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Resumo 

O objetivo do presente relatório é analisar o processo de estágio pedagógico, em 

Educação Física, desenvolvido na Escola Básica e Secundária de Gama Barros, Cacém, 

Sintra, no ano letivo 2014/2015, que integra a primeira experiência na prática de ensino 

no contexto real.  

O estágio decorreu no agrupamento de escolas, com um núcleo de estágio 

dinâmico e muito pró-ativo, onde estavam mais três professores estagiários. 

Foi visível uma evolução do professor estagiário ao nível de quatro dimensões: 

instrução, organização, clima motivacional e disciplina. A elaboração do projeto deu para 

concluir que as matérias preferidas dos alunos são os desportos coletivos, e aquelas de 

que menos gostam são as matérias individuais. Também dão uma grande importância á 

condição física. O trabalho na área da participação escolar, como no acompanhamento 

da direção de turma, foi importante para compreender as funções do professor sem ser 

no contexto de uma sala de aula. 

Como conclusão, foi feita uma reflexão sobre o trabalho desenvolvido ao longo 

deste ano letivo, referindo a importância de passar por todas estas experiências e a 

importância que o professor de Educação Física tem para a comunidade escolar, bem 

como o papel importante que desempenha na formação de novos cidadãos na nossa 

sociedade. 

 

Palavras-chave: Educação Física, matérias, escola, condição física, alunos, 

planeamento, condução de ensino, feedback, avaliação, competências. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 
 
The objective of this report is to analyze the Physical Education internship practice 

process which took place, during the school year of 2014/15, in the Basic and Secondary 

School of Gama Barros, Cacém, Sintra. This internship was developed as a teaching 

practice first experience in a real context. 

 

The internship took place within a very dynamic and proactive training group, which 

included three more teachers.  

 

The evolution of the intern teacher was visible in four dimensions: education, organization, 

motivational environment and discipline. The developed project concludes that students 

prefer collective sports rather than individual sports. Students also give great importance 

to physical condition. The work in the area of school participation, such as directing the 

class, was important to understand the teacher's functions outside of a classroom. 

 

To conclude this report, a reflection on the work done during this school year was done, 

with a reference to the importance of going throughout all these experiences and the 

importance of the Physical Education teacher in the school community as well as the 

important role it plays in the formation of new citizens in our society. 

 

Keywords: Physical Education, subjects, physical condition, students, planning, 

teaching directing, feedback, evaluation, skills
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1. Introdução 
 

O estágio pedagógico em Educação Física (EF) está inserido no segundo ano do 

Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. Este é o 

último passo para atingir a profissão que escolhi, desde que iniciei este percurso na 

Faculdade de Motricidade Humana.   

Para iniciar esta última parte deste percurso de formação tive de adquirir as 

competências necessárias para iniciar a profissão de docente. Deste modo, realizei o 

meu estágio neste ano letivo de 2014/2015 na Escola Básica e Secundária de Gama 

Barros. 

Este relatório não foi só concebido através da descrição do trabalho desenvolvido 

durante o estágio, mas também através de análise crítica e reflexão, justificadas a partir 

de fontes empíricas e testemunhos vividos. 

Neste relatório também serão descritas dificuldades sentidas no processo de 

estágio e as estratégias implementadas para as superar, de modo a tornar-me um melhor 

docente e a estar mais bem preparado para o que me espera no futuro profissional. 

Em primeiro lugar será feita uma descrição do contexto onde decorreu o meu 

estágio pedagógico, caraterizando o agrupamento de escolas, a escola onde decorreu o 

estágio, o grupo de EF e o núcleo de estágio (NE). 

Em seguida, será analisado criticamente o trabalho por mim desenvolvido em 

cada uma das quatro áreas de formação: (1) Área 1 - Organização e Gestão do Ensino e 

da Aprendizagem, (2) Área 2 – Inovação e Investigação Pedagógica, (3) Área 3 – 

Participação na Escola, e, por último, (4) Área 4 – Relação com a comunidade. 

