou ao meu 

cargo, que apresento mais à frente, foi a seguinte:  

 Rotação A: Espaço G2 – terça-feira e Espaço G3 – quinta-feira;  

 Rotação B: Espaço G3 – terça-feira e Espaço G1 - quinta-feira;  

 Rotação C: - Espaço G1 - terça-feira e Espaço G2 - quinta-feira.  

É importante ressalvar que apenas nas aulas de um bloco (45minutsos) – terça-feira, 

tinha que dividir o espaço com outro professor. Porém essa foi uma situação pontual, 

dado que muitas das vezes o professor utilizava o espaço G3, permitindo-me ter o 

espaço G1 e G2 completo, ou seja, o pavilhão inteiro.  

De início, e como referi anteriormente, demonstrei dificuldades em situar-me 

espacialmente no espaço G2. Tornou-se confuso não ter o pavilhão completo, e o 

planeamento das aulas mostrou-se difícil, na medida que o meu pensamento era “onde é 

que ponho os alunos, e por onde é que os divido”. Esta situação acontecia também com 

o espaço G1. O espaço parecia-me demasiado pequeno. Julgo que o facto de ter 

acompanhado inúmeras aulas tanto com meu orientador de estágio (OE), como com os 

colegas do núcleo de estágio (NE) e de outros professores do Departamento de 

Educação Física (DEF), ajudaram-me a ter outra visão do que era “arrumar” uma aula. 

Quando falo em arrumar refiro-me à disposição que os professore utilizavam na 

organização da sua aula, como dispunham os alunos, o material e como organizavam as 

estações. 

Hoje chego ao final de estágio com a certeza de que as barreiras por mim criadas, dadas 

aquelas que foram as minhas experiências enquanto aluna, são hoje mais-valias que levo 

comigo. Saber organizar a aula e os exercícios quando sei que não existe material 

unitário para cada aluno, e organizar e dispor uma aula dentro de espaços mais 

reduzidos.  
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Essas mais-valias fizeram com que hoje olhe para as particularidades de uma escola e 

não as veja como barreiras só porque são diferentes daquilo que foi a minha experiência 

na EF. Tenho uma visão mais otimista de cada característica, nunca prejudicando o 

processo de ensino-aprendizagem de qualidade dos alunos. 

2.2 A Educação Física na Escola Básica 2,3 Gaspar Correia 

2.2.1  Departamento de Educação Física 

O DEF da EBGP é constituído por sete professores e três professores estagiários, sendo 

que são parte deste DEF mais doze professores da Escola Secundária da Portela (ESP), 

onde pertencem mais dois estagiários. O DEF rege-se pelas orientações expressas nos 

PNEF, pelo que estão presentes nos PCEF as linhas orientadoras adaptadas à realidade 

escolar.  

Essas adaptações mostram-se necessárias uma vez que “ (…) os programas nãos 

substituem a capacidade de deliberação do professor (…) ” (Jacinto, Comédias, Mira, & 

Carvalho, 2001) e consequentemente do DEF, e as decisões nele expressas, PCEF, 

devem ter em conta as “ (…) características da população escolar, o meio onde a escola 

de insere e os recursos disponíveis na comunidade educativa.” (Jacinto, Comédias, Mira, 

& Carvalho, 2001), tendo sempre como pano de fundo o desenvolvimento dos alunos.  

O DEF segue as normas de avaliação definidas nos PNEF, estando também elas 

adaptadas à escola em si, respeitando a avaliação nas três áreas: Atividades Físicas; 

Aptidão Física e Conhecimentos (cf. ANEXO 1).  

As Atividades Físicas são avaliadas por níveis de especificação: introdução, elementar e 

avançado, sendo possível que em alguns anos de escolaridade o nível a atingir seja 

“parte” de determinado nível de especificação. Para cada nível de especificação estão 

mencionados quais os objetivos para esse mesmo nível e ainda quais os conteúdos por 

ano.  

Para a Aptidão Física os alunos são avaliados através da bateria de testes Fitnessgram, 

onde cada professor tem a obrigatoriedade de aplicar/avaliar estes testes no mínimo 

duas vezes ao longo do ano letivo, sendo que uma delas é obrigatória no 1º período. 

Nesta área os alunos são avaliados de forma diferente, pois do 5º ao 8º ano os testes 

que são avaliados, para a atribuição de apto/não apto, são o de resistência aeróbia e de 

força abdominal. Já do 9º ao 12º ano, os testes são os de resistência aeróbia, força 
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abdominal e outro diferente. Esta é uma situação que permite escolher um outro teste 

onde o aluno tenha revelado valores superiores, e consequentemente, mais satisfatórios.  

Na área dos Conhecimentos, o DEF define quais os conteúdos que devem ser 

trabalhados e estimulados durante o ano letivo por cada ano de escolaridade. O facto de 

estar presente no PCEF, quais os conteúdos a abordar em cada ano de escolaridade, foi 

uma mais-valia naquela que foi a minha orientação na abordagem à área dos 

Conhecimentos, onde a minha intervenção ficou mais centrada e balizada.  

A EBGP possui já definido o Protocolo de Avaliação Inicial (PAI), tendo sido este 

elaborado pelo núcleo de estágio 2013/2014. Creio que anteriormente a este PAI já 

existia um protocolo, sendo este um reajuste (cf. ANEXO 2) 

Ao longo do ano verifiquei que o período de Avaliação Inicial (AI) é respeitado e cumprido 

pelo DEF. Porém as situações que estão expressas no PAI, como as situações de 

avaliação, critérios de avaliação e indicadores a observar, não são de todo seguidas de 

forma uniforme pelos professores. Esta é uma perceção que tenho enquanto professora-

estagiária, por isso ela mesma pode estar distorcida da realidade. Contudo, verifiquei que 

situações como as conferências curriculares com o propósito de os professores “ (…) se 

reunirem para confrontarem as informações recolhidas na avaliação inicial.” (Jacinto, 

Comédias, Mira, & Carvalho, 2001) não existiram no presente no letivo, sendo que a sua 

existência não pareceu ser uma prática comum e regular. Creio que seria importante 

instaurar estes momentos, não só por aquilo que valem, mas também para ajustar 

determinadas situações de aprendizagem/observação, uma vez que eu mesma senti a 

necessidade de adaptar algumas situações e critérios de avaliação presentes no PAI 

(este será um ponto que irei focar no capitulo seguinte)  

As relações que existem no DEF são bastante destintas, onde na EBGP existe um 

espirito enorme de coesão, partilha, proximidade e positivismo. Senti que os professores 

estão familiarizados com a presença de professores-estagiários, mostrando-se 

disponíveis e atentos às nossas dúvidas e inquietações, demonstrando sempre 

disponibilidade em partilhar experiências, trocas de informação e total recetividade para 

assistir às suas aulas.  

Acredito que o ambiente proporcionado na ESGP foi um dos principais fatores para que 

me sentisse como parte integrante da escola e como “colega”, dado que todos os 

professores sempre me trataram como igual. Contudo, e nas reuniões de DEF foram 

notórias as diferenças que existem entre membros do DEF da EBGP e da ESP. Existiram 
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algumas adversidades e opiniões diferentes entre os membros do DEF. Creio que tais 

diferenças se devam às diferentes perspetivas que existem na forma de ser professor e 

como isso condiciona o posicionamento perante a EF. Porém, o sentimento positivo que 

construi pelos professores de EF na EBGP é igualmente positivo pelos professores de EF 

da ESP, uma vez que também mantive contacto com a maioria ao longo do ano letivo 

devido ao Desporto Escolar (DE), ao acompanhamento da turma de 12º ano e à Semana 

de Professor a Tempo Inteiro. 

2.2.2 Núcleo de Estágio 2014/2015 

O NE da EBGP foi constituído por três professores-estagiários e dois orientadores, um 

professor OE e um professor orientador de faculdade (OF) (cf. ANEXO 3) 

Durante todo o ano letivo foi importantíssima a relação que o NE foi criando e 

construindo, traduzindo-se num trabalho de cooperação e interajuda, onde o sucesso de 

um foi o sucesso dos três. Conhecemo-nos no 1º ano de mestrado, cada um oriundo de 

uma faculdade diferente. Conseguimos tirar partido das diferenças que cada um trouxe, 

as diferentes formas de estar, as diferentes formas de agir e de ser professor. Vimos na 

diferença uma oportunidade de crescer e fazer crescer. Respeitámos sempre as 

diferenças de cada um e nenhum de nós tentou moldar o outro à sua imagem, mas sim 

tirar partido disso.  

Ao longo do ano letivo enquanto NE, as nossas funções passaram pela observação 

informal e formal das aulas de cada um e do orientador de escola. Para além das 

observações e enquanto trabalho conjunto, elaborámos vários documentos como: Projeto 

de Observação; Projeto de Estágio; Direção de Turma e todos os projetos e balanços 

relativos às atividades realizadas na escola. 

O trabalho realizado com os meus colegas do NE e OE foram fulcrais no meu percurso. 

O OE foi o principal responsável pelo acompanhamento e orientação das nossas 

decisões e ainda como principal fonte de conhecimento ao nível de situações e decisões 

pedagógicas, acompanhando cada um de nós individualmente e em grupo através de 

momentos de reunião e reflexão. Como referem Martins, Onofre, e Costa (2014) através 

de pesquisas feitas por Paulou (2007) bem como o estudo de Onofre e Jardim (2008) 

onde os dados obtidos com estagiários portugueses de EF, mostraram que a persuasão 

verbal é um elemento crucial para o sentimento de autoeficácia de um professor-

estagiário, uma vez que  
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“ (…) a incerteza acerca da capacidade para ensinar decorrente de uma 

experiência diminuta ao nível da prática de ensino, numa fase inicial, é 

frequentemente comtemplada com o reforço de pares significativos. (…) 

A este nível salientam-se os orientadores e colegas de estágio do mesmo 

núcleo como persuasores privilegiados” (Martins, Onofre, & Costa, 2014, 

p. 32, 40).  

Estes autores reforçam ainda que a experiência vicariante, experiência advinda da 

observação de outros, é também uma fonte imperial de conhecimento e transmissão de 

experiências. 

O OF teve uma presença e acompanhamento menos assíduo, não deixando por isso de 

ser igualmente importante. O contacto com o OF baseou-se também em momentos de 

reunião e reflexão, onde debatíamos as alteações que se faziam sentir de acordo com as 

indicações anteriores. O NE estabeleceu com o OF momentos de observações 

estratégicos em três ocasiões: no início, no meio e no fim de cada período letivo. Após 

cada aula o OF reuniu individualmente e em grupo, uma vez que em algumas situações 

as dificuldades do NE foram similares e os exemplos de cada um serviram para elucidar 

determinadas situações. Para além do trabalho relativamente à área 1, o OF fez também 

um acompanhamento pormenorizado nas restantes áreas, principalmente no projeto de 

investigação-ação. O OF auxiliou-nos na fase mais teórica como também na preparação 

da apresentação, orientando-nos como devíamos conduzir e intervir nesta.   

2.2.3 Turma 9º1ª 

Para ser professor não basta apenas carregar esse nome, se somos professores é 

porque existe, de facto, alguém do outro lado. Alguém que espera de nós, assim como 

nós, enquanto professores, esperamos deles. Esperamos espectativas, ambições, 

comportamentos e desenvolvimentos. É preciso reconhecer a identidade coletiva e 

individual da turma, da nossa turma. O ensino sucede-se através de processos de 

socialização, entre o professor e o aluno e entre aluno-aluno, comodamente interligados 

ao que é o processo de ensino-aprendizagem. 

Corroborando Costa e Baeza (2004) nós, professores, não podemos ignorar aquela que é 

a voz dos nossos alunos, a voz e a experiência estudantil, aquela que outrora foi a nossa 

voz. Muitas vezes ofuscamos a proximidade e o conhecimento que são necessários, 

menosprezando o que são as riquezas das histórias de vida de cada aluno. Não 

conhecer os nossos alunos e não mostrar uma postura e conduta mais próxima é o 
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caminho e a forma de controlo que muitos professores adotam perante a sua turma, 

ofuscando-os em prol daquilo que acreditamos ser a eficiência e a necessidade eminente 

de obter o tão famoso sucesso escolar.   

Antes de se iniciarem as atividades relativas ao estágio pedagógico, foram distribuídas as 

três turmas. Esta distribuição não seguiu quaisquer preferências, as turmas foram 

atribuídas através de um processo de escolha ao acaso.  

A turma que ficou ao meu cargo foi a turma do 9º1ª. Constituída inicialmente por 26 

alunos e que posteriormente passou a 25 alunos devido à transferência de um aluno. 

Assim a turma ficou com 13 raparigas e 12 rapazes, sendo por isso uma turma bastante 

equilibrada ao nível do género. As idades estavam compreendidas entre os 12 e os 15 

anos, perfazendo uma média de idades de 14 anos. A grande maioria da turma transita 

do ano anterior, do 8º1ª, mas apenas 4 alunos eram repetentes no 9º ano (cf. ANEXO 4) 

Apesar da turma conter alunos com idades entre os 12 e 15 anos, não constatei ao longo 

do ano que este fosse um fator que se evidenciasse em aula, ou seja, não averiguei 

comportamentos que diferenciassem um aluno de 12 anos para um aluno com 15. A 

turma apresentou, na generalidade, comportamentos e atitudes semelhantes. A maioria 

das raparigas mostrou-se responsável e com comportamentos adequado à sala de aula, 

contrariamente aos rapazes. Esta foi uma turma onde a maioria dos rapazes demonstrou 

baixos níveis de concentração, entrando facilmente em comportamentos desviantes e/ou 

fora da tarefa.  

Foi uma turma sempre muito assídua, mas a pontualidade foi algo que tive que incutir 

logo nos primeiros dias de escola, assim como, as rotinas de trabalho. A turma não 

apresentou quaisquer rotinas e/ou hábitos, nomeadamente nas transições de exercício 

ou momentos da aula em si. Consequentemente, este foi um dos principais objetivos da 

minha intervenção e que mais tarde se mostrou como uma das minhas principais 

dificuldades.  

De forma a conhecer melhor a turma e direcionar a minha intervenção com a turma, 

foram aplicados os seguintes instrumentos: Ficha Individual do Aluno; Ficha de 

Identificação do aluno da EBGC; Teste Sociométrico e o Teste de Autoconceito. Os 

dados provenientes destes instrumentos foram analisados durante o 1º Período, sendo 

que foram posteriormente apresentados ao conselho de turma no 2º Período a pedido da 

Diretora de Turma (DT).  
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Para esta apresentação e devido às conversas com os elementos do conselho de turma, 

onde estes me confessaram que esse momento de apresentação era, normalmente, 

muito similar entre os estagiários anteriores e que a apresentação se tornava muito 

monótona. Então tentei tornar a apresentação o mais apelativa, objetiva e sucinta 

possível. Comtemplei apenas dados que fossem relativamente interessantes e 

importantes para o conselho de turma. Optei por incluir um parâmetro onde fiz uma 

comparação entre os dados do teste sociométrico do ano passado com os do presente 

ano. Esta foi uma situação que foi possível por ter acesso aos dados recolhidos pelo 

estagiário responsável do ano passado pela turma do 8º1ª.  

Com estas comparações pude constatar que existiram alterações abismais nas escolhas 

da turma, onde alunos, que no ano anterior eram dos mais populares e escolhidos, no 

presente ano letivo foram os que menos foram escolhidos e mais rejeitados.  

Recebi elogios muito positivos pela apresentação e pelos dados apresentados, o que me 

deixou bastante contente e satisfeita dado que a apresentação foi o primeiro momento 

onde tive um papel mais ativo no conselho de turma e onde me pude dar a conhecer. 

Relativamente às expectativas dos alunos quanto ao seu percurso escolar, verifiquei que 

mais de metade da turma pretendia dar continuidade aos estudos e formar-se no ensino 

superior. Na turma existiam de facto alunos que demonstravam um perfil de aluno 

estudioso, com objetivos definidos e que a continuidade no estudo será uma mais-valia. 

Por outro lado, existiam alunos cujo percurso será, possivelmente mais difícil dado os 

resultados obtidos na generalidade das disciplinas. As profissões/áreas de interesse 

apontadas por aqueles que pretendem ingressar no ensino superior foram: veterinária, 

área das artes, educação, futebolista, operador de câmara (cameraman), biólogo, e a 

área das engenheiras como informática, física e mecânica. Apesar de mais de metade da 

turma ter afirmado que pretende ingressar no ensino superior, os hábitos de estudo da 

grande maioria da turma incidiu no parâmetro “às vezes”, sendo que apenas 3 alunos 

afirmam estudar todos os dias e 3 alunos mencionam estudar raramente. 

De forma geral, os encarregados de educação (EE) apresentaram habilitações razoáveis, 

na medida que a maioria incidiu no ensino secundário, 10 encarregados. Apenas 3 EE 

tinham o 6º ano de escolaridade e 7 tinham o 9º ano. Por outro lado1 EE tinha o ensino 

médio e apenas 4 EE possuíam ensino superior. Não existiam dados de encarregados 

onde se verificou não saberem ler nem escrever, o que é bastante positivo. Penso que 
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seja importante que os EE que têm como habilitações o ensino secundário ou 

complementar incentivem os seus educando a prosseguir. 

Em relação às capacidades físicas e habilidades motoras verifiquei alguma 

heterogeneidade entre a turma. Alguns rapazes e raparigas demonstraram estar 

significativamente mais avançados em relação a outros. No grupo dos rapazes não se 

notou grandes discrepâncias existindo alguma homogeneidade, contrariamente às 

raparigas onde verifiquei maiores diferenças.  

Todas as análises, considerações e pressupostos retirados dos dados/resultados obtidos 

para a construção do Estudo de Turma (cf. ANEXO 5) tiveram em vista a maximização do 

rendimento dos alunos. Alguns dos resultados confirmaram algumas perceções e 

considerações que já tinha retirado no decorrer das aulas de EF durante o 1º período. 

Algumas das informações retiradas deste estudo deixaram-me, de certa forma surpresa, 

nomeadamente nos índices de posição sociométrico de rejeição.  

A utilização das preferências/rejeições reais dos alunos na organização da turma ao nível 

dos grupos, foi um meio de promoção de um bom clima de aula. Porém, ao longo do ano 

letivo e como é possível verificar nos planos de aula, fui alterando a formação de grupos 

consoante as relações existentes na altura, uma vez que os resultados obtidos no 

momento de recolha de dados foram-se modificando durante o ano.  

3. A envolvência e desenvolvimento das aprendizagens 

pessoais e da turma 

De acordo com Doyle (1986) e Hastie e Siedentop (1999) (citados por: Rosado & 

Ferreira, 2001) a função primordial de um professor não pode cingir-se somente ao 

conjunto de intenções pedagógicas e aos seus projetos de ações enquanto professor, 

tem também que ter a força e o entusiasmo que pretendem incutir. Rosado e Ferreira 

(2001) afirmam que associado ao plano de ação do professor, é necessário agregar uma 

dimensão de paixão e motivação.  

Ao longo da minha intervenção junto do 9º1ª a minha principal preocupação, para além 

de todas as que se associaram à aprendizagem e necessidades dos alunos, foi sempre a 

satisfação, a motivação e o entusiasmo dos alunos em aula.  

Assim como afirmam Rosado e Ferreira (2001) para que exista um ambiente de trabalho 

e desenvolvimento é necessário criar e otimizar uma relação professor-aluno, que se 
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sustente no entusiasmo e interesse por parte do professor. Adotar uma atitude positiva 

aliada ao entusiasmo e motivação que cerquem uma aula, devem ser características da 

intervenção pedagógica do professor, tornando a envolvência do ensino num ambiente 

mais favorável e um ensino mais eficaz (Siedentop, 1983, citado por: Rosado & Ferreira 

2001) 

O percurso com a turma do 9º1ª não foi fácil, e não quero por isso tomar esse percurso 

como tendo sido difícil, encaro-o como um desafio. Um desafio para mim e para os meus 

alunos uma vez que a aprendizagem esteve presente dos dois lados. Eu, numa vertente 

mais institucional e pedagógica, e eles numa vertente mais informal, onde somente a sua 

forma de ser, estar e reagir foram desafios a que eles me propuseram e que nem eles os 

tomaram como tal. Neste capítulo apresento e descrevo as práticas e decisões 

pedagógicas que foram tomadas neste ano letivo. Reflito também acerca das minhas 

dificuldades no planeamento, na condução e na avaliação. Algumas das dificuldades 

serão apresentadas no capítulo seguinte. Optei por as apresentar de forma isolada por 

terem sido dificuldades que eu, inicialmente, nunca as tomaria como tal. Não foram as 

principais, mas foram as que de certa forma levaram a que outras dificuldades ficassem 

mais agradavas pelo facto destas existirem. 

3.1 Planear 

Sarmento (2004) diz-nos que estudar as aprendizagens significa pensar as situações de 

aprendizagem. Creio que tal ato possa, também ele, ser sinónimo do que é o processo de 

planear. O ato de planear implica organizar as situações e estímulos, delinear os 

seguimentos dos acontecimentos por modo a que o aluno disponha do maior número de 

possibilidades para aprender. O planeamento pressupõe um conhecimento antecipado 

das tarefas que se pretendem ensinar, e com ele ter a noção que nem todos aprendem 

com a mesma velocidade e ritmo e por isso é implícito que se criem e apresentem aos 

alunos diferentes formas e situações de acompanhar a sua aprendizagem, 

salvaguardando também um caráter progressivo (Sarmento, 2004).  

O planeamento, numa primeira fase, mostrou-se como uma tarefa muito trabalhosa e 

exigente. A minha principal dificuldade residiu em conseguir criar uma ordem lógica, onde 

primeiramente vinha o “projeto” e somente depois a ação. Creio que esta dificuldade se 

tenha devido ao processo de elaborar diversos documentos orientadores em simultâneo, 

como o PAT, Planos de Etapa, Plano de Unidade de Ensino (UE) e Planos de Aula, e 
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com essa elaboração conseguir ter uma visão a longo prazo e de forma a conseguir 

projetar a minha ação pedagógica. 

A minha dificuldade vai ao encontro dos resultados apresentados nos estudos de Inácio, 

et al. (2014) e Teixeira e Onofre (2009), onde os autores verificaram que a principal 

dificuldade apontada pelos professores-estagiários no ensino situava-se ao nível do 

planeamento. Housner e Griffey (1991; citados por Teixeira e Onofre, 2009) referem que 

o planeamento surge como a dificuldade maior dado que os professores-estagiários 

planeiam para uma situação real de ensino, na qual têm pouca experiência ou 

desconhecem todo este procedimento. Esta foi uma dificuldade que previ no meu Plano 

de Formação (PF) (cf. ANEXO 6).  

Porém, através de um processo de hierarquização consegui orientar a construção dos 

documentos, dando prioridade à definição e calendarização dos objetivos para cada 

etapa em cada uma das áreas de extensão da EF. 

Pode-se considerar o planeamento como o meio para a identificação antecipatória das 

aprendizagens e como forma de regular o comportamento atuante (Bento, 2003). O 

primeiro contacto com o ato de planear foi na 1ª Etapa, a etapa de AI.  

O planeamento desta etapa, aquando comparado com os planeamentos restantes, 

mostrou-se menos difícil. Teixeira e Onofre (2009) dizem que esta situação se possa 

dever ao facto de que, no início do ano letivo não existe um conhecimento aprofundado 

das características da turma e consequentemente o planeamento torna-se menos 

diferenciado e mais linear. Acredito que a minha facilidade ou menos dificuldade neste 

planeamento se deveu, também, à existência do PAI da escola.  

O facto deste documento já existir permitiu-me ter a noção de quais as situações de 

aprendizagem a propor aos alunos e como estas se deviam estruturar, ou em exercício 

analítico ou em situação de jogo. Assim o meu planeamento nesta etapa apenas teve 

como prioridade a alocação das abordagens das matérias ao longo desta, de modo a que 

a mesma matéria fosse abordada mais do que uma vez, permitindo que os alunos 

tivessem maior contacto com a mesma matéria e a minha avaliação inicial não ficasse 

cingida a uma única observação/avaliação. Porém, cumprir o prazo estipulado para esta 

etapa de 4 a 5 semanas foi também uma preocupação. 

Neste período inicial de AI dei principal prioridade a aferição da situação em que os 

alunos se encontravam, de acordo com o que se esperava que aprendessem ao longo do 
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9º ano (Rosado, 2003). Nesta etapa e para a então aferição da situação dos alunos foi 

necessária uma avaliação diagnóstica e posteriormente um prognóstico. Como indica 

Rosado (2003) esta etapa inicial permitiu-me: identificar o nível inicial da turma e de cada 

aluno em particular, relativamente ao nível em que se encontram no PNEF; obter 

informação acerca de quais os alunos e matérias críticas (prioritárias); orientar a 

formação de grupos de nível; definir as bases anuais; quais as prioridades formativas; 

quais os objetivos prioritários e quais os objetivos secundários.  

Como referi, o facto de o PAI já estar elaborado e reajustado foi uma mais-valia, 

bastando-me seguir com as orientações nele expressas. Para esta epata apenas recorri a 

algumas alterações na aplicação dos exercícios critério. Nas aulas iniciais senti que 

alguns dos exercícios, como a exemplo os exercícios da situação A (exercícios de caráter 

analítico) poderiam ser aplicados na situação B (exercícios de caráter mais real, o jogo). 

Este reajuste permitiu-me estruturar melhor o tempo em prática e aprendizagem da 

turma.  

Acredito que a segurança que senti por ter o PAI como suporte fez com que descurasse 

as características e a imprevisibilidade de uma aula. Apesar de na construção dos planos 

de aula ter tido atenção em respeitar uma estrutura de aula racionalmente organizada, 

apresentando três partes como indica Bento (2003): uma fase inicial, uma principal e por 

fim uma fase final. Ignorei o facto de que cada fase de aula tem características e 

particularidades próprias.  

Considero ter pecado na construção do planeamento das aulas, na medida que me 

centrei somente no cumprimento do PAI e da sua carga temporal, não comtemplando no 

meu planeamento momentos como as transições (assumi que este momento não 

carecesse de atenção e fosse algo implicitamente rápido), períodos destinados às 

explicações dos exercícios e objetivos para a aula, construindo assim um plano bastante 

simples. 

A simplicidade que caraterizou o meu planeamento levou a que, questões como a gestão 

e controlo da turma fossem tidos como dificuldades. Por sua vez, a falta destes (gestão e 

controlo) levou a que o planeamento não fosse cumprido em algumas aulas.  

Apesar do estudo antecipado dos PNEF, PCEF e PAI, nomeadamente no conhecimento 

relativo das características de cada nível a avaliar na AI, demonstrei imensa dificuldade 

em diagnosticar os alunos. Ou seja, conhecia minimamente os níveis mas não os 
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conseguia atribuir a cada aluno. Esta dificuldade só demonstrou a minha falta de 

sensibilidade inicial. Aquando do final das aulas e da construção das autoscopias e 

aferição do diagnóstico do aluno, verificava que o meu conhecimento era muito pouco. 

Apesar de ter previsto esta dificuldade e a de atribuir um prognóstico a cada aluno, 

antecipadamente no PF, no âmbito da avaliação (cf. ANEXO 6), a dimensão da 

dificuldade tomada na altura foi reduzida quando comparada com a verdadeira 

complexidade deste momento em situação real. 

Parecia que não tinha observado nada em aula, como se tivesse “olhado para a floresta e 

não visse as árvores”. Esta sensação de total desconhecimento e fracas apreciações 

levaram-me a um estado de angústia, aflição e inquietação. Senti-me perdida, não 

percebendo como é que é não conseguia distinguir os desempenhos dos alunos. 

Distinguir os alunos muito bons e os mais fracos, mostrou ser uma tarefa mais fácil a 

grande dificuldade residiu na avaliação/observação dos alunos intermédios. 

Inicialmente, as grelhas que serviam para observação pareciam-me bastante completas e 

objetivas, contudo ao longo da AI, senti que alguns critérios de êxito eram muito extensos 

assim como, os seus indicadores, o que ajudou à minha confusão inicial (cf. ANEXO 7).  

No entanto, acredito que seja importante referir que hoje ao verificar essas mesmas 

grelhas, a visão é diferente. Os critérios já não me parecem tão extensos e tão difíceis de 

associar a determinado nível de especificação. Hoje as grelhas ganham uma dimensão 

muito mais automática e objetiva. Esta constatação só demonstra que, inicialmente, a 

minha sensibilidade para observar e ver realmente, assim como interpretar as grelhas de 

preenchimento da AI era reduzida. 

Ao longo da AI centrei-me muito no preenchimento nas grelhas com receio de não 

conseguir obter dados de todos os alunos. Por vezes e por estar tão focada no 

preenchimento destas, em detrimento do controlo e gestão de aula, o planeamento da 

mesma não foi atingido. Não tinha atenção à gestão temporal da prática em determinado 

exercício ou situação, por considerar que ainda não tinha observado/avaliado 

determinado aluno em determinada situação. Assim, estendia o tempo planeado 

inicialmente para esse exercício. Esse prolongamento nos exercícios fez com que o 

restante planeamento fosse prejudicado. Para além deste aspeto, a gestão temporal foi 

comprometida, também, pela falta de estabelecimento de rotinas de trabalho. A 

consolidação de rotinas trabalho foi igualmente uma dificuldade durante a AI, que se 

prolongou até parte do ano letivo.  
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Como mencionei anteriormente, o meu planeamento inicial focou principalmente a 

organização dos exercícios. Não planeava momentos obrigatórios de instrução ao longo 

da aula. Este momento apenas estava assegurado no início da aula, e que pequei por 

querer ser o mais objetiva e sucinta na transmissão de informação. Acreditei que não 

poderia despender muito tempo em instrução ou transições, pois assim os alunos não 

estariam em tempo potencial de aprendizagem. Isso fez com que ao não transmitir 

informação mais completa os alunos, estes iam para os exercícios com dúvidas, tendo 

que voltar a explicar tudo novamente grupo a grupo. 

Como forma de contornar as minhas dificuldades na AI, optei por recorrer à filmagem das 

aulas. Ao filmar as aulas fiquei muito mais liberta para intervir junto da turma ao mesmo 

tempo que promovi mais momentos de aprendizagem, na medida que me tornei muito 

mais interventiva. Ao filmar as aulas pude também ter uma noção do desempenho da 

turma e do meu. Esta situação permitiu-me verificar situações como: o meu 

posicionamento, a minha postura, a forma como estava a intervir com a turma ao nível do 

feedback pedagógico (FB) e ainda a colocação de voz.   

Outra estratégia foi o de definir previamente quais os alunos a observar em cada aula. 

Creio que nas aulas onde não defini quem observar antecipadamente, fez com que não 

seguisse um fio condutor durante a aula e que por sua vez não tivesse registos 

completos dos alunos.  

Como referi anteriormente, o meu planeamento numa fase inicial pautava pelo simplismo 

(cf. ANEXO 8). Esta simplicidade não foi sinónimo de objetividade e clareza, mas sim de 

falta de informações que, na minha fase inicial de aprendizagem, teriam sido fulcrais.  

O ensino real tem características que algumas vezes não são comtempladas no nosso 

planeamento e na nossa preparação. Existem sempre imprevisibilidades e o 

acontecimento do inesperado, levando a que se exija do professor uma reação rápida 

(Bento, 2003). Após o balanço da 1ª etapa, a estrutura do meu planeamento foi sendo 

alterada gradualmente ao longo do ano letivo, para uma estrutura mais massuda e 

consistente (cf. ANEXO 9). A minha capacidade de reagir rapidamente não era 

automática e eficaz, não só pela minha falta de experiência, de tato, de sensibilidade e de 

um olhar mais crítico, como também, pela falta de informação e antecipação no 

planeamento. De acordo com Bento (2003), apesar da imprevisibilidade que é natural das 

situações de ensino, não se deve deixar de antecipar mentalmente a realidade, uma vez 

que “Uma melhor qualidade de ensino pressupõe um nível mais elevado do seu 
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planeamento” (Bento, 2003). De acordo com o mesmo autor, o planeamento não se 

refere apenas aos aspetos acerca dos quais se tomam as decisões, é necessário 

também dar respostas ao “como”, ao “porquê” e ao “quando” de determinadas tomadas 

de decisão. Estas decisões não devem ser dissociadas de variantes como o tempo, a 

matéria de ensino em causa, a aprendizagem, o local e os principais intervenientes.  

Assim, o meu planeamento passou a contemplar aspetos como quais os objetivos do 

professor para cada aula numa dimensão mais específica; por onde tinha que circular de 

acordo com os exercícios e tarefas propostas; quais os alunos que iriam demonstrar 

determinada situação; os períodos específicos para as transições e momentos de 

reorganização e ainda o que se iria suceder nesse momento (vestir coletes, arrumar 

determinado material, entre outros) e quais os estilos de ensino nas diferentes fases da 

aula.  

Findada a etapa de AI e com a posterior elaboração do balanço do mesmo, iniciei então a 

construção do PAT. Como refere Bento (2003), a elaboração do PAT corresponde a uma 

necessidade objetiva, preparando um ensino eficaz. No PAT, o professor deve ter a 

clareza dos dados obtidos pela AI e quais os resultados a atingir pelos alunos da sua 

turma, respeitando sempre o ano escolar e as diferenças entre alunos.  

Na construção do PAT ficou ainda mais evidente quais os aspetos a melhorar na minha 

intervenção. A sua construção mostrou-se difícil, morosa e muito detalhada. Definir o 

prognóstico correto e objetivos terminais para a turma, supunha que todo o processo de 

diagnóstico estivesse bem aferido. Porém, na fase final da etapa de AI e ainda no início 

da 2ª etapa, verifiquei que muitos dos meus diagnósticos atribuídos aos alunos não 

correspondiam à realidade em determinadas matérias. Assim, na 2ª etapa pude corrigi-

los, alterando desta forma os objetivos intermédios e terminais dos respetivos alunos. 

Prognosticar também se mostrou uma tarefa difícil, dado que tive dificuldades em prever 

a evolução de um aluno a longo prazo. Para além das alterações ao nível do 

planeamento e então nos diagnósticos dos alunos, a formação de grupos também foi 

sujeita a alterações. Ao longo da 1ª etapa os grupos foram construídos com base na 

numeração dos alunos. Contudo, nas últimas aulas tive que alterar alguns dos grupos 

devido a incompatibilidades no comportamento dos alunos, situação esta que se 

prolongou para a 2ª etapa. 

Na construção do PAT (cf. ANEXO 4) tive em conta o Plano Anual de Atividades da 

Escola (PAA), o planeamento por etapas, interrupções letivas, os momentos formais de 
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avaliação: matérias, aptidão física e conhecimentos, as matérias prioritárias, a 

distribuição das matérias ao longo do ano, quais os objetivos para o ano em causa e 

quais os modos de os alcançar (Rosado, 2003).  

Porém, acredito que o PAT construído apresentou algumas fragilidades, nomeadamente 

ao nível da falta de apresentação de como deveria ser feita a diferenciação pedagógica 

dos alunos com maiores dificuldades, e ainda, quais as situações para os alunos mais 

avançados, não respondendo assim da melhor forma às necessidades de aprendizagem 

e aperfeiçoamento dos alunos. Estas situações foram apenas contempladas na dimensão 

de plano de aula. Contudo, e apesar das fragilidades reconhecidas, procurei respeitar e 

seguir os princípios orientadores para a construção de um PAT presentes no PNEF. 

 O PAT constituiu-se assim como um mapa da minha intervenção, condução e avaliação 

do processo ensino-aprendizagem. 

“Para a organização do ensino, no sentido da realização dos objetivos, é 

de extrema utilidade a elaboração de um mapa ou «roteiro de viagem», 

com registo de factos mais importantes. A forma e dimensão de tais 

mapas podem ser diversas; o importante é que balizem com nitidez o 

itinerário a percorrer, o ritmo do «andamento», as etapas intermédias, os 

pontos altos e tudo em função da meta final a atingir” (Bento, 2003, p.68) 

Passando para a 2ª etapa, a unidade de planeamento passou a contemplar o plano de 

UE (cf. ANEXO 10) e plano de aula assim como as etapas seguintes (3ª e 4ª etapa) (cf. 

ANEXO 11). O planeamento da 1ª etapa comtemplou somente o momento de avaliação 

inicial (plano de etapa e plano de aula). 

Com o PAT findado foi possível construir todas as etapas procedentes, criando uma 

unidade pedagógica coerente entre as várias etapas de modo a que as orientações 

estabelecidas para uma etapa fossem pré-requisito para a seguinte. Tentei criar uma 

progressão lógica entre as decisões não só de etapa para etapa, mas também de um 

nível de especificação para outro. As decisões tomadas no plano anual tiveram um 

caráter mais geral. À medida que fui construindo os documentos, e consequentemente o 

seu tempo de execução diminuindo (longo, médio, curto prazo), as decisões neles 

expressos apresentaram-se mais especificadas, de acordo com as características de 

determinada etapa e consequentemente unidade. 
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Contudo, nem sempre consegui cumprir com os objetivos previamente estipulados, tanto 

na etapa como na unidade, uma vez que os alunos tiveram ritmos de aprendizagens 

diferentes e em alguns casos fui demasiado ambiciosa com o desenvolvimento 

prognosticado para os alunos. 

O não alcance e cumprimento dos objetivos em cada etapa, e consequentemente, em 

cada unidade também tiveram causa nas minhas dificuldades ao nível da condução de 

ensino. Estas dificuldades levaram a que o planeamento não fosse cumprido devido a 

questões ligadas à gestão temporal, organização e controlo da turma. 

A dimensão de planeamento que foi mais utilizada durante todo o ano letivo foi o plano de 

aula. Tenho a noção de que o meu planeamento ao nível da UE deveria ter sido mais 

exaustivo. Creio que muitas situações como: progressões, ensino diferenciado e 

condições de realização deviam ter sido parte integrante do plano da unidade, e não do 

plano de aula com foi o meu caso. Esta constatação teve origem após ter tido acesso aos 

planos de unidade de colegas, nomeadamente nos momentos de observações a outras 

escolas.  

Apesar dos aspetos que tive e ainda tenho que melhorar, acredito que consegui preparar 

as minhas aulas, tendo em conta todo o quadro de planeamento que antecedeu à aula 

em si. Caso tal seguimento não existisse e como afirma Bento (2003) se as aulas não 

forem devidamente preparadas, tendo a sua génese numa dimensão de planeamento 

maior, ficarão por explorar muitas potencialidades educativas. Ou seja, um plano de aula 

que não tenha em atenção o plano anual, plano de etapa e plano de unidade onde não se 

avalie o ensino anterior, nunca se poderá falar em preparação de aulas. O plano de aula 

simboliza o final do encadeamento de todo o planeamento que se antecedeu.  