Por fim, será feita uma reflexão da inter-relação que se estabelece entre as várias 

áreas do processo de formação e sua importância. Na conclusão será feita uma menção 

do trabalho desenvolvido ao longo do estágio pedagógico e a importância deste no nosso 

futuro. 

 

 



2 
 

 

2. Contextualização 
 

2.1. Eu, Professor de Educação Física  

 

 Desde tenra idade que estou ligado ao desporto enquanto atleta. O gosto pela 

educação física e pelo movimento humano desenvolveu-se precocemente através de 

uma educação desportiva de qualidade e pela influência dos excelentes professores de 

Educação Física que tive ao longo do meu percurso escolar, que tiveram a capacidade 

de me cativar durante as aulas. Eles foram fundamentais para que decidisse que a minha 

profissão estaria ligada ao desporto, se não como atleta de alta competição, então 

enquanto treinador ou professor de Educação Física. Esta ideia vai ao encontro da 

literatura de Dewar acerca da socialização antecipatória de professores, em que se 

conclui que a escolha de ser professor de Educação Física parece estar relacionada com 

o seu grande envolvimento em atividades físicas e desportivas, sendo estas 

consideradas principais centros de interesse na sua vida (Dewar, 1989; citado por 

Carvalho, 1996). 

Para cumprir esse objetivo, entrei na Faculdade de Motricidade Humana em 2010, 

no Curso de Ciências do Desporto. Consegui concluir a licenciatura em três anos, na 

vertente menor em Exercício e Saúde, e logo de seguida candidatei-me ao Mestrado em 

Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário para cumprir o meu 

objetivo, que é ser professor de Educação Física. 

 Com perseverança, ambição da minha parte e confiança em realizar um bom 

trabalho, iniciei o processo de estágio com um objetivo em mente: tornar-me o melhor 

profissional possível no futuro.  

 

2.2 Agrupamento de Escolas D. Maria II, Sintra 

 

 O Agrupamento de Escolas D. Maria II localiza-se no concelho de Sintra, mais 

propriamente na União de Freguesias do Cacém e S. Marcos. Este agrupamento de 

escolas foi constituído em junho de 2012, agregando cinco escolas: Escola Básica e 
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Secundária de Gama Barros (escola sede), Escola Básica Ribeiro de Carvalho, Escola 

Básica n.º 1 do Cacém, Escola Básica n.º 2 do Cacém e Escola Básica/Jardim de 

Infância de Vale Mourão. 

Neste agrupamento de escolas também estão inseridas três unidades de alunos 

com necessidades educativas especiais (NEE); a unidade sede encontra-se na Escola 

Básica e Secundária de Gama Barros, enquanto as outras duas estão divididas: a 

unidade de multideficiência encontra-se na Escola Básica Ribeiro de Carvalho e a 

unidade de autismo na Escola Básica n.º 1 do Cacém. 

Este agrupamento de escolas está inserido num dos maiores centros 

populacionais, quer do concelho de Sintra quer do país. Nas últimas décadas sofreu um 

grande fluxo migratório com a chegada de milhares de imigrantes, primeiro oriundos dos 

Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Brasil e, mais recentemente, 

de países do leste europeu, originando uma grande heterogeneidade na população em 

redor do agrupamento de escolas.  

Para que todas as escolas do agrupamento tenham a mesma missão, foram 

escritos documentos orientadores uniformizados para todo o agrupamento, que são o 

Projeto Educativo (PE), o Regulamento Interno (RI) e o Plano Anual de Atividades (PAA). 

 

“A missão fundamental das escolas do agrupamento é a de, em colaboração com as 

famílias e com a comunidade, formar cidadãos esclarecidos, conscientes dos seus direitos 

e deveres, dotados de espírito crítico e com capacidade de intervir nas mais diversas 

vertentes da sociedade.” 

(Projeto Educativo 2013/2016) 

 

O Projeto Educativo é um documento importante, pois define a diretriz educativa 

do Agrupamento, que está alicerçado na promoção de uma cultura vocacionada para a 

cidadania, para o sucesso e para a integração. 