Numa fase mais avançada, o meu planeamento ao nível do plano de aula voltou a ser 

modificado. A última modificação foi a que se manteve até ao final do ano letivo, 

ilustrando um “combo” das alterações realizadas (cf. ANEXO 12). Todos os detalhes da 

aula relativos aos deslocamentos do professor e alunos, disposição do material, 

montagem e arrumação do mesmo, e outros aspetos característicos da dinâmica da aula 

em si, coloquei no separador “Importante”. Este separador serviu como forma de reforço 

a alguns pormenores da condução de ensino, de modo a não me esquecer dos mesmos 

com o decorrer da aula. 

Para além das alterações, já mencionadas, que fui precedendo ao longo do ano, algo 

importante que fui adquirindo foi a capacidade de adaptar a ação de planear à minha 
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turma. Em determinadas aulas inseri alguns exercícios e situações de aprendizagem que 

observei nas aulas do OE e NE. A verdade é que na maioria das vezes que repliquei 

exercícios aplicados em outras turmas, o resultado que esperava não aconteceu. Esta 

situação deixou-me confusa: ”porquê que é que um exercício funciona tão bem na turma 

do OE e na minha turma não?”.  

Após vários momentos de reflexão com o OE, verifiquei que ao estar simplesmente a 

reportar exercícios de outros contextos para aquela que era a minha realidade, foi um 

erro. O OE nas aulas de ginástica dava autonomia aos alunos para serem eles próprios a 

gerir o tempo em cada estação – aula em circuito, dando-lhes apenas a indicação que 

tinham que passar por todas as estações. As aulas correriam tão bem que eu nunca 

assumi que, dar essa autonomia aos alunos pudesse causar anomalias no normal 

funcionamento da aula e agravar ainda mais as minhas dificuldades na condução de 

ensino.  

Adotei a mesma postura na minha turma. Não funcionou bem. Não foi por culpa dos 

alunos, o erro foi meu por não respeitar as características da turma e assumir que se 

determinada situação funcionava numa turma também iria funcionar na minha. Outro 

exemplo que retrata uma situação onde o mesmo exercício não se traduziu no mesmo 

grau de consecução e consequente aprendizagem foi o caso do jogo Tribol.  

O Tribol é um jogo onde se insere a matéria de futebol e voleibol em simultâneo. Na 

minha turma o jogo foi bem conseguido, onde a fluidez, entusiasmo e satisfação 

dominaram a aula. Por sua vez, quando apresentei o mesmo jogo na turma do OE, 

apesar de ter tido uma boa recetividade por ser algo novo, não teve o mesmo impacto 

que teve no 9º1ª. Esta diferença deveu-se ao facto de que na turma do OE o nível na 

matéria de futebol e voleibol da maioria dos alunos não permitia que os alunos 

conseguissem jogar e ter sucesso naquelas que eram as especificidades do Tribol.  

Após outras situações semelhantes ao episódio da aula de ginástica e jogo do Tribol, a 

minha forma de pensar as aulas mudou. Mudou na medida que passei a considerar e a 

ponderar muito mais as situações de aprendizagem.  

Se quero exigir dos alunos determinado comportamento, sou eu quem deve estimular um 

ambiente propício a tal. No caso da ginástica ficou evidente a fraca autonomia e 

responsabilidade da turma perante uma situação de ensino mais centrada nos alunos. Se 

eu nunca estimulei esse ambiente de aprendizagem, como poderia exigir que a turma 

soubesse agir de acordo com o que eu desejava? Perante estas situações, o meu 
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pensamento antes de planear as aulas passou a ser: “Será que este exercício vai 

funcionar bem na minha aula? Será que eu vou conseguir garantir o controlo, e 

consequentemente a aprendizagem da turma com este exercício?” 

Os alunos devem ser considerados de acordo com as suas personalidades e dinâmicas 

enquanto turma e ainda, o ambiente e envolvência a que estão e são habituados, e não 

de acordo com os nossos desejos e imposições. “É necessário partir de uma visão real 

do nível existente nos alunos e não de pressupostos que não existem e que deviam ser 

criados” (Bento, 2003).  

Em suma, as minhas alterações e reajustes procuraram sempre, o melhoramento e 

aperfeiçoamento do meu desempenho e intervenção, traduzindo-se numa maior 

qualidade de ensino perante o 9º1ª. Piéron e Carreiro da Costa (1995 citados por: 

Carreiro da Costa, 1998, p.445) indicam que as características de professores mais 

eficazes e a quem se reconhece maior competência didática são: 

 “Planear as aulas por forma a criarem as melhores condições de 

organização e garantam as melhores condições de aprendizagem; 

 Antecipar as situações, (têm um pensamento e preocupações de 

previsão em de vez de remediação) imaginado e estruturando vários 

cenários alternativos de ensino (planos alternativos para a circunstância 

da situação de ensino a alterar-se); 

 Ter uma ideia muito clara das capacidades de cada um dos 

alunos, das diferenças de capacidade e de prestação entre eles, e 

utilizam este conhecimento quando planeiam e avaliam; 

 Utilizar bastante informação quando planeiam.” 

3.2 Conduzir 

Antes de iniciar o estágio e após a primeira análise ao guia de estágio, assumi que as 

minhas principais dificuldades seriam, à partida, ao nível do planeamento e da avaliação. 

Essas perceções assemelham – se aos resultados apresentados pelos estudos de Inácio, 

et al. (2014) e Teixeira e Onofre (2009). Nunca tomei o âmbito da condução de ensino 

como uma dificuldade. 
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Ao longo da minha formação inicial tive algumas experiências como instrutora de 

adaptação ao meio aquático e monitora de ocupação de tempos livres. Nunca senti 

dificuldades acrescidas no controlo e condução dessas atividades. Por isso não tomei a 

condução de ensino como dificuldade maior. Tenho a noção que tais experiências não se 

possam comparar ao que é, efetivamente, a condução de ensino em EF. Mas se 

conseguia controlar turmas entre 15 a 20 alunos, controlar uma turma na escola não seria 

tão diferente. 

O facto é que não poderia estar mais enganada. O âmbito da condução foi o que mais fez 

sobressair as minhas fragilidades e as minhas inseguranças, que até então não as 

tomava como tal. Dei por mim completamente baralhada em aula, sem norte, muito 

atarefada, ansiosa, com pressa de chegar a tudo e todos na aula mas sem chegar a lado 

nenhum. 

O OE comparou a minha intervenção, a condução da aula e a postura assumida à de um 

bombeiro: “Pareces um bombeiro. Queres apagar o fogo mas não tens a visão de um 

todo. Vais a um canto e apagas um rastilho, vais a outro canto e apagas o fogo…e assim 

andas tu em aula, de canto para canto. Focaste em pequenos grupos e esqueceste que 

quando te isolas com um grupo tens a restante turma nas tuas costas e um verdadeiro 

incêndio deflagrado”. De todas as dificuldades que tive, penso que na base de todas elas 

esteve na minha falta de capacidade de controlar a turma toda, tanto conjuntamente, 

como à distância. 

É durante a condução de ensino propriamente dita que o professor-estagiário tem o 

primeiro contacto direto com o papel e função de professor. O 1º período foi de todos o 

mais difícil e stressante. De acordo com Veenman (1948) e Balboa (1990) (citados por: 

Oliveira & Graça, 2013), foi nesse momento que tive que ultrapassar o choque da prática 

real e da realidade em si. As minhas convicções e expetativas foram, de certo modo, 

abaladas pela minha pouca experiência em conduzir uma aula.  

Para Siedentop (1991, citado por: Carreiro da Costa, 1998, p.442) existem quatro fatores 

que contribuem diretamente no êxito das aprendizagens de atividades físicas: 

 “O tempo potencial de aprendizagem, ou seja, o tempo que o 

aluno passa empenhado na prática de uma tarefa específica, relacionada 

com os objetivos de aprendizagem; 

 O FB pedagógico; 
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 O clima positivo na relação pedagógica, mais concretamente um 

ambiente na turma estimulador, em que o incentivo e o elogio se 

sobrepõem à repreensão e ao castigo; 

 A organização cuidada das atividades e da turma, que minimize 

os períodos de espera e evite o aparecimento de comportamento 

inapropriados e ou de indisciplina.” 

Foi com apoio nestes pressupostos que a minha condução de ensino se suportou. Tendo 

também por base as características da turma em causa. 

A turma do 9º1ª foi uma turma bastante participativa, enérgica e interessada pela EF. Na 

grande maioria, a turma já se conhecia de anos anteriores. Foi notório a existência de, 

pelo menos, três grupos na turma. Esta divisão não foi tão percetível nos recreios, dado 

que a turma estava quase sempre junta. Porém, nas aulas de EF essa possível união não 

foi visível, onde alguns elementos da turma excluíam constantemente outros colegas. Um 

dos grupos foi formado pelos alunos com maiores dificuldades da turma, foram os que 

demonstraram maior inércia durante as aulas. Outro grupo formado pelos alunos mais 

responsáveis e disciplinados, e por fim, o grupo constituído por alunos com maior 

tendência a comportamentos de indisciplina. Comportamentos estes que não foram 

sinónimo de menor desempenho motor. Este último grupo foi, maioritariamente, 

constituído pelos alunos com níveis de desempenho superiores.  

Instrução 

A minha principal preocupação no início do ano letivo, e principalmente, durante todo o 

desenvolvimento do 1º período, foi o de garantir momentos iniciais de instrução, por 

modo a conseguir transmitir aos alunos os objetivos das aulas em si. Nestes momentos, 

o meu objetivo foi explicar o seguimento da aula e as principais características dos 

exercícios que se iriam seguir. Assim como aponta Sarmento (2004), o primeiro momento 

de instrução deve remeter-se para a apresentação dos objetivos da aula e às 

características/dificuldades das tarefas. Foi neste momento que procedi, sempre que 

necessário, à revisão das matérias abordadas anteriormente. Procurei com esta revisão 

não só rever efetivamente o que se tinha passado anteriormente, mas também 

proporcionar um transfer nas aprendizagens.  

O meu intuito com esta instrução era o de automatizar e rentabilizar o tempo em 

aprendizagem, na medida em que ao explicar antecipadamente, supostamente, não teria 
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que parar a aula para explicar cada exercício. Porém, esta foi uma situação onde 

sobressaíram algumas das minhas fragilidades. 

 A instrução é a chave da estruturação e modificação das situações de aprendizagem, 

esta deve ser parte integrante do reportório do professor, onde devem ser transmitidas as 

informações relacionadas diretamente com os conteúdos e objetivos do ensino 

(Siedentop, 1991; Silverman, 1994, citados por: Rosado & Mesquita,2011). 

Como referi, tive como preocupação assegurar o momento inicial de instrução em todas 

as aulas. Foi notório a minha fraca capacidade ao nível da instrução. Rosado e Mesquita 

(2011) afirmam que a capacidade de comunicar é um dos fatores determinantes da 

eficácia pedagógica do professor, onde esta capacidade exerce tanto a função de 

informativa, como de efeito persuasivo. 

Não conseguia captar a atenção dos alunos tanto nos momentos iniciais de instrução 

como nos momentos durante a aula. Durante a prática pretendia dar informação relativa à 

tarefa em si, utilizando o FB ou indicações relativas a alterações/ajustes nos exercícios 

propostos. Com estas indicações pretendia descrever a “(…)tarefa como ajuda na 

identificação dos gestos a alterar (aprender) (…)” (Davis, Alexander & Yelon, 1980, 

citados por: Sarmento 2004). E por fim um momento final de instrução, onde o objetivo 

central era o de fazer uma súmula da aula, das aprendizagens, dos aspetos positivos a 

manter e a melhorar nas próximas aulas. 

O tempo destinado a estes momentos era consumido pelas constantes chamadas de 

atenção. Como consequência da fraca instrução inicial, os alunos seguiam para a tarefa 

em causa com dúvidas, tendo que explicar e dar as instruções repetidamente. 

Muitas vezes os meus momentos de instrução caracterizaram-se pelo exagero de 

aspetos secundários, onde a elevação do mais importante não era acentuado (Bento, 

2003). Estes momentos no 1º período revelaram pouca qualidade de conteúdo, e 

naturalmente, fraca qualidade na ação em si, tanto no desenvolvimento dos alunos 

porque não sabiam verdadeiramente o que se pretendia, como na minha intervenção, 

pois não conseguia instruir os alunos eficazmente. A instrução foi uma necessidade de 

formação urgente. 

Os meus momentos de instrução foram melhorando ao longo da 2ª etapa, sendo que no 

desenrolar da 3ª e 4ª etapa esta continuou a ser uma preocupação. Porém, com menos 

urgência. Nesta últimas etapas, a minha preocupação passou a estar mais vincada ao 
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nível de atenção dos alunos, ou seja, otimizar tanto os momentos iniciais, intermédios e 

finais através de estratégias que aumentassem o foco da turma para estes momentos.  

A gestão do tempo em instrução passou a ser uma condicionante importantíssima como 

forma de gerir e controlar estes momentos. Uma vez que a diminuição dos períodos em 

que se procede à instrução, a dispor ou a transportar material, e ainda, nas transições 

entre tarefas, fazem com que o tempo em prática e aprendizagem aumentem (Sarmento, 

2004).  

A minha principal preocupação na redução do tempo nestes momentos foi o de 

selecionar apenas a informação mais relevante (Rosado & Mesquita, 2011). A minha 

instrução passou de extensiva, massuda e com pouco conteúdo a uma instrução breve, 

acessível e exata (Davis, Alexander & Yelon, 1980, citados por: Sarmento 2004). 

A forma como a instrução foi dada para a turma em conjunto e ao grupo, foi também 

alterada. A instrução inicial que era transmitida para a turma toda continha apenas 

informações acerca do que deviam fazer na tarefa, quais os grupos e as principais 

preocupações, por exemplo: “O jogo é em situação de 5x5. No jogo de basquetebol 

tenham em atenção ao limite de apoios permitidos! É obrigatório a marcação e 

desmarcação 1x1. Quando se querem desmarcar não fiquem atrás do vosso oponente, 

procurem as mudanças de direção!”. Esta era a primeira fase de informação, seguindo-se 

de mais duas, mas desta vez, orientadas para o grupo.  

Na instrução ao grupo preocupei-me em ser mais detalhista, direcionando a instrução às 

características do grupo em si. Nestas situações a instrução foi mais de controlo da 

qualidade da informação anteriormente mencionada, na reformulação dessa informação 

(Rosado & Mesquita, 2011) e na adequação das instruções ao grupo “Voces estão 

constamente a fazer o lançamento ao cesto debaixo da tabela. Procurem ter a tabela à 

vossa frente, e tentem colocar a bola naquele quadrado em cima do cesto” ou “Procurem 

criar linhas de passe. Estão constamente a aglomerar em torno da bola. Assim que 

recebem a bola, olhem para os vossos colegas, orientem o passe!” 

Para além destas alterações relativas à forma e ao conteúdo da instrução, fui incutindo 

algumas estratégias que me foram ajudando no meu desenvolvimento e 

aperfeiçoamento. Uma delas foi o de garantir que não existiam distrações no 

momento/ambiente (Rosado & Mesquita, 2011) de instrução. Nos momentos iniciais tive 

que garantir que nenhum material, principalmente bolas, estava próximo dos alunos, 

assim como os colchões de ginástica tinham que estar encostados à parede e não no 
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chão. Estas alterações fizeram com os alunos não tivessem o intuito de mexer no 

material, uma vez que este não estava ao seu alcance diretamente. Nos momentos de 

instrução intermédia (ao longa da aula), a minha estratégia passou por indicar no 

momento inicial que ao meu sinal de paragem e reunião, os alunos deviam deixar o 

material no chão, ou seja, não o podiam trazer para o local de reunião. Sempre que fiz 

uma paragem de um grupo específico e nas situações de jogos desportivos coletivos, a 

minha atuação passou por primeiramente segurar a bola, obrigando os alunos a parar 

automaticamente e só depois dar instrução. Anteriormente a esta alteração, e sempre 

que ia a uma grupo eu dava a indicação “Olha, atenção! Parou!” e ficava cingida ao 

tempo que os alunos em causa decidiam parar com a bola. Ao retirar a bola fez com que 

o tempo de paragem fosse mais rápido. 

Demonstração 

O uso recorrente à demonstração como elemento integrante dos momentos de instrução, 

foram estratégias que me auxiliaram a automatizar estes momentos e também como 

forma de averiguar qual o conhecimento da turma acerca de determinada tarefa e/ou 

gesto técnico. 

Rosado e Mesquita (2011) referem que a forma como a instrução é realizada interfere na 

interpretação que os alunos fazem das tarefas, e por isso, a utilização da demonstração 

deve ser entendida como necessária para garantir a qualidade desse momento. 

Fortificando esta ideia estão os autores Werner e Rick (1987, citados por Rosado & 

Mesquita, 2011), que defendem que os professores mais eficazes para além da clareza 

no seu discurso e apresentação de tarefas, recorrem com regularidade a demonstrações. 

Porém, a eficácia de um professor não está na quantidade de demonstrações, mas sim 

na qualidade que está vinculada a este momento. 

Contudo, recorrer à demonstração nem sempre foi fácil, devido às minhas limitações 

pessoais no que toca à experiência de determinada modalidade, principalmente na 

matéria de futebol.  

Como forma de contornar as situações onde não me sentia confortável a demonstrar, 

utilizei determinados alunos como modelo. Tanto esta situação como a situação da 

utilização de agente de ensino, foram utilizadas também como forma de controlo da 

turma e prevenção da indisciplina. A minha intenção, para além da que esteve por de trás 

do usufruto das qualidades dos alunos em causa, esteve também na intenção de 

transferir alguma responsabilidade aos alunos. Esta coresponsabilidade permitiu-me 



 

 
31 

incutir nos alunos o sentido de pertença em aula, onde o seu papel também passou pela 

exposição daquilo que eles eram melhores.  

Esta situação permitiu-me uma maior proximidade aos alunos mais indisciplinados.  

Normalmente estes alunos estão habituados a constantes chamadas de atenção, 

repreensões e punições. Porém o contexto que envolve a EF, permite-me canalizar essas 

atitudes mais negativas para uma postura mais matura em aula, onde o meu principal 

foco foi o de mostrar que esses alunos têm capacidades e que estas são reconhecidas 

por mim.   

Feedback 

Para que o desempenho e desenvolvimento do aluno sejam melhorados é necessário 

que este receba um conjunto de informações acerca da forma como realizou determinada 

tarefa (Rosado & Mesquita, 2011). É neste retorno de informação que reside a 

importância da aplicação de um correto FB. O FB pode ser definido como a reação do 

professor a um desempenho motor de um aluno. Uma das suas principais finalidades é o 

da modificação da resposta dada pelo aluno, no sentido da aquisição ou realização de 

uma habilidade (Fishman & Tobey, 1978, citador por: Rosado e Mesquita, 2011) 

O fornecimento de FB e principalmente na 1ª etapa foi maioritariamente motivacional e 

individual, sendo que no fim da 1ª e início da 2ª etapa consegui melhorar a qualidade dos 

feedbacks dirigidos aos alunos.  

Como refere Hoffman (1997 citado por: Sarmento 2004), o valor do FB está diretamente 

relacionado com a correta identificação dos erros críticos nas prestações dos alunos. Ao 

não conseguir identificar corretamente o que o aluno está a realizar erradamente ou que 

pode melhorar, o FB do professor estará destinado ao engano ao nível da prescrição de 

como fazer bem. Assim, devido ao receio de fornecer um FB incorreto, dado o meu pouco 

conhecimento ao nível de alguns conteúdos, resguardei-me nos FB motivacionais. Estes 

FB não alteravam em quase nada a aprendizagem e melhoramento do desenvolvimento 

dos alunos.  