O PE é entendido como o resultado do trabalho conjunto das várias escolas 

pertencentes ao agrupamento, a partir do qual se definiram valores fundamentais que 

ligam as metas aos objetivos. 
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“Na determinação dessas metas e desses objetivos, este PEA procurou integrar 

informação pertinente do anterior projeto educativo da escola sede, do novo projeto de 

intervenção elaborado pelo Diretor do agrupamento, no âmbito da sua candidatura, e dos 

resultados constantes do relatório de avaliação do projeto educativo da escola sede.” 

(Projeto Educativo 2013/2016) 

 

Assim, as metas definidas pelo agrupamento foram as seguintes: 

1- Desenvolver a educação dos alunos para a cidadania e prepará-los para a 

vida ativa; 

2- Melhorar o sucesso escolar; 

3- Consolidar uma política ativa de inclusão sócio escolar; 

4- Desenvolver hábitos saudáveis, consolidar uma cultura ambiental e promover 

comportamentos de segurança; 

5- Promover a interação entre as escolas do agrupamento e a comunidade 

envolvente. 

No Regulamento Interno estão definidas as regras de funcionamento do 

agrupamento de escolas, que permitem a confraternização e a cooperação entre todos os 

elementos pertencentes, direta ou indiretamente, a esta comunidade. 

“Regulamento interno constitui, a par com a legislação em vigor, o instrumento de 

regulação da vida de toda a comunidade escolar pretendendo assegurar, de forma 

harmoniosa, as regras de funcionamento das escolas do agrupamento e de cada um dos 

seus órgãos, os direitos e deveres da comunidade educativa, tendo em vista a 

consecução dos objetivos do projeto educativo.” 

(Regulamento Interno, 2013) 

Nele estão implícitas as normas de funcionamento do agrupamento de escolas ao 

nível do recinto escolar, sala de aulas, reuniões, entre outras, bem como os deveres do 

Diretor da escola e do Conselho Geral. 

Também aborda a importância do Conselho Pedagógico, fazendo referência ao 

seu papel fundamental de coordenação e acompanhamento dos alunos na sua formação 

inicial e contínua, e também do pessoal não docente. 
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Por último, este também aborda os deveres e os direitos da comunidade 

educativa – dos alunos, pessoal docente e pais e encarregados de educação. 

O Plano Anual de Atividades (PAA) é um instrumento utilizado para contextualizar 

as diversas atividades a serem desenvolvidas ao longo do ano letivo, com os objetivos 

pedagógicos e orçamentos definidos. O PAA contempla oito eixos temáticos: 

 Ações de Formação; 

 Atividades de Expressão Artística 

 Atividades Desportivas 

 Comemoração e festividades 

 Conferências/Palestras/Debates/Workshops 

 Exposições/Mostra de trabalhos 

 Jogos e Saberes 

 Visitas de Estudo 

 

O PAA apresenta um grande número de atividades (576), beneficiando a 

comunidade escolar com esta variedade.  

 

2.3 Escola Básica e Secundária de Gama Barros 

 

A Escola Básica e Secundária de Gama Barros foi a minha escola de acolhimento, 

onde realizei grande parte das atividades de estágio propostas no guia de estágio. A 

escola foi criada a 22 de setembro de 1983 e teve como origem a antiga Escola Industrial 

e Comercial de Sintra, que mais tarde foi dividida em duas escolas: Escola Técnica Gama 

Barros e Escola Técnica Ferreira Dias, que coexistiram mais de 15 anos, com vertentes 

diferenciadas. A escola situa-se na Rua da Esperança, que faz parte da União de 

Freguesias do Cacém e S. Marcos, no concelho de Sintra. 

A escola está inserida num meio socioeconómico um pouco desfavorecido. Ela 

apresenta uma diversidade cultural e linguística elevada, porque muitos dos alunos não 

nasceram em Portugal, sendo originários de diferentes países, a grande maioria de 

(PALOP) e do Brasil. 
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No que diz respeito aos encarregados de educação (EE) dos alunos, as suas 

habilitações situam-se essencialmente no ensino básico. Poucos têm o ensino 

secundário e apenas uma pequena minoria detém habilitações superiores. Muitos deles 

desenvolvem a sua atividade predominantemente no setor terciário e secundário. 

No que se refere aos recursos físicos e espaciais de que a escola dispõe, estes 

são suficientes para o número de alunos que a frequentam, com salas de aula 

organizadas e bem equipadas, facilitando a lecionação. A escola é constituída por oito 

pavilhões; um deles é o pavilhão gimnodesportivo, muito bem equipado. A escola 

apresenta recursos diversificados, de forma a permitir que os alunos se sintam parte dela 

e também tenham sucesso ao nível escolar. Dos recursos disponíveis podemos salientar 

o Gabinete do Aluno, o Serviço de Psicologia e Orientação, a Biblioteca Escolar, Tutorias 

e Apoios Escolares ou o Auditório. 

A forma como fui acolhido por toda a comunidade escolar foi muito boa, tendo 

sido facilitada pelo facto de conhecer bem o meio envolvente da escola, já que resido 

perto dela. Encontrei uma instituição que já está habituada a trabalhar com professores 

estagiários e que os ajuda a percorrer este longo caminho. 

A maneira como fui envolvido na escola desde o primeiro dia por professores e 

funcionários fez com que me sentisse já uma parte integrante desta comunidade, 

aumentando a minha motivação para desenvolver um excelente trabalho. 

 

2.4. Grupo de Educação Física  

 

 O Grupo de Educação Física (GEF) está inserido no departamento de expressões 

e é composto por um total de 11 professores e quatro professores estagiários, da 

Faculdade de Motricidade Humana. Não são só responsáveis pela lecionação das aulas 

de Educação Física mas também pelas disciplinas que compõem o Curso Tecnológico de 

Desporto. Os professores de Educação Física também são responsáveis pelo 

funcionamento das várias modalidades existentes no Desporto Escolar (DE) na escola. 

 No que se refere à organização das sessões a lecionar, o grupo de Educação 

Física tem definida a existência de duas sessões por semana. No 3.º ciclo, a carga 

horária da disciplina de Educação Física é composta por uma aula de 45 minutos e outra 

de 90. Já no ensino secundário, a carga horária definida passa por dois blocos de 90 



7 
 

minutos. Desta forma, podemos verificar que a sugestão seguida pelo grupo de 

Educação Física não está de acordo com o que é recomendado pelo PNEF.  

“O número de sessões semanais e a forma como são distribuídas ao longo da semana 

são um dos aspetos críticos na organização dos recursos temporais. Este programa foi 

elaborado na condição de existirem no mínimo três sessões de EF por semana, 

desejavelmente em dias não consecutivos (…). ” 

(PNEF, 2001, p. 20) 

 

 Como tive privilégio de lecionar aulas de 90 e de 45 minutos, e realizando uma 

reflexão, posso afirmar que as aulas de 45 são reduzidas. Se retirarmos os cinco minutos 

de tolerância depois do toque e o mesmo tempo para que os alunos saiam mais cedo, 

ficamos só com 35 minutos de prática na aula, o que considero ser muito pouco. No que 

se refere às aulas de 90 minutos, este tempo é demasiado, pois ao fim de uma hora de 

aula os alunos já se sentem cansados e perdem um pouco a sua motivação, tendo de 

fazer um esforço para incentivar os alunos de forma a mantê-los focados nas tarefas e 

também para evitar comportamentos fora da tarefa, que são mais propícios a acontecer 

nesta altura. 

Assim, pessoalmente, considero que uma aula de 60 minutos é o ideal: retirando o 

tempo de tolerância do toque e dando cinco minutos para saírem mais cedo para a aula 

seguinte, teremos uma aula com tempo útil de 50 minutos, adequado para os alunos se 

manterem motivados e empenhados na realização das tarefas e reduzindo a propensão 

para comportamentos fora da tarefa, por cansaço ou por decréscimo de motivação. 