De forma a melhorar a minha intervenção e postura enquanto professora, tal como 

mencionei no PF, a estratégia perante a dificuldade no fornecimento de FB, foi de estudar 

com maior rigor os conteúdos das matérias. “Uma das maiores lacunas na qualificação 

do feedback situa-se na dificuldades de os agentes de ensino diagnosticarem as 
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insuficiências dos praticantes, não raramente derivada da falta de domínio do conteúdo” 

(Sarmento, 2004). 

 Este estudo mais aprofundado das matérias permitiu-me melhorar não só a quantidade e 

qualidade dos FB como também o meu olhar mais crítico perante as prestações dos 

alunos, e o meu discurso/instrução tornou-se mais construtivo. Esta alteração 

possibilitou-me acrescentar algo às intervenções relativas aos FB, não me limitando 

apenas a relatar o que aconteceu. 

Na 1ª etapa, a direccionalidade do FB esteve focada, maioritariamente, no aluno e no 

grupo, sendo que o FB apareceu à turma poucas vezes nas minhas aulas, consequência 

de não realizar os momentos de reorganização. Estes momentos de reorganização eram 

importantes na medida que se existissem erros comuns na execução, comportamento de 

um aluno pode servir de exemplo, providenciando assim um FB dirigido à turma, (Rosado 

& Mesquita, 2011). Esta foi uma das estratégias que esteve mais presente no fim da 2ª 

etapa e no decorrer da 3ª e 4ª etapa. Ao fazer estes momentos de reorganização 

consegui chegar a mais alunos ao mesmo tempo e por isso poupar o tempo onde estaria 

a dizer o mesmo várias vezes, e ainda conseguir que os alunos sentissem que o seu 

desempenho era valorizado (assim como nas situações de agente de ensino e 

demonstrações) 

Os FB para a turma podem ser uma forma de modelação de comportamento (Sarmento, 

2004; Rosado, 1998, citado por: Rosado e Mesquita, 2011) e que no caso da turma do 

9º1ª, foi uma estratégia que tive que tornar mais recorrente.  

Uma das minhas preocupações que fui tendo ao longo da 2ª etapa mais naturalmente 

(que na 1ª etapa não acontecia), foi o fechar os ciclos de FB, averiguando qual o efeito 

da minha intervenção e alertar o aluno para algum reajuste ou simplesmente encorajar o 

mesmo. Na 1ª etapa devido à minha ansiedade em cumprir com todos os objetivos, todas 

as observações e garantir o controlo da turma, fez com que o ciclo de FB fornecido aos 

alunos não fosse fechado. Esse fator foi-se manifestando na pouca procura que os 

alunos faziam pela minha apreciação. Eu observava os alunos e em seguida fornecia o 

FB, mas imediatamente seguia para outra estação ou grupo de alunos, não chegando a 

observar quais as modificações que poderiam existir no comportamento motor do aluno 

ou alunos. 

O OE apercebeu-se desde logo desta falha. Assim, numa das suas aulas mostrou-me 

como os alunos procuram, sempre, no professor o retorno e consequentemente a 
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aprovação da alteração que eles fizeram no seu desempenho. Numa aula de ginástica o 

OE chamou-me a atenção para uma situação: no exercício de progressão para o mortal 

engrupado à frente, o OE disse ao aluno “Não estás a fechar o corpo no ponto mais alto. 

Não te esqueças: fechar o corpo e abrir logo, para caíres deitado”, em seguida o 

orientador alertou-me: “Vais ver que assim que ele fizer o exercício vai olhar para mim”. E 

assim foi. Imaginei logo a imensidão de vezes que os meus alunos olharam para mim à 

procurara de um FB acerca da sua prestação, e quando olharam eu já não estava lá. 

Esta foi uma situação que ficou automatizada nas etapas seguintes.  

Condução e clima de aula 

“O professor é um profissional de ensino, mas também é pessoa e é essa 

pessoa do professor que faz muitas vezes a diferença em contexto 

educativo, na relação com os colegas e muito especialmente na relação 

com os seus alunos. Para lidar com situações difíceis, são feitas muitas 

exigências ao professor que dependem muita da sua própria formação 

pessoal, dos seus valores, (…) da sua capacidade de resistência, mas 

também do seu otimismo, da sua capacidade de compreender o outro, do 

seu desejo e empenho na ajuda e no cuidado daqueles que, apesar dos 

comportamentos por vezes de oposição e agressivos, se revelam mais 

fracos e necessitados.” (Ribeiro, 2010, p. 57) 

A minha experiência no estágio teve por base as minhas experiências enquanto aluna. 

Tentei nunca me esquecer das minhas perceções enquanto estava no lado dos alunos, 

onde o que eu mais valorizava era a relação que os professores mantinham com os 

alunos. A relação e o ambiente que imperavam nas suas aulas. O professor é muitas das 

vezes, responsável pelo tipo de experiências que os alunos podem ter, podendo estas 

serem boas ou más (Galdão, 2002).  

Nem sempre foi fácil. O meu início com a turma não foi o melhor. Apesar de este não ser 

o meu registo enquanto professora, creio que deveria ter mostrado uma postura mais 

séria, rígida e distante. Muitas das dificuldades que tive no 1º período tiveram causa na 

falta do estabelecimento de regras e rotinas iniciais e no meu excesso de permissividade.  

No meu PF previ que poderia ter dificuldades a este nível, mas nunca refleti acerca das 

regras que queria impor, não senti essa necessidade. O facto de não as prever fez com 

que os alunos e eu, andássemos um pouco à deriva no começo do ano letivo. Os alunos 
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por não sentirem controlo da minha parte, e eu por não saber por onde começar e 

remediar uma situação que se estava instalar.  

Oliveira e Graça (2013) ressalvam a importância de estabelecer regras e rotinas fixadas 

desde os primeiros dias de contacto com a turma. Este é um pressuposto já mencionado 

por outros autores que Oliveira e Graça (2013) fazem questão de mencionar (Boyce, 

1997; Brophy & Good, 1986; Fink & Siedentop, 1989; O'Sullivan & Dyson, 1994). Rosado 

e Ferreira (2011) também elevam a importância da criação de regras e rotinas, é através 

destas que os alunos podem “moldar” e adaptar a sua forma de agir, consoante os 

procedimentos que gerem o ambiente e clima da aula. 

As minhas estratégias passaram muito pela construção de um clima relacional com a 

turma, e através dele conseguir “ganhar” e conquistar a turma, e assim, desenvolver um 

trabalho de controlo e gestão das aprendizagens. Contornando um início de ano mais 

atribulado, acredito que, a princípio, me tenha esforçado demasiado para agradar à 

turma, como se estivesse à procura da aprovação da turma. 

Um clima positivo requer de um professor uma maior disponibilidade para a proximidade 

com os alunos, significa estar disponível, ser afetuoso, motivador do desenvolvimento 

dos seus alunos e mostrar sensibilidade (Sarmento, 2004). Este foi o meu registo e 

consegui com ele, gradualmente, o controlo da turma e colmatar algumas das minhas 

dificuldades iniciais. Porém, o tempo que levei a assegurar o controlo e gestão da aula, 

assim, como a redução de comportamentos de indisciplina foi relativamente extenso, 

dado que somente no final do 2º período consegui garantir procedimentos de remediação 

e prevenção de comportamentos inapropriados.   

As autoscopias foram bastante importantes, para além da reflexão a que obrigaram, 

permitiam passar de novo pela minha prestação. Nestas coloquei quatro parâmetros 

relacionados com a aula em causa: aspetos negativos e positivos; a melhorar, e quais as 

estratégias que teria que adotar para melhorar e diminuir os aspetos negativos e 

consequentemente criar procedimentos de remediação e prevenção de comportamentos 

inapropriados (cf. ANEXO 13). Outra situação foi proposta pelo OE, onde este solicitou 

que deveria ser feita uma comparação entre uma aula guiada por mim e uma aula guiada 

por ele (cf. ANEXO 13). Esta reflexão permitiu-me colocar no papel muitas das perceções 

e suposições que tinha das aulas do OE, e ainda o que eu considerava que o OE incutia 

e estimulava nas suas aulas que eu considerava e considero como indicadores de uma 

boa aula.  
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O questionamento foi outra estratégia à qual socorri com o propósito, não só de melhorar 

a condução do ensino e, consequentemente, verificar o impacto da minha intervenção 

tanto ao nível dos exercícios propostos como da aprendizagem deles advinda, como criar 

uma maior proximidade da turma. 

Sarmento (2004) menciona que colocar questões e despertar um diálogo com os alunos 

são estratégias que estimulam e promovem a confiança mútua entre professor e aluno, 

assim como uma relação segura e de disciplina. Esta é uma ideia igualmente apoiada por 

Rosado (1997). Para além dos objetivos intrínsecos à função pedagógica do 

questionamento, como verificar o grau do conhecimento dos alunos, elemento integrante 

nos momentos de instrução, desenvolver a capacidade reflexiva e controlar os aspetos 

de ordem organizativa, o questionamento surge também como meio de potenciar a 

relação entre o professor e o aluno. Assim como melhorar o clima e motivação em aula e 

ainda a gestão e a disciplina no contexto educativo. (Rosado, 1997) 

Rosado e Mesquita (2011) atribuem também ao questionamento a sua potencialidade ao 

nível da avaliação contínua e formativa, na medida que permite apurar o estado dos 

alunos em relação aos objetivos pedagógicos, tanto os de caráter cognitivo como os 

sócio afetivos.  

Na área dos Conhecimentos os, alunos mostraram alguma resistência a estes momentos, 

assim como nos momentos de instrução, também os momentos de aplicação dos 

conhecimentos foram uma necessidade de formação. Como estratégias para criar um 

maior dinamismo, e consequentemente, maior interesse, incluí estes momentos de 

questionamento aos alunos e de transmissão de conhecimento em exercícios de 

aquecimento. Por exemplo, os alunos iniciavam a corrida inicial enquanto eu circulava 

pelo espaço, ao meu apito tinham que chegar o mais rapidamente possível até mim (esta 

foi também uma forma de incutir rotinas de reunião). O último aluno a chegar, tinha que 

responder a uma questão, caso não soubesse tinha uma “punição” de condição física. 

Esta foi uma estratégia bastante bem recebida e funcional. Outra forma foi a de 

responsabilizar os alunos, escolhidos previamente, de em casa pesquisarem determinado 

tema, como por exemplo um grupo muscular, e na próxima aula apresentar um exercício 

onde esse mesmo grupo muscular fosse solicitado. Com este método consegui também 

rever alguns conteúdos relativos às regras dos jogos desportivos coletivos, dado que a 

turma mostrou algumas fragilidades no conhecimento das particularidades de cada 

matéria.  
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 (In)disciplina 

Numa visão pessoal e de professora iniciante, creio que o conceito de disciplina ou 

indisciplina não se possa cingir a uma definição universal. Estes são dois conceitos que 

se diferenciam de professor para professor e esta foi uma situação visível entre o NE. 

Este foi um tema debatido e refletido entre o NE, onde se chegou à conclusão que 

perante a mesma situação, dois professores podem ter duas perceções distintas. O que 

para mim é considerado sinónimo de indisciplina, poderá não o ser para outro professor.  

Durante o meu percurso no estágio, foram visíveis alguns, episódios de indisciplina. 

Entendo por indisciplina, todos os comportamentos que não são aceites por mim e que a 

sua existência perturbe o normal funcionamento da aula (Silva & Neves, 2006). A única 

forma de a turma tem de conhecer quais são ou não os comportamento/atos conotados 

como indisciplina/disciplina é através do estabelecimento prévio de regras. Porém, como 

referi anteriormente a determinação de regras e a sua consolidação foi uma dificuldade 

ao longo do ano.  

“As regras em sala de aula têm como finalidade equacionar as atitudes e 

comportamentos pelas quais se rege uma aula, surgindo como pilar básico 

na construção de uma gestão de sala de aula eficaz.” (Ribeiro, 2010, p.92) 

Na turma do 9º1ª foi fácil detetar quais os alunos com maior tendência aos 

comportamentos fora da tarefa e desviantes. A minha estratégia de controlo no 1º 

período passou muito pelo acompanhamento direto desses alunos. Esse 

acompanhamento tão direto fez com que a minha interação com a restante turma ficasse 

descorada, levando a que os alunos se apercebessem da minha constante intervenção 

num grupo em específico.  

A minha atenção estava sempre centrada nesses alunos. Apercebi-me que não estava a 

ser professora dos 25 alunos, mas somente de um grupo em específico. Durante o 1º 

período confundi constantemente duas alunas, trocando-lhes sistematicamente os 

nomes. As duas alunas em causa não tinham semelhanças físicas, e mesmo assim eu 

não acertava com os seus nomes. Numa das primeiras aulas do 2º período voltei a trocar 

os nomes, e uma delas afirmou “A professora ainda não sabe o nosso nome…”. Esta 

situação fez-me repensar a minha postura em aula “como é que era possível. O nome 

dos 5 ou 6 alunos que estavam constantemente a portar-se mal eu já sabia ao fim de 

duas semanas, e de alunos que demonstravam constantemente um comportamento e 

atitude positivos em aula…eu continuava a trocar-lhes os nomes”.  
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Após essa aula a minha postura em aula mudou. Comecei por ignorar alguns 

comportamentos que considerei menos graves, dado que notei que alguns alunos já 

tinham determinados comportamentos só para me desafiar. E assim que esses 

comportamentos deixaram de ter uma intervenção da minha parte, foram-se dissipando.  

Apercebi-me que os comportamentos de indisciplina de determinados alunos não podiam 

ser o centro da minha intervenção em aula, e que a minha função não poderia passar 

única e exclusivamente pelo controlo desses comportamentos (Claro Jr & Filgueiras, 

2009). O meu desafio foi o de conseguir adotar uma postura que não caísse no 

autoritarismo nem na permissividade, correlacionando a empatia e a firmeza (Ribeiro, 

2010).  

Existem três formas de controlar os acontecimentos de indisciplina: Prevenir; Remediar e 

Punir (Ribeiro, 2010). Ao nível da gestão de aula, as minhas estratégias passaram muito 

por antecipar determinados comportamentos. Dado que ao atuar numa fase inicial 

permitiu-me garantir a fluidez da aula, e consequentemente, um maior sucesso nas 

tarefas. Algumas estratégias foram: 

 Definir previamente grupos específicos para a montagem do material. Por 

exemplo: Nas aulas de voleibol, para automatizar a montagem do material 

escolhia um grupo que sabia de antemão que sabia montar a rede e que gostava 

de voleibol; 

 Na aula de ginástica, igualmente ao voleibol, escolhia um grupo que era mais 

focado em aula, e que não tinha tendência a entrar em brincadeiras, uma vez que 

alguns elementos da turma tendiam a entrar em constantes brincadeiras com os 

colchões, plintos, entre outros. Este era um grupo constituído por raparigas que 

tinha um nível de desempenho superior a ginástica;  

 Os grupos de trabalho onde estavam um ou dois elementos que tendiam a 

desviar-se do que se pretendia, colocava na montagem de estações que 

envolviam menos material e que a montagem era mais rápida. Assim, 

consequentemente entravam em tarefa/aprendizagem mais rapidamente. Esta é 

uma situação que pode ser criticada uma vez que este grupo entrava em atividade 

primeiro que os restantes. Mas assim, garantia que estes alunos/grupo estavam 

em atividade e eu ficava mais liberta para supervisionar e auxiliar os restantes 

grupos;  
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 Aquando da aula no espaço G2 + G1, colocava sempre a estação de futebol no 

meio, assim evitava que os alunos estivessem próximo às balizas “reais” e 

naturalmente se desviassem do propósito do exercício para rematar à baliza;  

 Nas matérias como futebol, andebol e basquetebol, não colocava estas em 

exercício por estações propriamente dita, mas sim em exercício continuo. Ou seja, 

um grupo estava em futebol, outro em basquetebol e outro em andebol ao invés 

de trocar os alunos de sítio apenas trocava as bolas. Esta foi uma estratégia que 

me permitiu minimizar o tempo entre trocas e, automaticamente evitava que os 

alunos entrassem em brincadeiras na transição, aumentando assim o tempo em 

tarefa e aprendizagem. 

Outras estratégias passaram por colocar duas tarefas em conjunto. O OF numa das 

observações à minha aula fez ressalvar os tempos muito extensos nas transições e 

organizações dos alunos. Nesses períodos de organização a probabilidade de 

comportamentos desviantes acrescia. Assim o OF colocou a seguinte hipótese: “Já 

pensaste que existem situações onde podes rentabilizar o tempo dos alunos em 

aprendizagem e consequentemente diminuir o tempo em transições? Existem 

determinadas tarefas que podes fazer ao mesmo tempo…Pensa que estás a cozinhar, 

existem fases em que podes deixar um alimento a cozinhar e ao mesmo tempo podes ir 

fazer outra coisa”. Uma das situações que comecei a utilizar foi na entrega de coletes e 

formação de grupos. Quando os alunos estavam na fase de aquecimento ia logo 

distribuindo os coletes, e assim que acabassem o aquecimento era só dar a ordem de 

comando “Coletes azuis e verdes, estação de futebol. Coletes roxos e sem coletes 

badmínton”.  

Punir um aluno nunca foi visto como uma solução. A punição pode conduzir à construção 

de uma barreira entre a comunicação entre professor e aluno (Mendes, 1997), sendo que 

em alguns casos esta pode gerar mais agressividade e maior revolta por parte do aluno 

(Ribeiro, 2010). O ato de remediar passou sempre pela conversa com os alunos, 

abordando-os com uma postura de conversa e não de sermão, mostrei-me próxima e 

preocupada com os seus comportamentos e atitude em aulas. Mostrando-lhes que com 

esses comportamentos só se prejudicavam a si e aos colegas que os rodeavam. Como 

Oliveira e Graça (2013) mostraram no seu estudo e o que se verificou no 9º1ª, os 

comportamentos de indisciplina foram diminuindo ao longo do ano letivo, sendo estes 

mais incidientes no 1º periodo. Embora tenham continuado a existir algumas situações de 
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indisciplina, os alunos mais problemáticos melhoraram imenso a sua postura em aula e 

por sua vez a minha relação com eles também melhorou, não só na afetividade como na 

minha capacidade para os motivar. 

Estilos de Ensino 

Os estilos de ensino foram um meio muito importante na superação das minhas 

dificuldades, relativas ao controlo e gestão das aprendizagens. Os estilos de ensino 

dizem respeito ao modo em particular que cada professor interpreta e concretiza o ensino 

(Rosado, 2003). Os estilos diferem-se entre convergentes e divergentes, onde os 

primeiros se centram mais na orientação do professor e os divergentes orientam-se pelo 

papel mais ativo e autónomo do aluno. 

Iniciei o ano sem perceber ao certo como é que poderia aplicar determinado estilo de 

ensino e quais as características que os diferiam. Contudo, e com a orientação do OE e 

estudo autónomo, consegui encontrar o meu “modo” de concretizar o ensino, tendo por 

base as minhas particularidades, e consequentemente, a turma que tinha perante mim. 

Os estilos de ensino predominantes ao longo do ano letivo com a turma do 9º1ª, foram os 

estilos de ensino de caráter convergentes, ou seja, mais diretivos e centrados no 

professor. Os estilos foram o estilo de ensino por comando e tarefa. 

O estilo por comando permitiu-me ser o foco de todas as decisões, este foi utilizado 

maioritariamente nos aquecimentos, na matéria de dança, luta e patinagem. Este estilo 

permitiu-se inserir um ensino massificado, que em alguns casos se mostrou vantajoso. 