 

No que diz respeito aos recursos espaciais disponíveis para a disciplina de 

Educação Física, a escola dispõe de uma variedade de espaços de boa qualidade, que 

permitem lecionar as aulas tanto no exterior como no interior. A escola tem um campo 

exterior, um pavilhão e um ginásio. Regra geral, estão a trabalhar ao mesmo tempo 

quatro turmas – uma no ginásio, duas no pavilhão e uma no exterior. O pavilhão é 

dividido em dois espaços, P1 e P2, onde cada professor desses espaços tem direito a um 

terço do pavilhão mais metade do outro campo, em “L”. Para mim, esta disposição do 

campo em “L” é favorável, já que permite trabalhar melhor com turmas numerosas, 

possibilitando formar grupos de trabalho mais pequenos para trabalhar várias matérias, 

com o espaço adequado para os alunos. 

Em caso de más condições climatéricas, o pavilhão é dividido de forma a que 

cada professor tenha direito a um terço do pavilhão – as duas turmas que estavam a ter 
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aula no pavilhão, mais a turma que supostamente teria aula no exterior. Esta dinâmica, já 

implementada há muito tempo, traz grandes benefícios para os alunos, já que permite 

que estes tenham sempre a possibilidade de realizar a sessão. No ginásio só podemos 

realizar as matérias de ginástica e dança; no espaço exterior existe um campo de futebol, 

dois campos de basquetebol e uma pista de atletismo, com boas condições para ser 

utilizado nas aulas de Educação Física. 

O roulement dos espaços define que cada turma utilizará dois espaços em aulas 

diferentes na mesma semana, sendo que ele, ao fim de duas semanas, passa para outra 

rotação. Este sistema permite que todas as turmas passem por todos os espaços 

existentes, possibilitando que o professor aborde todas as matérias. 

A meu ver, o roulement dos espaços é benéfico numa parte, por permitir passar 

por todos os espaços, mas, por outra, considero que o tempo é curto, pois duas semanas 

é um período muito curto para os alunos adquirirem as competências que estamos a 

ensinar. Um exemplo desta realidade é a ginástica; se estivermos na primeira rotação no 

ginásio e só voltarmos lá na terceira rotação, os alunos ficam muito tempo sem praticar 

as competências adquiridas na primeira rotação. 

 

No que se refere à minha integração no GEF, tudo correu muito bem, já que os 

elementos pertencentes ao GEF se mostram disponíveis na integração dos estagiários, 

de forma a que eles se sintam o mais à-vontade possível para desenvolver o seu 

trabalho. Possibilitaram que aumentasse a minha motivação para trabalhar e melhorar a 

cada dia como professor, sabendo de antemão que poderia sempre pedir ajuda aos 

colegas do grupo caso tivesse alguma dificuldade, ou até mesmo participar em 

momentos de convívio com eles como forma de descompressão.  

Deste grupo, alguns elementos não me eram desconhecidos. Um deles foi meu 

professor no 8º ano, um dos responsáveis por eu ter escolhido esta profissão, e alguns 

anos depois encontro-o como colega de trabalho. 

 

Foi possível sentir no terreno a importância da socialização entre professores, já 

que o convívio com profissionais mais experientes permitiu uma troca de conhecimentos, 

dinâmicas e habilidades, essenciais para um ensino da Educação Física de qualidade. 

Houve uma boa dinâmica entre os professores do grupo e os professores estagiários, o 

que permitiu conhecer melhor a cultura da escola e a identidade profissional que nela 

está enraizada. 
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“A socialização (…) entendida como um processo de transmissão e interiorização de 

conteúdos – os saberes profissionais – mas, também, de produção dessa cultura 

profissional, de modo observar a força socializadora da estrutura escolar sobre a 

construção da cultura dos professores.” 

(Carvalho, 1996, p.38) 

 

 

O facto de haver professores com diferentes personalidades e com conceções 

diferentes da Educação Física fez-me crescer como professor neste período de 

formação, promovendo uma discussão saudável com eles sobre as suas experiências no 

terreno e permitindo uma reflexão da minha parte de modo a retirar as coisas boas para 

melhorar a minha formação. 

 

2.5 Núcleo de Estágio 

 

O Núcleo de Estágio (NE) onde estive inserido era composto por quatro 

professores estagiários e por dois professores orientadores: orientador de faculdade e o 

orientador de escola. 

A relação com meus colegas de estágio foi muito importante, no decorrer deste 

ano formativo. Houve grande espírito de cooperação e entreajuda de todos os elementos 

do grupo, permitindo que nós evoluíssemos como profissionais através da promoção de 

discussões saudáveis e reflexões em conjunto. 

É de referir a boa dinâmica de grupo existente, que permitiu o sucesso na 

realização das atividades de estágio. Todos os elementos do estágio estiveram presentes 

nas aulas uns dos outros e, sempre que possível, também observávamos o trabalho 

desenvolvido no DE de cada um e em todas atividades realizadas pelo grupo. Com isso, 

tornou-se possível fazer uma reflexão constante e também debater ideias, permitindo a 

melhoria das estratégias a utilizar e também a identificação dos pontos fracos, que 

deveríamos melhorar. 

O relacionamento com o orientador de escola foi muito positivo e muito importante 

no meu processo formativo, apesar de não podermos observá-lo a lecionar as suas 

aulas, pois as suas turmas estavam entregues aos estagiários. Enquanto observávamos 
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as aulas do nosso colega de estágio, debatíamos também as aulas de colegas do GEF, 

de forma a perceber o porquê da utilização de certas estratégias. Neste sentido a minha 

formação pode dizer-se que foi mais rica. 

Com a relação de confiança que se estabeleceu desde cedo entre mim e o 

orientador, foi possível ultrapassar as dificuldades sentidas no estágio, utilizando as 

estratégias mais adequadas para evoluir. O excelente acompanhamento do orientador foi 

fundamental para o crescimento da minha formação enquanto professor. 

 

“A Supervisão é uma relação sistemática que implica um contacto frequente entre os seus 

intervenientes. Supõe também um contacto íntimo porque deve sustentar-se numa 

proximidade e compreensão profunda entre formador e formando” 

(Onofre, 1996, p. 82-83) 

 

O orientador de faculdade, apesar de não estar tão presente como o orientador de 

escola, também demonstrou total abertura para nos ajudar a ultrapassar as nossas 

dificuldades, partilhando a sua experiência no terreno e estabelecendo uma relação de 

confiança muito boa. 

O relacionamento do NE com o resto da comunidade escolar foi excelente. 

Concretizaram-se amizades com os diversos professores do GEF e também com os de 

outras disciplinas, bem como com os funcionários da escola, que muito nos ajudaram. 

Apesar de serem pessoas mal pagas, desempenham um papel fundamental e, sem 

nenhuma formação específica, têm uma maneira especial de tratar os alunos, que ajuda 

a resolver os problemas do dia-a-dia. 

 

2.6. Turma 

 

A turma que me foi concedida pelo orientador de escola foi o 8º 4ª. Foi com esta 

turma que desenvolvi todo o trabalho do estágio pedagógico. Para compreender-se a 

análise crítica e reflexiva que será feita por mim, é essencial caraterizar a turma onde 
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desenvolvi as tarefas de planeamento, avaliação e condução de ensino, para se ficar com 

a ideia da minha evolução enquanto professor. 

 A turma do 8º 4ª era composta inicialmente por 30 alunos, 15 rapazes e 15 

raparigas, sendo que um aluno apresentava necessidades educativas especiais (NEE). 

No entanto, foram registadas algumas alterações na constituição da turma: um aluno que 

nunca compareceu às aulas, que foi considerado um caso de abandono escolar; e outros 

dois alunos que ainda frequentaram o primeiro período mas que, a partir do segundo, 

deixaram também de comparecer às aulas, sendo igualmente considerados casos de 

abandono escolar. Assim, a partir do segundo período e até ao final do ano letivo, a 

turma era constituída por 27 alunos. 