Ao estar com a turma toda na mesma tarefa consegui centrar a minha observação em 

aspetos específicos, por exemplo: na patinagem os alunos sabiam que em determinada 

fase do circuito tinham que inverter o sentido no deslize ou saltar por cima de um 

obstáculo. Esta situação de ensino por comando e massificado permitiu-me afunilar mais 

a minha intervenção, onde eu só estava focada numa matéria ou gesto técnico. Como 

uma das minhas dificuldades foi o de conseguir centrar na observação e conseguir tirar 

dados reais, este mostrou-se um método eficaz.  

O estilo por tarefa também foi muito utilizado. Permitiu-me uma maior diferenciação das 

tarefas, sendo que pode intervir de forma mais individualizada. Contrariamente ao estilo 

de ensino por comando, o estilo por tarefa possibilitou-me ficar liberta para o 

acompanhamento das estações e/ou exercícios, e consequentemente, individualizar a 

minha intervenção e aprendizagens. 
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Na 3ª etapa, incluí o estilo de ensino recíproco e de autoavaliação. Com este primeiro 

pretendi que os alunos se entreajudassem de forma crítica e consciente sobre o que 

estavam a realizar em relação ao outro. O ensino recíproco foi também uma forma de 

conseguir que enfatizar as correções, e indiretamente, as relações entre os alunos. O 

estilo de ensino por autoavaliação foi utilizado por modo a que os alunos fossem capazes 

de regular a sua aprendizagem, não só cumprindo com o que era exigido mas também 

que fossem capazes de analisar o seu desempenho, sendo capazes de tomar uma 

correta decisão. Ou seja, após realizarem um exercício soubessem se o que estavam a 

realizar estava bem e o porquê de o estarem a realizar bem, ou ainda terem que alterar o 

desempenho por este não estar de acordo com o exigido. Estes foram estilos de ensino 

utilizados maioritariamente na matéria de ginástica e em situações de exercícios 

analíticos dos jogos desportivos coletivos.  

De acordo com o estudo de Morgan, Sproule, e Kingston (2005), onde o objetivo foi o de 

verificar o efeito dos diferentes estilos de ensino no comportamento do professor, 

percebendo se esse influenciava ou não o clima e a motivação dos alunos em EF. Com o 

estudo de Minelli, Nascimento, Vieira, e Barbosa-Rinaldi, (2010) que teve como objetivo 

identificar qual o estilo motivacional utilizado pelos professores de EF, os resultados 

mostraram que os estilos de ensino que promovam uma maior autonomia por parte do 

aluno, resultam em maiores ganhos ao nível da aprendizagem. E que o professor 

desempenha um papel importante na motivação dos alunos, sendo ele o responsável 

pelas experiências positivas ou negativas das aprendizagens dos mesmos.  

Apesar destes resultados, creio que os estilos de ensino adotados por cada professor 

devam ter por base as características da turma. De acordo com as dinâmicas do 9º1ª, a 

sua autonomia, e ainda de acordo com a envolvência que eu lhes proporcionei e que 

estava preparada, o estilo de ensino por comando e tarefa foram os que mais se 

adequaram.  

3.3 Avaliar 

O ato de avaliar nasce no próprio desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, 

esta funciona como um instrumento, onde se verifica se os objetivos pretendidos são 

atingidos (Ketele, 1993, citado por: Silva & Rosado, 1999). A avaliação pode ainda ser 

entendida como um processo de recolha de informação sistemático, através da 

comunicação entre professores e alunos (Cardinet, 1993, citado por: Silva & Rosado, 

1999). 
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Todos os processos utilizados na avaliação tiveram em conta as diretrizes expressas no 

PCEF, sendo que estas apresentam-se de acordo com o que o DEF decidiu, tendo por 

base o PNEF. 

Jacinto, Comédias, Mira, e Carvalho (2001) dizem que este processo, deve “contribuir 

para o aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem, e também, para apoiar o 

aluno na procura e alcance do sucesso de EF (…)”. É expresso no PCEF que a 

referência fundamental para o sucesso em EF deve espelhar-se na avaliação das três 

áreas de extensão: Atividades Físicas (matérias); Aptidão Física e Conhecimentos.  

A principal diferença existente nas normas de referência para a obtenção do sucesso em 

EF entre o PCEF e PNEF, estiveram no modo como é feita a obtenção do nível 3. Ou 

seja, nos PNEF surgem várias hipóteses (cinco no total), enquanto no PCEF existe uma 

única situação. Porém é respeitada a indicação de que se deve selecionar, de todas as 

matérias que o aluno foi avaliado, um conjunto das seis melhores matérias de cada 

aluno. Esta é uma situação prevista nos PNEF na medida em que: 

“ (…) esta nova possibilidade de apreciar as questões da avaliação é o 

facto dos Programas Nacionais de Educação Física assentarem numa 

proposta em que um dos seus pilares fundamental é exatamente a 

possibilidade de adaptação às situações concretas, quer humanas quer 

materiais, das diferentes escolas.” (Jacinto, Comédias, Mira, & Carvalho, 

2001, p.28) 

Como indicam Teixeira e Onofre (2009), seguindo-se ao planeamento a avaliação surge 

como a segunda maior dificuldade dos estagiários. A minha dificuldade assentou, 

sobretudo, no ato de observar os alunos. A observação no período da AI deixou-me 

muitas vezes com dúvidas “Estarei a avaliar corretamente?” “Será que por o aluno não ter 

realizado o movimento/técnica mais que uma vez significa que ele não sabe fazer?”. 

Observar é compreender e analisar (Sarmento, 2004), e por vezes a tarefa de 

observar/avaliar juntamente com a minha obrigação de intervir junto da turma em 

simultâneo, mostrou-se difícil. Fixei-me em demasia nas grelhas de observação, fixando-

me maioritariamente no resultado da ação em si, descorando e a sua execução. É aqui 

que Meinel (1960, citado por: Sarmento, 2004) distingue o professor principiante do 

professor experiente, na medida em que o professor experiente possui uma capacidade 

maior de advertir o aluno, uma maior rapidez e certeza dos erros e com base nessa 

observação, consegue formular novas instruções. Durante a AI adotei uma postura muito 
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passiva, sem quase intervir, consequência da fraca automatização e relação entre 

observar e intervir. Se observava não conseguia intervir na aula, se estava a intervir na 

aula, não conseguia observar. A observação divide-se em três momentos (Aranha, 2007): 

pré-observação, onde preparei as grelhas de observação e quais os exercícios a aplicar, 

a observação propriamente dita, que foi a minha maior dificuldade, e o pós-observação, 

onde refleti acerca dos dados recolhidos e por conseguinte atribuir um diagnóstico e 

prognóstico a cada aluno.  

Após o período da AI apresentei uma ficha detalhada a cada aluno (cf. ANEXO 14) com 

os resultados das suas avaliações (diagnóstico) em todas as áreas: Atividades Físicas 

Desportivas, Aptidão Física e Conhecimentos e ainda com o prognóstico para cada 

matéria. Nesta ficha coloquei também qual o nível que se espera que os alunos atinjam 

no final do 9º ano de escolaridade, explicando-lhes que como é indicado na ficha o nível 

que se espera que atinjam no final, e não o nível que se espera que os alunos estejam 

após a avaliação inicial. 

Com o decorrer do ano letivo, creio que todo o processo de avaliação foi ficando mais 

“leve”, não pela diminuição da sua importância, mas sim pela sua automatização. A 

minha postura teve sempre por base uma das ideias fundamentais que foram 

transmitidas no 1º ano de mestrado nas disciplinas de avaliação: avaliar somente as 

matérias/assuntos que foram objeto de trabalho durante o processo de ensino-

aprendizagem (Matos & Braga, 1988, 1989; Jacinto, 1984,citados por: Dias & Rosado, 

2003). 

De acordo com Lemos (1993, citado por: Silva & Rosado, 1999). a avaliação assume a 

função de orientar o processo educativo na fase do planeamento, e  durante o processo 

da aprendizagem, a avaliação assume um papel de regulação. Assim, os resultados 

obtidos na AI tiveram como propósito orientador das decisões tomadas para o ano letivo, 

e ao longo da minha intervenção e através da avaliação formativa um propósito 

regulador, onde foi possível detetar as dificuldades e êxitos dos alunos (Dias & Rosado, 

2003). Assim foi possível regular as propostas de desenvolvimento e ainda informar os 

alunos sobre os processos avaliativos (Maccario, 1984) 

Na primeira aula fiz questão de entregar aos alunos uma ficha com algumas questões 

acerca das preferências pessoais dos alunos e ainda a apresentação das principais 

regras e critérios de avaliação na EF (cf. ANEXO 14). Esta ficha inicial foi o primeiro 

compromisso com a turma, uma vez que ao concordarem com estas indicações teriam 
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que assinar, assumindo responsabilidades com o compromisso acordado. As regras 

apresentadas foram negociadas primeiramente com os alunos. Essa mesma ficha foi 

assinada pelos EE, uma vez que foi levada para casa para que tivessem conhecimento 

não só das regras para o ano letivo, mas também por forma a conhecerem o processo de 

avaliação sumativa. 

Creio que ao longo do ano tenha conseguido manter a turma informada do seu percurso 

e desenvolvimento, tanto em fases finais de UE e terminais de período letivo. 

Corroborando Berbaum (1992, citado por: Dias & Rosado, 2003), acredito que o sucesso 

dos alunos nas suas aprendizagens se prenda com o conhecimento que estes têm 

acerca dos objetivos a atingir, sendo eles mesmos capazes de corrigir a sua forma de 

fazer. Para tal é importante que os alunos participem no seu processo de aprendizagem, 

como também na avaliação.  

Como forma de dar resposta à avaliação formativa e manter os alunos sempre cientes do 

que se pretendia e como se procedia à avaliação, entreguei alguns documentos ao longo 

das aulas. Estes documentos tinham diferentes propósitos, se não vejamos: 

 Auxiliar e orientar a turma para o que tinha que executar na matéria de ginástica 

de solo (cf. ANEXO 16 – exemplo 1); 

 Tarefa para o aluno que não fez aula, onde apresento quais os gestos/situações 

onde o aluno deve ser observado e quais os critérios que indicam se este é ou 

não considerado como realiza/não realiza (cf. ANEXO 16 – exemplo 2); 

 Grelha com os objetivos para os demais níveis de especificação (cf. ANEXO 16 – 

exemplo 3). Esta ficha foi elaborada a cada UE. Fiz-me acompanhar dela em 

todas as aulas e os alunos sempre que necessitavam consultavam a ficha, tendo 

o conhecimento de quais os objetivos para determinada matéria. Porém, esta só 

existiu durante a 3ª etapa, dado que os alunos não mostraram interesse neste 

processo; 

 Fichas de observação e avaliação entre alunos para as coreografias de ginástica 

(cf. ANEXO 16 – exemplo 4). Após a apresentação das coreografias entreguei a 

minha apreciação a cada grupo (cf. ANEXO 16 – exemplo 5); 

 Fichas ilustrativas dos exercícios de condição física, onde os alunos estiveram 

mais autónomos, sendo eles os responsáveis pelo controlo do tempo e anotação 

dos resultados (cf. ANEXO 16 - exemplo 6); 
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 Fichas com as necessidades de desenvolvimento para cada aluno e as respetivas 

progressões (cf. ANEXO 16 – exemplo 7); 

 Fichas de auto e heteroavaliação no final de cada UE e final de período letivo (cf. 

ANEXO 16 – exemplo 8 e 9); 

 Ficha informativa individual acerca do desempenho de cada aluno (cf. ANEXO 16 

– exemplo 10) 

Para a área dos conhecimentos, elaborei um documento com a súmula dos conteúdos 

abordados em aula (cf. ANEXO 16- exemplo 11). Conforme consta no PCEF, a avaliação 

do domínio dos conhecimentos pode ser feita através de: questionamento, prova escrita 

ou trabalho de grupo. Para além do questionamento feito em aula, tanto no 1º como 2º 

período a turma foi avaliada através da prova escrita. No 3º período dei a hipótese da 

turma escolher ou a prova escrita ou um trabalho de grupo. A decisão foi unanime e foi 

utilizada a prova escrita.  

Com a avaliação formativa procurei fornecer aos alunos instrumentos que estimulassem 

a sua capacidade de observar, como foi o caso das situações onde eles próprios tiveram 

que observar os colegas e preencher uma ficha de check-list, ou ainda formular a sua 

apreciação perante a apresentação formal (avaliação formal) de determinada matéria, 

como o caso da coreografia de ginástica. “Ensinar um aluno a observar é conferir-lhe a 

capacidade de avaliar (…)” (Sarmento, 2004). Com estas fichas consegui que os alunos 

tivessem conhecimento sobre quais os critérios de êxito que eram avaliados. 

Porém, tenho a noção que as minhas preferências pessoais interferiram nos instrumentos 

de avaliação formativa, na medida que estes foram maioritariamente relativos à matéria 

de ginástica. A ginástica foi uma das matérias que mais gostei de lecionar, como foi uma 

matéria que tive algum contacto, a minha predisposição para criar documentos foi sempre 

maior. Esta foi uma falha que me apercebi aquando da revisão dos documentos 

entregues à turma. Devia ter explorado a construção de documentos em outras matérias, 

não só para o benefício dos alunos como para o meu, uma vez que me iria forçar a um 

maior estudo sobre determinada matéria. 

Com os momentos de auto e heteroavaliação pretendi implicar os alunos no seu próprio 

processo de aprendizagem, obrigando-os de certa forma a refletir acerca dos objetivos e 

situações que são expostos. As análises a estes documentos permitiram-me comparar as 

perceções dos alunos com as minhas próprias constatações, que verifiquei que alguns 

alunos não tinham a noção da realidade do seu percurso. No 2º período optei por ser eu 
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a entregar uma avaliação, um balanço específico a cada aluno (cf. ANEXO 16- exemplo 

10). Esta foi uma tarefa muito minuciosa e trabalhosa, uma vez que tive que elaborar 25 

apreciações, cada uma específica de cada aluno. Os alunos mostraram-se muito 

surpresos com esta ficha, mostrando-se ainda mais quando verificaram que nenhuma 

ficha era igual a outra. Recebi FB muito positivos dos alunos “a professora teve o trabalho 

de fazer uma ficha para cada um de nós! Finalmente alguém que nos avalia de forma 

individual e não no geral (…) ”  

A avaliação formativa centra a sua função no ato de orientar e regular o processo de 

ensino aprendizagem, já a avaliação sumativa centra-se em certificar as aprendizagens. 

Ou seja, esta corresponde à fase de balanço das aquisições (Maccario, 1984), a uma 

síntese global que traduz numa forma quantitativa. “A avaliação sumativa permite que o 

aluno se situe face a ele próprio e aos outros” (Silva & Rosado, 1999). Como estes 

autores mencionam, a avaliação sumativa traduz-se numa classificação que pode não ser 

o suficientemente esclarecedora. Atribuir um valor numérico representativo do 

desenvolvimento do aluno nem sempre foi fácil, na medida que dissociar o que o aluno 

consegue realmente executar, do seu esforço demonstrado ao longo das aulas, foi muito 

difícil.  

A avaliação sumativa mostrou-se mais complicada no 1º período. O peso de ter que 

atribuir um valor quantitativo deixou-me muito insegura na atribuição das classificações 

“será que estava a ser justa?”. Perante esta situação construi uma tabela com os dados 

recolhidos ao longo do 1º período, onde comtemplei os níveis de especificação de cada 

aluno, os resultados na aptidão física e conhecimentos e por fim quais as matérias 

escolhidas para aluno. Apresentei esta tabela ao OE com as minhas propostas de 

classificações. Refleti juntamente com o OE, onde lhe apresentei alguns casos que 

estava com algumas dúvidas. Este foi mais um momento onde toda a experiência e 

conhecimento do OE se mostraram significativos no meu percurso. Muitas das minhas 

dúvidas estavam cingidas à minha falta de sensibilidade e alguma flexibilidade, onde o 

OE conseguiu descortinar alguns dos meus “bloqueios” e assim conseguir ter uma maior 

certeza nas classificações da turma. 

As dificuldades demonstradas em observar, avaliar, dar instruções rápidas e objetivas 

enquanto observava e ainda proceder no registo dos dados, foram verificadas ao longo 

do ano. Contudo, a dimensão destas dificuldades foi diminuindo, conseguindo um 

resultado positivo, onde a minha autonomia e capacidade de multitasking foi ficando mais 

evidente durante as aulas, traduzindo-se numa maior intervenção e presença em aula. 
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3.4 O desassossego, a dificuldade 

3.4.1 Relação próxima, relação de risco 

Há pessoas que me perguntavam se éramos próximos. Que professor não é próximo dos 

seus alunos? 

À custa da relação que consegui construir com a turma, muitas das dificuldades na 

gestão e controlo de aula foram-se desvanecendo. Ainda que tenha demorado algum 

tempo a consegui-lo. Sei que no início deveria ter assumido uma postura mais distante, 

mais rígida. Mas a verdade é que tentei ser assim em determinadas aulas, mas não 

consegui manter esse registo durante a mesma. O OE alertou-me muitas vezes “Não 

tentes ser a professora que não és. Assim vais passar a aula toda a pensar como deves 

agir e como tens que “mudar” a tua forma de ser, e não centrada naquilo que é o 

importante: os alunos, as suas aprendizagens, e as condições em que eles aprendem. 

Assume a tua postura! Agora tens é que conseguir colocar os teus alunos no teu registo, 

naquilo que é ou não admissível para ti. Não deixes que sejam os teus alunos a controlar-

te.”  

Penso que aqueles alunos que tentavam de aula para aula testar os meus limites, viram 

na minha forma de estar e atuar em aula uma fraqueza. Reconheço isso. Não consegui o 

balanceamento entre a permissividade e autoridade. Tornei-me na professora do aviso, o 

que eu nunca quis ser. Como referi, nunca tomei a punição como alternativa. Os castigos 

que apliquei nunca passaram do mandar o aluno sentar-se por momentos, e os alunos 

aperceberam-se disso. Aperceberam-se que independentemente do que fizessem, o que 

lhes acontecia era sentarem-se para refletir um pouco. Em conversa com a turma admiti-

lhes que para mim mandar um aluno para a rua, era admitir que eu não o conseguia ter 

em aula e que isso era sinónimo de arrumar um “problema” a um canto. O verdadeiro 

desafio estava em manter todos os alunos em aula e todos focados na mesma.  

Segundo Amado (1998, 2000, 2001, citado por: Silva & Neves, 2006) existem diferentes 

níveis de indisciplina: o primeiro relativo aos desvios às regras de produção que 

englobam os comportamentos que causam perturbação ao bom funcionamento da aula; o 

segundo nível que se caracteriza pela dificuldade ou conflito no relacionamento entre 

alunos e por fim o terceiro nível, que abrange os conflitos entre professor e aluno, ande 

se incluem os comportamentos que põem em causa o poder do estatuto do professor. 

Uma relação de maior proximidade pode ter os seus benefícios, desde que os alunos 

percebam os limites existentes. Alguns ficaram demasiadamente à vontade. O tipo de 
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relação que promovi foi um risco. Os alunos podem facilmente ultrapassar a barreira do 

respeito e distanciamento que tem que existir entre professor/aluno, passando a ver-me 

como “igual”.   

Apesar de focar a indisciplina e a relação professor-aluno, acredito que nunca tive 

situações de terceiro nível em aula. A importância que atribuo deve-se ao facto de que, 

inicialmente, nunca coloquei em causa que a condução de ensino e tudo o que se 

interliga intimamente com este âmbito fosse uma dificuldade para mim. Foi um choque 

aperceber-me que algo que eu tomava como uma mais-valia, tenha sido o meu 

“calcanhar de Aquiles”.  