Esta turma apresentava uma grande discrepância de idades, que variavam entre 

os 12 e os 17 anos. No entanto, a média de idades é de 13 anos. Dos 29 alunos iniciais 

com que tive contacto na turma, oito já tinham pelo menos uma vez ficado retidos no seu 

trajeto escolar até ao 8º ano. O aluno NEE é um dos alunos já retidos pelo menos uma 

vez, apresentando dificuldades de aprendizagem que advêm de apresentar um QI abaixo 

da média. Apesar disso, no que se refere à disciplina de Educação Física, este é um 

aluno que pertencia ao grupo de nível avançado, não apresentando dificuldades nas 

tarefas propostas. 

A dinâmica da turma era boa, já que os alunos todos, no geral, davam-se bem. 

Não havia grandes conflitos entre os alunos, sendo visível nas aulas um espírito de 

cooperação e entreajuda. No entanto, era possível verificar que pelo menos dois alunos 

estavam um pouco desviados da turma, como se veio a verificar no teste sociométrico 

realizado – um por ser um pouco introvertido e tímido, e uma outra aluna que se dava 

mais com amigas fora da turma. 

No que se refere ao comportamento geral, na aula de apresentação notei logo que 

era uma classe um pouco irrequieta. Desse modo, inicialmente foi essencial criar rotinas 

e regras para os alunos, de forma a produzir um excelente clima de aula e mostrar desde 

logo uma posição firme perante os alunos, para depois ir suavizando à medida que os ia 

conhecendo. Apesar de serem um pouco irrequietos, demonstraram uma grande 

motivação para a prática, mostrando gostarem muito da disciplina de Educação Física. 

No entanto, havia um pequeno grupo de alunas que pareciam ter pouco gosto para a 

prática. 
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Após a conclusão do estágio, e fazendo uma reflexão, verifico que esta turma 

criou-me dificuldades, inicialmente, através de alguns incidentes de indisciplina e mau 

comportamento, concretamente de um aluno. Nesse episódio, tive de utilizar estratégias 

para o conter: 

 Retirar os alunos da aula, mandando sentá-los na bancada; 

 Conversar com eles no final da aula sobre como o seu comportamento não 

era correto; 

 Informar os alunos de que, se não mudassem o seu comportamento, não 

participariam no inter-turmas; 

 

 Já em relação ao grupo de alunas que não pareciam motivadas para a disciplina 

de Educação Física, utilizei as seguintes estratégias para alterar esse comportamento:  

 Passar mais tempo com esse grupo, para incentivá-las para a prática; 

 Elogiar sempre que elas conseguiam realizar uma tarefa; 

 Dar um grande número de feedbacks para corrigirem os seus erros, mas 

também sentirem que estão a ser observadas. 

 

Também a boa relação que foi estabelecendo com os alunos foi fulcral para criar 

um excelente clima de aula, utilizando estratégias como: 

 Ser compreensivo com eles, ajudando nos seus problemas; 

 Estabelecer uma relação de respeito mútuo entre professor-aluno; 

 Brincar com os alunos mas mantendo a disciplina; 

 

Estas ideias foram fundamentais para o bom clima de aula e boa relação que tive 

com os alunos ao longo do ano letivo. 

 

Se, hoje, o orientador me pedisse para escolher uma turma para lecionar voltava a 

escolher o 8º 4ª. Foi uma turma onde criei uma forte ligação com os alunos, onde foi 

possível verificar uma evolução, um aspeto marcante e de grande orgulho, mas também 

por me sentir um pouco responsável pelo seu crescimento, não só ao nível da disciplina 

de Educação Física, mas também na sua formação pessoal. Sinto um orgulho enorme 

nestes alunos e deposito uma grande esperança no seu futuro. 
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3. Análise Critica e Reflexiva 
 

A análise do trabalho realizado ao longo deste ano letivo permitiu verificar a minha 

evolução durante este percurso, percebendo quais são os meus pontos fortes e pontos 

fracos iniciais e fazendo uma reflexão das estratégias utilizadas para superar estes 

últimos. 

O estágio encontra-se dividido em quatro áreas, e todas elas serão alvo de uma análise e 

reflexão críticas, abordando as dificuldades e as estratégias de superação utilizadas nas 

diferentes áreas. 