3.4.2 As progressões e formações de grupos  

Rogers (1967, citado por: Sarmento, 2004) afirma que todo o processo de ensino-

aprendizagem só pode ter sentido quando facilita a aprendizagem do aluno, e o que senti 

inúmeras vezes foi a minha falta de capacidade para alterar, condicionar ou reajustar o 

ensino.  

Sarmento (2004) compara a qualidade de ensino à necessidade da existência de um 

diálogo pedagógico, onde este consiste nas preocupações de quem ensina. Essas 

preocupações vão desde o FB pedagógico às condicionantes apresentadas pelo 

professor. Durante o 1º período questionei-me inúmeras vezes acerca de como é que eu 

estava a diferenciar o meu ensino, de como é que eu estava a adaptar as situações de 

aprendizagens às características dos meus alunos. A verdade é que não estava. Após a 

etapa da AI, fixei-me no modo como os exercícios eram apresentados: todos faziam o 

mesmo, havendo uma ou outra alteração. Na 2ª etapa senti imensas dificuldades na 

apresentação de novas tarefas e novos exercícios. 

Muitas das situações de aprendizagem que eu apresentei revelaram-se pouco exigentes, 

muito saturadas e repetitivas, contrariamente, esses mesmos exercícios não estavam 

ajustados aos alunos com maiores dificuldades. Porém, a assimilação do conhecimento 

só pode ser possível através da consolidação sistemática de aprendizagens – 

exercitação, aplicação, repetição e sistematização (Bento, 2003). Assim, surgiu um dos 

meus desafios: apresentar à turma exercícios novos mas que concorressem diretamente 

para o objetivo pré-estipulado. “Por isso deve exigir-se aos alunos que reproduzam e 

apliquem os aspetos a consolidar de forma mais variada possível, Tal significa que 

consolidar não é inculcar, pois a consolidação não é um excerto monótono, enfadonho e 

árido na aula” (Bento, 2003) 



 

 
48 

Esta foi uma necessidade constante no meu percurso, tanto para responder às 

necessidades da turma, mas também para tornar a minha intervenção mais dinâmica. Por 

exemplo, na avaliação da matéria de ginástica, ao invés de avaliar os alunos num 

processo de faz/não faz, propus aos alunos que a avaliação fosse através da 

apresentação de uma coreografia, combinando os elementos gímnicos de solo com 

acrobática. Para esta situação entreguei uma ficha a cada aluno com os elementos 

obrigatórios a apresentar, consoante o seu nível de especificação.  

Esta foi uma situação que não teve o impacto que queria, dado que apenas três dos 

cinco grupos apresentaram a coreografia, os restantes recusaram-se a apresentar, 

optando pela avaliação através da apresentação dos elementos gímnicos numa 

sequência. Porém, os três que apresentaram mostraram um enorme empenho, onde o 

resultado final foi notável. Para o treino da coreografia solicitei à direção da escola a 

possibilidade de utilizar o ginásio fora do tempo de aulas, para que os alunos pudessem 

treinar, sempre com a minha supervisão. Foram momentos que fortaleceram a minha 

relação com os alunos.  

Com um maior foco no estudo autónomo, e através de observações realizadas a 

diferentes turmas, fui conseguindo estimular a minha capacidade de apresentar 

progressões, e situações de exercícios diferentes à turma, com o intuito de proporcionar 

um ensino tão coletivo quanto possível e individualizado quanto necessário (Jacinto, 

Comédias, Mira, & Carvalho, 2001) 

No entanto, senti que foi mais difícil controlar a turma quando estavam dois ou mais 

exercícios diferentes a serem realizados. Numa visão geral, acredito que não apresentei 

progressões e exercícios diferentes como aqueles que a turma necessitou. Porém, na 3ª 

e 4ª etapa, adotei outra alteração. Inicialmente a minha diferenciação passou muito por 

indicar, somente, quais os objetivos para determinado exercício consoante o grupo de 

alunos. Num jogo de futebol 5x5, no grupo mais avançado o objetivo era que houvesse 

maior circulação de bola e defesa 1x1, e para um grupo com maiores dificuldades 

indicava que a prioridade era o passe e receção assim como a condução de bola. Apesar 

de diferenciar os objetivos de acordo com o grupo, a situação exposta era igual. Após 

uma reflexão com o OF, este alertou-me para o facto de que somente o jogo formal e a 

diferenciação feita através da indicação de quais os objetivos, não garante que os alunos 

alcancem e exercitem o suficiente para superar as dificuldades. É necessário imprimir 

intencionalidade e, essa alcança-se através da existência de condicionantes.  
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Assim, comecei a implementar condicionantes nas tarefas. Por exemplo: se o objetivo era 

a circulação de bola, então para poderem rematar, a bola tinha que passar por todos os 

elementos da equipa; se o objetivo era o passe e receção, a bola não poderia ultrapassar 

a linha do joelho (no caso das raparigas que tinham tendência a fazer passes altos, 

provocando maiores dificuldades na receção e controlo de bola), caso isso acontecesse a 

boa passava automaticamente para a equipa contrária. Outro exemplo, mas na matéria 

de basquetebol, os alunos raramente utilizavam o lançamento na passada em situação 

de jogo, quando este era um objetivo, assim indicava que o ponto feito através deste 

lançamento valeria 10 pontos, e os restantes 1 ponto. Estas foram algumas das 

estratégias que me permitiram ter um maior controlo dos exercícios  

Como referem Jacinto, Comédias, Mira, e Carvalho (2001) a formação de grupos é uma 

estratégia fulcral na diferenciação de ensino. Sempre que considerei importante e 

necessário, adotei e reajustei algumas situações ao nível da formação de grupos. Esta foi 

uma das situações mais desafiantes para mim, uma vez que de unidade para unidade e 

com a alteração dos objetivos, a criação de grupos nem sempre se mostrou fácil. Alguns 

alunos em determinada matéria encontram-se num determinado nível de especificação e 

noutra matéria da mesma UE encontram-se noutro, o que fez com estivesse a alterar os 

grupos constantemente, que por sua vez impossibilitou a criação de rotinas e hábitos de 

trabalho. 

Na 2ª etapa, procurei explorar as variantes de formação de grupos. As várias formação 

de grupos permitiram-me perceber algumas dinâmicas da turma, em relação aos alunos 

que podiam ou não estar juntos e quais os alunos que percebiam o que se pretendia com 

a criação de grupos heterogéneos em relação ao desempenho (cooperação e 

entreajuda). Na etapa seguinte, criei cerca de três formações padrão (uma de alunos com 

maiores dificuldades, outra intermédio e outra mais avançado), que intercalei consoante 

as matérias que seriam abordadas. Esta rotina de formação mais regular permitiu 

algumas diminuições ao nível do tempo a organizar os grupos. Esta situação foi utilizada 

aquando da formação homogénea, para situações onde pretendi intervir especificamente 

com determinado grupo, individualizando os FB e ajudas. No entanto, utilizei também 

situações de formação de grupos heterogéneos. Nestas situações estipulei um “chefe e 

equipa”, como forma de responsabilizar (progressivamente) os alunos (Bento, 2003). O 

“chefe de equipa” simbolizou o agente de ensino em cada grupo e também o responsável 

por assegurar que os coletes eram vestidos, ao sinal de reunião o chefe da equipa estava 

responsável pela organização rápida do grupo, assim como nos momentos de montagem 
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e recolha do material. Ao delegar algumas tarefas a estes alunos, permitiu-me ficar mais 

liberta para me focar em determinados alunos com maiores dificuldades assim como nas 

situações onde os exercícios não estavam de acordo com o grupo de alunos, tanto na 

vertente de facilidade, como dificuldade, conseguindo desta forma “(…)apoiar 

particularmente os mais fracos e estimular corretamente os mais fortes.” (Bento, 2003).  

A escolha dos alunos em cada aula para agentes de ensino foram sempre pensadas, de 

acordo com a matéria e o aluno em si e, ao longo da aula este aluno, apesar de ser 

detentor de uma maior autonomia, nunca deixou de ter a minha supervisão e orientação. 

Em algumas situações o “chefe de equipa” não foi o mesmo que o agente de ensino, ou 

seja, nestas situações o agente de ensino era responsável por auxiliar os colegas e o 

“chefe de equipa” responsável pelas questões organizativas. Esta situação permitiu-me 

delegar a função de “chefe de equipa” aos alunos que demonstravam maior facilidade 

nos comportamentos fora da tarefa e aos alunos mais parados em aula. A primeira 

situação resultou numa diminuição de comportamentos fora da tarefa, pois os alunos 

sentiam que lhes eram dada uma responsabilidade em aula e era-lhes reconhecido o 

mérito por isso, já no segundo caso os alunos mostravam maior participação, dado que 

sabiam que o funcionamento do seu grupo estava ao seu cuidado.  

3.5 A professora do 4º ao 12º ano 

Considero que este estágio pedagógico tenha sido bastante rico e diversificado. Este 

estágio proporcionou-me um vasto leque de oportunidade de formação, sempre 

devidamente acompanhadas e supervisionadas. 

Para além da turma que esteve à minha total responsabilidade, tive a oportunidade de 

intervir junto de outras turmas de faixas etárias diferentes.  

Devido à proximidade da EBGP e da Escola Secundária da Portela, e também pelo facto 

do OE, ter sido responsável por uma turma de 12º ano, tive a oportunidade de intervir 

junto desta. A intervenção foi realizada em conjunto com os meus colegas do NE, de 

forma bastante específica. O OE atribuiu diferentes tarefas a cada um de nós tendo como 

principal foco a criação de desafios e oportunidades de formação. Em cada aula, cada 

estagiário ficou encarregue da preparação de uma fase ou exercício da aula, podendo ser 

a apresentação de um exercício que concorresse para os objetivos da aula em si ou o 

acompanhamento de um grupo de trabalho pelas diferentes estações. 
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Para além da intervenção na turma de 9º e 12º ano, tive ainda a oportunidade de 

ministrar as aulas de Expressão e Educação Físico Motora (EEFM) de uma turma de 4º 

ano da Escola EB1/JI da Portela. A intervenção foi realizada alternadamente com o NE. 

Nestas aulas pude ainda orientar e contar com o auxílio de dois estudantes estagiários do 

curso tecnológico de Desporto da escola onde estivemos ligados ao 12º.  

Antes de iniciar o meu percurso como professora-estagiária, sempre ponderei e 

preferenciei o ensino nas idades mais avançadas. Tinha esta preferência devida aos 

meus últimos anos de escola. As relações que os meus professores de secundário 

mantinham connosco influenciaram-me, na medida que era possível manter um diálogo 

mais informal e a proximidade que os professores permitiam, fazia com que o tempo 

passado em aula fosse muito mais significativo e proveitoso. Algumas das disciplinas não 

eram da minha preferência, mas só pelo facto de gostar do professor e do ambiente que 

este proporcionava, fazia com que a minha atitude em aula mudasse. Acreditei que as 

minhas características pessoais fossem muito mais indicadas para uma “professora de 

secundário”. 

Porém, e devido a estas oportunidades de intervenção e crescimento a nível profissional 

e pessoal, fui descobrir um novo gosto, um gosto pelo ensino e por todas as 

características do que é o processo ensino-aprendizagem de idades mais novas, como 

foi o caso do 4º ano. 

Poder acompanhar três turmas de diferentes anos de escolaridade foi bastante 

gratificante e enriquecedor na medida em que me “obrigou” a adequar a minha forma de 

estar e intervir em três cenários diferentes. Das três turmas, sinto que a minha maior 

dificuldade residiu no fornecimento de FB na turma de 12º. Este era o último ano de 

escolaridade e consequentemente o ano onde os alunos já tinha um percurso ao nível da 

EF mais consolidado e consequentemente o seu conhecimento e exigência na 

aprendizagem era maior, o que exigiu um maior conhecimento dos conteúdos e matérias 

a abordar, e por sua vez um olhar mais crítico e conhecedor do que “se está a observar”. 

A experiência da Semana de Professor a Tempo Inteiro foi igualmente importante.  

O OE estipulou que cada elemento do NE teria que ficar com uma turma de cada ano, ou 

seja 5º,6º, 7º, 8º, 10º, 11º e 12º. Assim, não se justificou ficar com uma turma de 9º ano 

dado que já tinha a meu cargo esse ano. A seleção de turmas apenas teve que 

comtemplar todos os anos de escolaridade, não havendo nenhuma restrição por parte da 

escolha das mesmas. 
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Após a escolha das turmas os passos seguintes foram:  

 Entrar em contacto com o professor responsável da turma, de forma a verificar se 

seria ou não possível ficar com a turma durante uma semana;  

 Agendar um dia com o professor responsável para conhecer um pouco da turma, 

particularidades desta; quais as matérias a lecionar e quais os espaços onde iriam 

decorrer as aulas;  

 Após uma breve caracterização das turmas enviei o planeamento das aulas. 

Tentei respeitar o prazo de uma semana de antecedência à aula em causa. De 

acordo com os FB dos professores procedi, sempre que necessário, ao reajuste 

do plano de aula.  

Em todas as turmas o planeamento ficou ao meu critério. A intervenção dos professores 

ficou apenas na indicação das matérias, pelo que a organização, estratégias e rotinas de 

trabalho ficaram, maioritariamente, ao meu critério. As matérias selecionadas tiveram por 

base dois pressupostos: as indicações dos professores e a seleção de matérias que 

ainda não tivesse a abordado na minha turma. Esta última decisão deveu-se ao facto de 

querer sair da minha zona de conforto, ou seja, nas turmas onde os professores me 

deram a total liberdade na escolha das matérias, optei por abordar matérias que não 

tinham sido abordadas com 9º1ª. 

No final de todas as aulas e no momento do balanço final, dei a liberdade as alunos deles 

refletirem um pouco acerca do que tinham sido as aulas comigo, apresentando algo que 

tivessem gostado e algo que não tivessem gostado tanto. Perante todas as turmas esta 

foi uma situação encarada de duas formas: as turmas de 2º e 3º ciclo mostraram-se muito 

participativas e muito interessadas em partilhar a sua opinião. Recebi opiniões muito 

positivas por parte dos alunos, o que me deixou muito contente e satisfeita com o meu 

desempenho. Contrariamente, nas turmas de secundário os alunos não se mostraram tão 

participativos. Mostraram alguma vergonha e constrangimento em expressar a sua 

opinião a respeito do meu desempenho. Porém dos poucos alunos que se manifestaram, 

recebi críticas bastante positivas, ao nível dos exercícios da condição física e ao nível da 

minha participação em aula, nomeadamente nos FB. 

Confesso que me senti mais à vontade nas turmas de 2º e 3º ciclo, sendo que as turmas 

de 5º, 6º e 7º foram, sem dúvida, as minhas preferidas. Verifiquei que algumas das 

minhas dificuldades sentidas no 9º1ª, são dificuldades específicas da turma. Dificuldades 

como a organização, instrução, fazer com que todos os alunos estivessem atentos, 
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automatizar e rentabilizar os tempos em tarefa e transições, foram quase nulas nestas 

aulas.  

No secundário senti-me mais inibida, mais “vigiada” por assim dizer, mais recetiva a 

críticas por parte dos alunos. Contudo, acredito que este sentimento se devesse à falta 

de experiência com estas idades e ao nível de exigência mais específica que é 

necessário para o secundário. 

Como referi, durante esta semana pude perceber que algumas das minhas dificuldades 

são, também, derivadas das particularidades do 9º1ª. Como tal, nesta semana procurei 

“implementar” e colocar-me em situações que tinha dificuldades na minha turma como, os 

momentos de organização em tarefas e transições, momentos de instrução (conferir 

seriedade ao momento e todos tinham que estar com atenção) e a montagem e 

arrumação do material. Verifiquei que em algumas situações que tomo como dificuldade 

na minha turma de intervenção, são situações que em nada se aproximam das 

dificuldades sentidas junto de outras turmas.  

Foi uma semana bastante rica e compensadora, onde verifiquei que uma intervenção 

junto do 2º e 3º ciclo deve ser diferente da intervenção junto de turmas do secundário. No 

2º ciclo e 3º ciclo notei que os alunos foram mais próximos e mais “dados” ao professor. 

Construir uma aproximação foi mais fácil, e as intervenções tão caricatas dos alunos do 

5º e 6º ano foram, sempre, uma “brisa de ar fresco”, não me permitindo controlar o riso. 

Já no secundário senti que existiu uma atitude mais centrada na minha na minha 

avaliação, senti que os alunos estavam a colocar-me à prova, e isso deixou-me 

desconfortável. Apesar desta reflexão, não posso dizer que prefiro um ou outro ciclo de 

escolaridade, até porque não é nessa professora que me quero tornar. Quero ser a 

professora de EF de todos os anos e por isso, conseguir adaptar-me a todos os 

contextos.  

3.6 Observações 

A qualidade da ação educativa tem um impacto positivo nas aprendizagens dos alunos e 

a observação e a discussão de aulas constituem fatores decisivos na promoção da 

reflexão sobre a prática, no desenvolvimento profissional dos professores e, 

consequentemente, na melhoria da ação educativa. Tanto professores observados como 

observadores beneficiam da observação e da discussão das aulas (Reis, 2011). 
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As minhas aulas, durante todo o ano letivo, tiveram a supervisão do OE e colegas do NE. 

Presenciei a grande maioria das aulas dos colegas do NE e ainda do OE. Os motivos 

pelos quais não estive presente na totalidade das aulas do NE e OE prenderam-se com 

responsabilidades ao nível da área 3 e 4. Porém, foram cumpridas as orientações 

expressas no guia de estágio, que ficaram expressas no Projeto de Observação (cf. 

ANEXO 17), onde foram apresentados quais os momentos de observação formal, tanto 

ao NE como ao OE. Estas observações diferiram das observações informais, na medida 

que nestas últimas não houve um registo rigoroso dos acontecimentos em aula, limitei-

me a observar. Nesta situação o NE reunia depois da aula para refletir acerca de algum 

aspeto que tivesse considerado relevante. Já nas observações formais, iniciadas no 2º 

período, foi utilizada uma grelha de registo (cf. ANEXO 18) onde as demais competências 

foram classificadas numa escala de 1 (muito mau) a 5 (muito bom). 

Tanto as observações formais como as informais permitiram a partilha de experiências, 

não só de quem está “dentro” da aula como de quem está “fora”. Ou seja, em algumas 

situações eu senti que a aula não tinha corrido da melhor forma e, através dos momentos 

de reflexão com o NE, apercebi-me que, quando estava em aula, as situações pareciam 

ter uma dimensão maior, principalmente nos acontecimentos negativos, considerando 

que determinada aula tinha corrido pessimamente, quando na verdade não tinha. Assim 

como nas aulas em que eu considerei que tudo tinha corrido conforme o planeamento e 

que após os momentos de reflexão com o NE e OE, apercebi-me que tinham existido 

comportamentos que eu não tinha observado. 

Um marco importante foram as observações a professores-estagiários de outras escolas, 

nomeadamente à Escola Secundária António Damásio, à Escola Secundária José Gomes 

Ferreira e aos Pupilos do Exército, sendo que o NE da Escola Secundária António 

Damásio observou uma das minhas aulas. Após as observações seguiam-se as reflexões 

conjuntas, entre os dois NE e respetivos OE. Recebi um FB muito positivo, onde o NE 

ressalvou a minha capacidade de organizar e gerir a aula no espaço G1, sendo que os 

principais aspetos a melhorar foram a diferenciação do ensino e a colocação de voz. As 

principais diferenças que verifiquei em todas as escolas foram ao nível dos recursos 

espaciais e matérias, principalmente nas Escolas Secundárias António Damásio e José 

Gomes Ferreira, na medida que estas apresentam um vasto leque de material e espaços 

para o ensino da EF.  

Nas observações ao OE procurei reter as estratégias aplicadas, assim como as 

diferentes formas de agir e atuar em aula, de modo a conseguir replicá-las na minha 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.esad.edu.pt%2F&ei=fymDVcCkGMmLsgGe64K4AQ&usg=AFQjCNHskjpmcyHIwjIFOVXI38snDGdDLA&sig2=as_rKiOT2N_Q3MBrHXvI6w
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.esjgf.com%2F&ei=uymDVciqIYqxsAHdzYe4CA&usg=AFQjCNE_NkwsubWYiVq15_sGjfpPL6ZiFA&sig2=Px-8ysbxfSB-zyxHm2W11g
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.esjgf.com%2F&ei=uymDVciqIYqxsAHdzYe4CA&usg=AFQjCNE_NkwsubWYiVq15_sGjfpPL6ZiFA&sig2=Px-8ysbxfSB-zyxHm2W11g
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.esad.edu.pt%2F&ei=fymDVcCkGMmLsgGe64K4AQ&usg=AFQjCNHskjpmcyHIwjIFOVXI38snDGdDLA&sig2=as_rKiOT2N_Q3MBrHXvI6w
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.esad.edu.pt%2F&ei=fymDVcCkGMmLsgGe64K4AQ&usg=AFQjCNHskjpmcyHIwjIFOVXI38snDGdDLA&sig2=as_rKiOT2N_Q3MBrHXvI6w
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turma, não esquecendo que as turmas eram diferentes e que por vezes a  adaptação era 

algo implícito. Já nas observações ao NE procurei observar quais os aspetos a melhorar 

e a evitar, que em grande parte eram similares às minhas dificuldades. (Martins, Onofre, 

& Costa, 2014). Ambas as observações a estes dois modelos, OE e NE, foram 

significantes para o aumento das minhas capacidades ao nível da observação (Labone, 

2004, citado por: Martins, Onofre, & Costa, 2014), e conseqenetemente ao nível da 

reflexão. Enquanto NE, os momentos de reflexão permitiram-nos fornecer críticas 

construtivas ao desenvolvimento de cada um, que serviram de base para as futuras 

intervenções e competências a desenvolver. 

Este acompanhamento ao longo do ano foi uma grande oportunidade de formação 

constante, onde pude observar e refletir sobre posturas, formas de intervir, exercícios, 

relações com os alunos, que ao estar “dentro” da aula não seria possível. Com estas 

observações questionei a minha própria intervenção, aprendendo com as virtudes e mais-

valias do NE e OR, e com aspetos que devem ser evitados, considerando sempre que 

uma turma é diferente da outra. 

4. Investigando e evoluindo 

O problema definido inicialmente incidiu nas perceções que os alunos teriam acerca dos 

professores de EF, nomeadamente em relação à sua forma e postura em sala de aula. 

Porém, e após algumas reflexões e orientações do OE e OF, o NE ponderou se este 

seria o caminho mais acertado a seguir, na medida que este seria um tema bastante 

abordado e com resultados, concluindo que tal não seria pertinente. 

Assim, e devido à intervenção junto de uma turma do 1º ano do ciclo do ensino básico - 

4º ano pertencente ao AEPM, e no qual o NE interagiu com regularidade, questionámo-

nos acerca da articulação que existia, e se existia, entre os profissionais da EF e aqueles 

que são responsáveis pela condução das aulas de EEFM. E se esta, atualmente, estava 

a ser substituída por atividades de enriquecimento curricular (AEC).  

A opção por esta problemática surgiu, também, devido ao trabalho iniciado no ano letivo 

anterior pelo NE. Estes abordaram a temática da importância das aulas de EEFM no 

desenvolvimento futuro dos alunos de EF.  

Assim, encontrou-se finalmente a problemática a investigar. Esta pareceu-me bastante 

pertinente e importante para a comunidade escolar. Confesso que esta investigação 

permitiu-me colmatar algumas fragilidades no que respeitava o meu entendimento acerca 
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deste assunto. Até à data, o meu entendimento era simplório sendo que ao nível 

legislativo e de quais os pressupostos que regem as AEC e EEFM baseavam-se num 

conhecimento de senso comum. 

O seguinte passo foi caraterizar a temática através de um enquadramento teórico. 

Procurámos referências e as principais fontes acerca do tema e da legislação atual, 

seguindo-se a elaboração do nosso instrumento. Nesta fase de enquadramento teórico, 

verificámos que dentro do AEPM existia o Projeto de Expressão Físico Motora, que tinha 

como objetivo apoiar os professores titulares de turma (PTT) do 1º ciclo na área da EEFM 

nas turmas de 4º ano, e articular o trabalho que era efetuado nesta área com a EF. Esta 

relação entre a EEFM e a EF permitiria um desenvolvimento gradual e intencional dos 

alunos do agrupamento. Deste modo, garantia-se que os alunos ao ingressarem no 5º 

ano teriam assimilados determinados pré-requisitos.  

Aqui surgiu então a nossa primeira questão: Este projeto abrange somente o 4º ano de 

escolaridade, assim o que acontece nos restantes anos escolares na EEFM? 

Relativamente às AEC de AFD, verificou-se que não existia qualquer projeto ou 

documento (orientações programáticas) que orientasse e regulasse estas atividades. 

Então, como seria desenvolvido o trabalho das AEC de AFD no agrupamento? A outra 

questão prendeu-se ao facto de termos verificado que dentro do AEPM existiam 

diferentes entidades responsáveis pelas AEC de AFD. Na Escola EB1/JI da Portela, a 

entidade responsável era a Associação de Pais e nas Escolas EB1 Dr. Catela Gomes e 

EB1 Quinta da Alegria era a Junta de Freguesia da Portela. Assim, surgiu a última 

questão problema: Será que Entidades diferentes promovem uma articulação entre a 

EEFM e as AEC de AFD, e uma articulação vertical com a EF? 

O instrumento de investigação utilizado no estudo foi construído tendo por base 

artigos/estudos similares já aplicados anteriormente. No entanto foram efetuadas 

algumas alterações de acordo com as necessidades da investigação. O instrumento 

utilizado para a recolha de dados foi o questionário. Foram construídos três 

questionários, um para os PTT, outro para os professores responsáveis pelas AEC de 

Atividade Física e Desportiva (AFD) e por fim um questionário para os professores de EF 

do 2º e 3º ciclo. 

Os questionários elaborados foram justificados com elementos avaliativos da unidade 

curricular de Investigação Educacional e posteriormente apresentados aos docentes da 

mesma. Após as considerações e sugestões dos docentes, o instrumento ficou finalizado. 
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As questões dos três questionários diferenciaram-se de acordo com a identidade a que 

se reportavam. A fase de aplicação dos questionários permitiu-me ter contacto com todas 

as escolas do agrupamento, uma vez que o NE ao longo do ano teve uma intervenção 

assídua em três escolas do agrupamento. Com este trabalho conseguimos conhecer um 

pouco as realidades e professores das outras escolas. Creio que para além do objetivo 

primordial desta ação investigativa, tenha sido muito importante o facto de “dar a 

conhecer” o NE, e o nosso propósito.  

De acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovada em Outubro de 1986, e 

da publicação do Decreto-Lei n.º 286/89 de 29 de Agosto, o 1º ciclo de escolaridade tem 

que englobar, de forma articulada, cinco áreas: EEFM, Expressão Musical, Dramática e 

Plástica; Estudo do Meio; Língua Portuguesa; Matemática; Educação Moral e Religiosa, 

sendo que todas estas áreas deverão contribuir para o desenvolvimento da criança.  

A EEFM encontra-se como obrigatória no currículo do 1º ciclo do Ensino Básico desde 

1990, aprovada no Despacho n.º 139/ME/90, de 16 de agosto. Apesar da aquisição de 

competências motoras, da promoção da prática desportiva e de atividades físicas serem 

considerandos fulcrais no desenvolvimento do indivíduo, a EEFM apenas vigora 

formalmente no currículo (Bayo & Diniz, 2010). 

De acordo com Decreto-lei nº6/2001, de 18 Janeiro, artigo nº9, as escolas no seu projeto 

educativo devem proporcionar aos alunos AEC, sendo estas de caráter facultativo. Os 

domínios das AEC devem ser o desportivo, artístico, científico e tecnológico, de ligação 

da escola com o meio, de solidariedade e voluntariado e da dimensão europeia na 

educação. Após o sucesso alcançado com Programa de Generalização do Ensino do 

Inglês no 3º e 4º ano, o Ministério da Educação procedeu ao alargamento e 

generalização das AEC no ensino básico, surgindo assim a AFD. As AFD subdividem-se 

em Atividades Físicas, para turma dos alunos do 1º e 2º anos, e as Atividades 

Desportivas para turmas que integram o 3º e 4º ano escolar. 

Como o nome indica, AEC de AFD, enriquecer é melhorar, engrandecer, aumentar, 

enobrecer. Podendo-se afirmar então que estas são atividades que visam melhorar as 

atividades curriculares, tornando-as as mais valiosas e não substitui-las.  

Confrontando a legislação e bibliografia existente com resultados obtidos através da 

análise aos questionários, o NE chegou à conclusão sumária que o trabalho efetuado 

pelos professores nas AEC de AFD não requer qualquer supervisão e contacto com o 

DEF. Estes não recebem quaisquer orientações programáticas específicas com as 
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características pertinentes do agrupamento. Não existe uma interação conjugal com os 

PTT no que diz respeito à lecionação da EEFM e na sua ligação direta de enriquecimento 

através das AEC de AFD. Porém, a grande maioria dos inquiridos afirmou que é 

necessário a existência de uma articulação entre estes responsáveis – o DEF, os PTT e 

os professores de AEC de AFD, assim como a importância das AEC de AFD e da EEFM 

no desenvolvimento dos alunos para a EF. Na análise mais individual dos questionários 

verificamos que existem PTT que nunca lecionaram EEFM, e continuam sem lecionar. 

Por forma a expor os resultados da nossa investigação, decidimos apresentar o mesmo à 

comunidade escolar. A última fase do projeto foi a avaliação do mesmo. Para tal, 

construímos fichas com questões relativas à apresentação em si, aos conteúdos, à 

comunicação oral e interação e à postura adotada. 

Para enriquecer o nosso trabalho e também como forma de tornar a nossa apresentação 

mais dinâmica, decidimos convidar duas personalidades com conhecimento 

especializado na área do estudo em causa. Os convidados foram o professor Carlos 

Neto, especialista na motricidade infantil e o professor Luís Fernandes, secretário-geral 

da Sociedade Portuguesa de Educação Física (SPEF). 

A importância de um desenvolvimento gradual e corretamente guiado e interligado entre 

a EEFM, as AEC de AFD e a EF sente-se. E a falta destes estímulos e oportunidades 

sentem-se também. Ainda que a amostra do nosso estudo se tenha cingido ao AEPM, 

verificámos que o direito à EEFM é negado a algumas crianças. Mesmo que as AEC de 

AFD pudessem, de certa forma, colmatar a falha da não existência da EEFM no seu 

percurso, não nos podemos esquecer que estas são atividades facultativas e a criança 

está no seu direito de escolher outra AEC que não a de AFD. As AEC de AFD não podem 

ser um complemento a um currículo que não existe.  

É extremamente necessário criar um projeto educativo/pedagógico que articule os 

saberes de acordo com as realidades e necessidades do agrupamento. O DEF, com os 

professores especialistas de EF juntamente com os PTT devem criar uma relação de 

trabalho intrínseca de forma a elaborar um projeto que corresponda às necessidades das 

crianças, através da definição de objetivos e de competências. E este é, sem dúvida, um 

dos grandes problemas, pois não existem projetos reguladores do trabalho efetuado junto 

das crianças no agrupamento, quer a nível da EEFM ou das AEC de AFD, principalmente 

porque não existe contacto entre os profissionais. 
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A presença e intervenções dos dois convidados valorizaram imenso o nosso trabalho e 

apresentação. Assim como o contributo dos convidados foi fundamental, também foi a 

intervenção dos participantes. Os convidados e participantes contribuíram para o alerta 

da necessidade e da eminência que são precisas para os dias hoje no que toca ao 

desenvolvimento das nossas crianças ao nível da atividade física, ao nível da EF. E 

sobretudo no respeito ao desenvolvimento gradual dos nossos jovens, dando-lhes as 

oportunidades de formação a que eles têm direito. Através das intervenções, relatos de 

experiências e através da avaliação feita ao estudo, foi possível constatar que as “falhas” 

encontradas pelo NE com este trabalho, são também preocupações de muitos dos 

professores do agrupamento.  

5. A professora da e na escola 

5.1 Atividades 

As atividades fora da aula de EF permitiram-me, não só o envolvimento nas mesmas, 

como também integrar-me na comunidade escolar. As atividades foram um meio de 

conhecer alunos, professores, EE, funcionários…E ainda de me dar a conhecer. 

Considerei este último foi um fator bastante importante, na medida que este foi um 

facilitador de relações. Desde cedo que houve no NE a preocupação em frequentarmos 

espaços comuns, como a sala de professores. A sala de professores possibilitou-me, 

num registo informal, conhecer a grande maioria dos professores da EBGP, ouvir as suas 

experiências e conversas acerca do dia-a-dia escolar. As funcionárias da escola foram, 

sem dúvida, igualmente importantes. O ambiente profissional que nos rodeia e todos os 

seus intervenientes são responsáveis pela construção de uma experiência boa, ou menos 

boa. A maior parte do meu tempo na escola foi, também, passado junto das funcionárias, 

e a relação que construí com cada uma dela foi importante.  

A relação que o DEF permitiu ao NE foi assente numa relação bastante construtiva. Os 

professores encaram-nos como colegas e mostram-se sempre disponíveis para nos 

orientar, contar relatos da sua experiência, e sempre prontos a “ouvir” as nossas 

inseguranças. Permitiram-se sempre observar as suas aulas e as nossas necessidades 

em relação aos espaços e matérias foram sempre tidas como prioridades. 

As atividades realizadas pelo DEF no 1º período foram o corta-mato, torneio Compal Air – 

Basquetebol 3x3. No 2º período o Torneio de Ginástica, no qual três dos alunos do 9º1ª 

participantes alcançaram três - 2º lugar e um 3º lugar, o Tribola, e o Torneio de Voleibol 

3x3. 
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 Em todas as atividades a minha obrigação assentou em questões organizativas e de 

controlo da atividade em si, como orientar os alunos, aquecimento antes de se iniciarem 

as atividades e controlo das mesas de árbitro nos torneios.  

No torneio Tribola, para além da supervisão das atividades do turno da tarde, solicitei ao 

OE e coordenador do DEF a autorização para poder registar este torneio em fotografias. 

Esta ideia surgiu após ter verificado que as variadas atividades promovidas na escola, 

não tinham qualquer registo ao nível da fotografia, tanto para recordação dos alunos 

participantes como para a escola em si como meio de promoção das atividades da 

mesma. Assim, após este torneio compilei algumas fotografias e afixei na sala dos 

professores. 

No Torneio de Voleibol 3x3, integrei uma equipa juntamente com a colega do NE, Ana 

Leal, e mais um aluno. Participar de forma mais ativa nas atividades promoveu uma 

maior interação comos alunos, fora do contexto sala de aula. 

Relativamente às atividades da responsabilidade e preconizadas pelo NE, foram 

realizados dois projetos: o XI Festival de Ginástica da Portela e o Socorrer a Gaspar. 

O XI Festival de Ginástica da Portela é um festival com tradição no AEPM. O festival é 

uma ação socioeducativa que visa, através do desporto, criar um momento de partilha de 

experiências entre os diversos intervenientes do processo educativo e social. Trata-se de 

uma atividade destinada a toda a população, de todas as idades, que culmina num 

espetáculo gímnico onde participam vários grupos e atletas nacionais, de diversos 

clubes. 

 A responsabilidade pela condução e organização cabe ao OE e ao NE de cada ano. A 

função do NE passou por, primeiramente construir o projeto (cf. ANEXO 19), onde foram 

contemplados quais os recursos que seriam necessários e funções do NE. Todas as 

questões ligadas aos meios de divulgação (cartaz, panfletos, e t-shirt oficial), contactos 

com as entidades apoiantes e organizadoras foram da responsabilidade do NE, sendo 

que o OE facultou-nos antecipadamente os contactos dos grupos a convidar, assim como 

a montagem de todo o material e desmontagem do mesmo. Relativamente à avaliação do 

projeto, o NE optou por não aplicar nenhuma ficha/questionário de satisfação dada a 

elevada taxa de participação, tanto de clubes – mais de uma dezena, sendo que cada 

classe apresentou mais do que um grupo. Ao nível dos espetadores não tivemos um 

número exato, mas no recinto estiveram mais de duas centenas de expetadores. Assim a 

avaliação do Festival ficou cingida ao FB que fomos recebendo ao longo e após o 
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festival. Porém construímos o balanço deste festival onde concluímos que todos os 

objetivos foram alcançados (cf. ANEXO 20). 

O Projeto Socorrer a Gaspar surgiu após uma conversa entre o NE, onde procurávamos 

encontrar uma situação à qual um possível projeto pudesse dar resposta e este fosse 

significativo para a comunidade escolar. Assim o nosso objetivo inicial foi o de criar 

momentos destintos de formação ao nível dos primeiros socorros para alunos, 

funcionários e professores, e EE. 

O projeto Socorrer a Gaspar não assumiu a ideia inicial do NE, uma vez que após a 

reunião com a responsável pelo PES – Projeto de Educação para a Saúde, esta alertou-

nos para o facto de que, conseguir mobilizar todas as turmas de um ano de escolaridade 

para um só momento de formação seria muito difícil, não só pelo facto de encontrar um 

horário que fosse aceitável para todas as turmas mas também pelo facto de ser muito 

difícil captar a atenção de todos os alunos (várias turmas) ao mesmo tempo no pavilhão 

(este seria o único espaço disponível na escola para acolher mais do que uma turma). 

Por modo a justificar a pertinência e importância do Socorrer a Gaspar, construímos um 

questionário (cf. ANEXO 21) com base no Manual de Primeiros Socorros da Cruz 

Vermelha Portuguesa. Este questionário foi entregue e preenchido por cinco alunos do 5º 

ano, e cinco de cada ano de final de ciclo (9º e 12º ano). Com este questionário 

pretendíamos perceber se os alunos conheciam e sabiam como agir em determinadas 

situações, como quando um colega caia no recreio ou se sabia o que são os primeiros 

socorros.  

A conclusão a que chegamos foi que os alunos tinham um conhecimento muito pobre 

acerca da sua ação, sendo que os alunos do 5º ano demonstraram ter um conhecimento 

mais sóbrio do que fazer em determinadas situações. Com base nestes dados e 

consequentemente, com a autorização da direção da escola, construímos o projeto (cf. 

ANEXO 22). Assim, este projeto consistiu na criação de três momentos destintos de 

formação, ministrados por um funcionário da Proteção Civil da Câmara Municipal de 

Loures: um para alunos no dia do agrupamento, outro para funcionários e professores e 

um último para EE. Para toda a população-alvo foi construído um comunicado e ficha de 

inscrição (cf. ANEXO 23). O momento destinado aos EE não se chegou a concretizar, 

dado que não existiram quaisquer inscrições, levando a que todos os objetivos deste 

projeto não fossem alcançados. Porém, tanto o momento de formação para alunos, como 

para funcionários e professores tiveram uma grande adesão. 
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 Creio que o momento com os EE não se tenha preconizado devido à divulgação. A 

grande maioria dos presentes nos momentos para alunos, funcionários e professores, 

foram participantes que o NE “angariou” através de uma divulgação direta, ou seja, o NE 

falou diretamente com a população. Por outro lado, para os EE, a divulgação foi feita 

através dos educandos, onde estes levaram um comunicado e ficha de inscrição, não 

existindo qualquer contacto connosco nem persuasão possível. Possivelmente, a melhor 

estratégia teria sido contactar os EE nos momentos de término das aulas, interagindo 

pessoalmente com os mesmos. A avaliação foi realizada através de um questionário de 

satisfação (cf. ANEXO 24), nos momentos seguintes às formações. Recebemos um FB 

bastante positivo, onde os participantes ressalvaram a importância e pertinência do tema, 

mostrando interesse para uma formação mais avançada no próximo ano, nomeadamente 

ao nível do suporte básico de vida.  

5.2 Desporto Escolar 

Ao nível do DE uma das principais dificuldades que apontei à partida foi a construção do 

projeto desta atividade, dado que nunca tinha construído nenhum e nem tinha a noção do 

que deveria conter. Contudo e devido a um trabalho conjunto com o NE, creio que 

tenhamos construído o Projeto de Desporto Escolar completo (cf. ANEXO25), o que nos 

auxiliou na nossa intervenção. Conjuntamente a este documento, foi elaborado um 

planeamento das aprendizagens (cf. ANEXO 26) 

O núcleo de DE no qual estive inserida, foi na modalidade de ginástica. Esta foi a matéria 

que o NE apresentou maiores dificuldades iniciais. Confesso que fiquei bastante 

satisfeita. A ginástica é uma matéria de que gosto particularmente, apesar de ter noção 

que ainda tenho que aprender e melhorar a minha intervenção junto dos alunos.  

Numa perspetiva pessoal, considero que a ginástica é uma das matérias que 

rapidamente pode ser uma das preferidas dos alunos assim como aquela que estes 

menos preferem, como acontece frequentemente. Acredito que a ginástica permite uma 

grande aproximação professor-aluno na medida que esta requer, tanto numa fase inicial, 

como numa fase mais avançada, muitas ajudas no desenvolvimento e aperfeiçoamento 

de gestos e movimentos. Por sua vez, exige uma vasto conhecimento, dado que uma má 

ajuda a um aluno resultará, certamente, numa má experiência do mesmo.  

Acredito que seja este o principal fator que leva os alunos a não gostarem da ginástica: 

más experiências. Verifiquei, tanto nas aulas de EF como de DE, que assim que os 
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alunos conseguiam superar alguns “traumas” e evoluir nas suas aprendizagens, estavam 

constantemente à procura de novos exercícios e desafios nesta modalidade.  

Numa fase inicial tivemos que elaborar um poster de divulgação no núcleo de ginástica, 

ainda que inicialmente não tivemos uma grande taxa de adesão. No entanto, 

conseguimos sensibilizar e mobilizar alguns alunos das turmas do NE e OE. 

Relativamente ao planeamento no 1º período, tivemos por base dois pressupostos: 

fornecer uma aprendizagem significativa aos participantes e variada ao nível das 

submatérias da ginástica (solo, aparelhos, acrobática), assim como a nós enquanto 

estagiários, uma vez que ao propormos uma maior número de variedade de experiências 

aos participantes, estaríamos também a ter uma maior diversidade de contato e 

aprendizagem.  

No 2º período a prioridade esteve assente na construção da coreografia de ginástica para 

apresentação no Torneio de Desporto Escolar, que teve no lugar no dia 14 de março. 

Durante este período senti-me bastante à vontade durante as sessões, não só pelo 

mencionado anteriormente, mas também pelo facto deste se ter caraterizado pela 

construção da coreografia. 

Acredito que tenha sido bastante pró-ativa. Sinto que o meu contributo foi uma mais-valia 

não só a nível pessoal como para o desenvolvimento dos alunos, onde notei uma clara 

evolução por parte destes. Os alunos manifestaram o seu agrado na sua evolução e nas 

propostas de novos exercícios e progressões que apresentei. A minha intervenção foi 

maioritariamente na construção da coreografia e orientação dos alunos na mesma. O 

restante NE ficou focado na ligação da coreografia que eu apresentava com os 

elementos de ginástica de aparelhos. Procurei ser criativa e ativa em todas as aulas.  

O conhecimento e exemplos práticos fornecidos pelo OE foram o principal motor da 

minha evolução e aprendizagem nesta matéria. A intervenção do OE no DE passou muito 

pela nossa preparação ao nível das ajudas em determinados exercícios, assim como no 

fornecimento de progressões. As experiências e ganhos advindos do DE foram uma 

mais-valia na minha intervenção junto do 9º1ª. Senti-me muito mais segura e precisa nas 

ajudas aos alunos, e nas progressões que transportei para a aula de EF. Estes 

conhecimentos permitiram-me aumentar meu reportório ao nível das progressões (que 

foram uma grande dificuldade), permitindo-me incutir nos alunos um desenvolvimento 

mais gradual e sequencial.  
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A partir do 2º período passei a frequentar o DE de voleibol. Inicialmente apenas 

observava as aulas com o intuito de aumentar o meu conhecimento nesta matéria e ainda 

retirar algumas dúvidas com o professor responsável Nuno Reis, mas no final do 2º 

período comecei a intervir de forma autónoma junto de um grupo de voleibol, tendo 

sempre a supervisão do professor Nuno. A presença e intervenção no DE de voleibol 

permitiu-me afinar a minha observação desta matéria ao nível da situação de jogo, 

permitindo-me ser muito mais interventiva nas minhas aulas e os meus FB tornaram-se 

mais significativos para os alunos. 

6. Direção de Turma 

“O Diretor de Turma exerce na escola uma valiosa atividade (…) constitui um elemento 

determinante na mediação de conflitos, que não se encerram apenas no recinto escolar, 

ramificando-se e multiplicando-se por toda a comunidade educativa.” (Boavista & Sousa, 

2013).  

O acompanhamento da direção de turma foi das competências de estágio que menos foi 

explorada. O primeiro passo desta competência foi a construção do Projeto de 

Acompanhamento de Direção de Turma (cf. ANEXO 27). Embora tenhamos construído o 

projeto conjuntamente como NE, tivemos sempre em atenção aos aspetos peculiares e 

específicos de cada um de nós em cada uma das turmas. 

O objetivo deste projeto foi o de organizar, planear e coadjuvar a nossa intervenção com 

o DT, nomeadamente suas funções e obrigações, como também vivenciar e experienciar 

o que é ser um DT, dado que esta poderá ser uma das nossas funções ao longo da 

carreira docente. 

Este foi um projeto que me permitiu ter conhecimento da legislação existente acerca dos 

deveres de um DT, dado que desconhecia qual a envolvência deste cargo. A minha 

intervenção foi muito passiva, onde apenas acompanhei a DT, sendo que o único 

momento que não consegui presenciar nem intervir foi no horário destinado à direção de 

turma (atendimento dos EE), dado que o horário estipulado coincidia com o horário das 

unidades curriculares na faculdade. 

Porém, estive presente em todas as reuniões com os EE e conselho de turma. Nestes 

momentos assumi algumas funções de modo a auxiliar a DT, como entrega de 

documentos relativos aos alunos e elaboração das atas, como forma de assumir um 
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papel ativo nesta área. Nestes momentos assumi algumas funções de modo a auxiliar a 

diretora de turma e também, como forma de assumir um papel ativo nesta área. Em 

relação aos EE consegui conversar com alguns destes, na medida que após as reuniões 

questionavam-me acerca do comportamento dos seus educandos nas aulas. Na 

impossibilidade de contactar diretamente com a DT, optei por recorrer ao correio 

eletrónico, onde expus assuntos relativos aos comportamentos e faltas dos alunos. A DT 

desde logo mostrou-se muito simpática e disponível, o que me deixou mais à-vontade e 

próxima.  

O estudo de turma, como referi no ponto relativo à apresentação da turma 9º1ª, baseou-

se na ficha individual do aluno, fornecida pela DT, e nos demais dados recolhidos através 

da ficha de caracterização do aluno em EF, estudo sociométrico e de autoconceito. Nesta 

apresentação para além dos dados e reflexões obtidas através análise aos testes, 

apresentei também uma breve comparação com os dados obtidos no ano anterior (8º1ª – 

Professor Estagiário Ricardo Teixeira). Considerei interessante e pertinente a 

apresentação da comparação entre alguns dados, nomeadamente do teste sociométrico. 

Creio que tenha demonstrado a minha intenção em assumir um papel mais ativo neste 

âmbito, porém a DT não exigiu grande intervenção da minha parte, nomeadamente para 

presenciar a marcação e justificação de faltas, tarefa que é feita com alguma 

regularidade, entre outras funções. Acredito que a DT não tenha exigido tanto de mim 

devido ao seu pouco tempo disponível para me guiar nestas funções e ainda por não me 

querer sobrecarregar com mais obrigações, sendo que lhe expliquei que o meu 

conhecimento neste âmbito era, também, uma das minhas obrigações. A fraca 

intervenção nesta área impossibilitou-me de compreender de forma mais ampla e 

profunda os processos inerentes à direção de turma 

7. Avaliar a professora – perceções do 9º1ª 

Como referi na reflexão do âmbito da avaliação, avaliar assume-se como elemento 

orientador, regulador e certificador das aprendizagens dos alunos. A avaliação permite-

nos, a nós enquanto professores, aferirmos a nossa ação pedagógica, tanto ao nível do 

planeamento assim como na condução do ensino. Verificamos se as nossas escolhas se 

traduzem, realmente, no desenvolvimento dos nossos alunos. 
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Como tal, para além dos resultados que surgem perante nós, creio que seja importante 

ter em linha de conta as perceções dos alunos acerca do ambiente de ensino a que lhes 

propomos.  

Para tal, construí um questionário, anónimo, (cf. ANEXO 28) que apresentei na última 

aula. Com este questionário pretendi verificar se muitas das minhas dificuldades e 

perceções sentidas ao longo do ano, foram também percecionadas pelos alunos. Por 

exemplo: senti que, por vezes, não dei atenção igual a toda a turma, ou que não soube 

repreender os alunos devidamente. Será que os alunos também tiveram esta perceção? 

 Articulei várias afirmações, relativamente ao que acharam das aulas, da relação que 

mantive com eles, dos exercícios e da minha forma de conduzir a aula, entre outros. No 

final deste documento deixei um espaço em branco, para que os alunos deixassem um 

comentário ao que foi o ano letivo e o que foi ter-me como professora (cf. ANEXO 29) 

Dada a extensão do questionário, apresento apenas os resultados que considerei mais 

importantes e pertinentes. Relativamente à minha postura (educada, pontual, assídua, 

organizada, acessível, disponível e preocupada na relação entre professor-aluno), toda a 

turma colocou a sua resposta nos parâmetros “concordo parcialmente” e “concordo”. 

Estas respostas demonstram que a turma reconheceu a minha preocupação em 

proporcionar um ambiente positivo e saudável em aula, estando assim de acordo com a 

minha perceção.  

No entanto, nas afirmações relativas à possível agressividade da minha parte (se fui 

agressiva, autoritária e se me zanguei muitas vezes) a turma mostrou-se bastante 

dividida. Estes resultados foram uma surpresa pela quantidade de alunos que 

concordaram (parcialmente e na totalidade) que eu tenha sido agressiva e me tenha 

zangado muitas vezes. A sensação que tive foi exatamente o contrário, como é possível 

verificar pelas reflexões que apresentei neste relatório, na medida que considero que 

tenha sido bastante tolerante e permissiva. Estes dados só demonstram que, em 

algumas situações os alunos entendem a nossa forma de estar e de agir de forma 

diferente da nossa.  

Também nas afirmações relativas ao controlo de sala de aula e dos comportamentos 

(repreensão, aviso constante), as perceções dos alunos diferem, na grande maioria, da 

minha perceção. Ou seja, a grande maioria da turma concorda que eu consegui adequar 

a minha intervenção aos comportamentos dos alunos. Porém, a turma concordou quando 

afirmei que deveria ter sido mais rígida.  
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Já nas afirmações respetivas aos exercícios apresentados, acompanhamento do 

desenvolvimento dos alunos, diferenciação do ensino, FB, qualidade da instrução/diálogo 

e conteúdo/conhecimento demonstrado, as perceções dos alunos foram na grande 

generalidade positivas, estando entre o “concordo parcialmente” e “concordo”. Estes 

resultados deixaram-me muito contente e, em certa parte, aliviada, na medida que as 

minhas estratégias para colmatar as minhas dificuldades nestes parâmetros foram 

reconhecidas pela turma. Também nas afirmações relativas ao fornecimento de material 

de apoio à aprendizagem e à avaliação, as respostas da turma mostraram que estes 

reconheceram a importância de todo o material didático, tanto aquele que foi entregue em 

aula como aquele que levaram para casa.   

Por fim, destaco os resultados ao nível da avaliação e da exclusividade a determinados 

alunos. Ao nível da avaliação a grande maioria considerou que fui justa, existindo apenas 

três alunos que não concordaram com as minhas avaliações. Comparativamente, os 

resultados ao nível da preferência acentuada com alguns alunos, mais de metade afirmou 

não concordar que esta tenha sido uma situação existente, sendo que três alunos 

concordam e três concordam parcialmente. Estes dados fazem sentido, na medida que 

numa fase inicial foquei-me muito num grupo de alunos (como estratégia de controlo). 

Embora tenha alterado esse comportamento e que, a maioria tenha reconhecido que 

tratei todos por igual, existiram alunos que sentiram que houve tratamento diferenciado. 

Apesar de serem a minoria, são resultados que me deixaram um pouco triste.  

Numa visão geral, os dados obtidos foram muito positivos, não só por terem mostrado 

que consegui cumprir com muitas das minhas estratégias que visaram uma melhor 

intervenção da minha parte, como também o facto das “visões” diferentes da turma me 

permitirem refletir acerca do meu desempenho, na medida que algumas das minhas 

perceções diferenciaram-se das dos alunos. Também através do espaço mais livre, onde 

os alunos puderam comentar e refletir acerca do meu desempenho, recebi comentários 

muito positivos, onde os alunos enalteceram a relação que foi construída ao longo deste 

ano, dos exercícios diferentes e das aprendizagens, assim como comentários relativos à 

minha postura que deveria ter sido mais assente na autoridade, não devendo ter sido tão 

tolerante.   

8. A professora, a antiga estudante  

Durante o 1º ano de mestrado dizem-nos que os dias de estágio serão os melhores dias 

das nossas vidas como estudantes, não foram. Houve dias que só me apeteceu sair 
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daquele pavilhão sem olhar para trás. Contudo, os dias em que desejei que as aulas 

tivessem mais de 90 minutos e mais dias por semana, estiveram mais presentes. 

Lembro-me de que na 1ª semana cada vez que os alunos me chamavam “stôôôra 

Niiiicooolll”, ficava tão contente e tão orgulhosa. Finalmente o Professora. 

Acredito que só desfrutei do “ser professor” a partir do 2º período, assim como Teixeira e 

Onofre (2009) verificaram, os estagiários sentem maiores dificuldades ao nível da 

organização do ensino maioritariamente no 1º e 2º período. Os mesmos autores 

mencionam que as dificuldades em relação ao clima aumentam no 3º período, 

contrariamente ao que aconteceu comigo.  

No final do 2º e em todo o 3º período, senti-me muito mais confiante nas minhas 

decisões, muito mais predisposta a intervir e muito mais segura de mim. Não senti a 

constante ansiedade que sentia no início, a constante correria que tinha em aula e que 

não me deixava aproveitar o “ser professora”.  

Se consegui ser a professora que idealizei? Se fui a “professora Carla Leão”? Não. Não 

porque de início as minhas espectativas, a minha vontade de “eu quero ser assim, e 

assim…” baseavam-se nas minhas experiências, que foram o resultado da relação dos 

professores com a minha turma na altura. Ao acreditar que poderia ser tudo igual ao que 

foi comigo, era negar que a aprendizagem dos alunos traduz-se num conjunto de 

circunstâncias e fatores relativos aos alunos, ao professor e à escola em si (Carreiro da 

Costa, 1998). 

Logo, seria errado pensar que tudo seria igual. Mas a minha convicção mantém-se, o 

professor é o principal responsável pelo que acontece na sua aula, Enquanto professora 

acredito que a qualidade de ensino não se reduza às matérias ou às tarefas propostas. A 

qualidade do ensino abrange outros valores, desde os intrínsecos, à motivação e à 

satisfação do aluno e do professor, Acredito que a capacidade de motivação de um 

professor e a relação que constrói com o aluno possam, estimular no aluno a vontade de 

aprender. “ É neste sentido lato do ensino que faz com que se goste das matérias pela 

simpatia que os professores emanam ou pela sua capacidade em transmitir o prazer de 

aprender” (Sarmento, 2004) 

A relação com o OE e OF e as constantes reflexões, conversas e orientações, fizeram-

me perceber que um professor crítico e exigente procura as causas das suas dificuldades 

nas suas próprias intervenções, questionando-se acerca delas (Bento, 2003). O professor 

não pode estar constantemente a culpabilizar os alunos pelas falhas, pelo não 
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cumprimento de objetivos, quando a origem do problema reside na falta de plasticidade e 

adaptabilidade do professor, perante o contexto que tem perante si. 

Os demais documentos elaborados assim como a constante pesquisa, tanto ao nível da 

preparação de aulas como na preparação dos projetos de investigação, direção de turma, 

DE, entre outros permitiram-me aumentar o meu conhecimento, tornando-me hoje uma 

professora melhor. Assim como o contacto com toda a comunidade escolar, docente e 

não docente.  

Vi nas minhas dificuldades uma oportunidade e um desafio ao meu desenvolvimento, e 

não uma ameaça. As minhas falhas foram tomadas como uma condição necessária para 

aprender, para rever a minha própria aprendizagem e percurso (Rosado & Mesquita, 

2011). Foi este o repto que tentei incutir na minha turma. Mas nem sempre foi fácil não 

desanimar, e por isso os orientadores foram tão importantes, assim como acredito que a 

minha intervenção junto do 9º1ª tenha sido igualmente importante. 

Quando os nossos alunos nos dizem que aprenderam coisas novas connosco, 

reconhecem-nos o mérito, quando não saem do pavilhão sem ter a certeza que se 

despedem de nós, que vão sentir saudades e que foi um bom ano, é a melhor avaliação 

que podemos ter, a melhor “palmadinha nas costas” e que, apesar dos tais momentos 

menos bons (sem eles não teria reconhecido nem dado valor aos bons quando os tive), 

hoje voltava ao início. Voltava ao meu 9º1ª e às minhas 25 “pestinhas” (com algumas 

mudanças certamente!), voltava à EBGP de novo e às mesmas turmas, à semana de 

Professor a Tempo Inteiro, aos colegas do DEF, aos orientadores e claro, aos meus 

colegas de NE. Espero ter deixado nos meus alunos um pouco que a professora Carla 

Leão e o professor Luís Duarte deixaram em mim, o reconhecimento de um bom 

professor.  

Aos meus alunos apenas lhes desejei que fossem felizes nas suas escolhas. E que assim 

como eu, quando um dia estiverem a “trabalhar”, que olhem para o que estão a fazer e 

sintam que é isso que querem fazer para o resto da vida.  
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