 

3.1 Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem 

 

3.1.1 Planeamento 

 

 O planeamento é um processo que se revela como uma das principais 

dificuldades apresentadas pelos estagiários de Educação Física no decorrer do seu ano 

de estágio (Teixeira & Onofre, 2009). Da minha experiência ao longo deste ano letivo, na 

subárea do planeamento, senti algumas dificuldades, já que era a primeira vez que iria 

realizar esta tarefa, com a qual nunca tinha tido contacto. Apesar disso, essas 

dificuldades foram-se dissipando com a ajuda do orientador e dos colegas de estágio. 

 

Avaliação Inicial 

 

“O objeto da primeira etapa de trabalho com a turma, no começo do ano letivo, é a 

avaliação inicial, cujo propósito fundamental consiste em determinar as aptidões e 

dificuldades dos alunos nas diferentes matérias…” (PNEF, p. 25). 

 

A Avaliação Inicial (AI) teve início a 16 de setembro e terminou a 16 de outubro de 

2014 e foi constituída por uma Unidade de Ensino. O Protocolo de Avaliação Inicial (PAI), 

fornecido pelo GDEF, consistia na avaliação de quatro desportos coletivos, duas 
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ginásticas (solo e aparelhos) e a corrida no atletismo; na condição física, como foi 

definido pelo GDEF, só seria avaliado o teste de vaivém, já que este fornece uma melhor 

indicação da forma física dos alunos após um longo período de férias. A familiarização 

com o documento foi de extrema importância para me sentir mais à-vontade na sua 

aplicação, mas também para aumentar a minha confiança nas primeiras sessões perante 

a turma. 

Consegui abordar as matérias estabelecidas no PAI pelo menos uma vez e 

planear mais algumas aulas, para consolidar melhor a AI de algumas matérias, em 

especial Jogos Desportivos e Coletivos (JDC), onde ainda tinha algumas dúvidas após a 

primeira avaliação. Para me facilitar a AI e ter a duração em conformidade com as 

normas apresentadas no Programa Nacional de Educação Física (PNEF, 2001), decidi 

que nas aulas de 45 minutos só seria avaliada uma matéria, enquanto nas aulas de 90 

seriam avaliadas duas matérias. Esta estratégia facilitou a minha avaliação aos alunos 

em cada assunto, tendo tempo suficiente para fazer uma apreciação rigorosa. 

 

“A AI foi realizada através do PAI fornecido pelo GDEF, sendo este de fácil aplicação em 

relação ao que tinha realizado na cadeira da faculdade, já que este apresenta uma 

estrutura simples e de fácil operacionalidade para o que se pretende.” 

(Relatório da 1.ª Etapa, p. 6) 

 

O método de registo foram fichas em formato de tabela. No seu conteúdo tinha as 

competências que se pretendia observar, os indicadores de sucesso para cada nível, os 

grupos de nível onde eram inseridos os alunos – “Crítico”, “Médio” e “Avançado” – e o 

modo de avaliação, sendo que nos JDC utilizaram-se situações de jogos reduzidos 

sugeridos pelo orientador, já que facilita a AI dos alunos.  

Ainda outra estratégia sugerida pelo orientador foi focar nos alunos mais 

avançados e nos alunos menos dotados. Para isso, inicialmente punha os alunos em 

prática; em seguida, por observação, ia colocando os alunos mais aptos para a direita e 

os alunos menos aptos para a esquerda, e só depois os avaliava e enquadrava no nível 

PNEF mais adequado. 

A etapa da Avaliação Inicial (AI), segundo Rosado (2003), deverá permitir: 



15 
 

“Identificar o nível inicial da turma e de cada aluno em particular, relativamente ao nível 

que se encontram no programa de Educação Física, permitindo obter informação acerca 

de quais os alunos e matérias críticas, orientar a formação de grupos de nível, definir as 

bases da diferenciação de ensino e decidir, assim, sobre quais os objetivos anuais e quais 

as prioridades formativas, quais os objetivos prioritários e quais os objetivos secundários”. 

(p.34) 

Assim, pode-se afirmar que a AI é a base de todo o planeamento que será feito ao 

longo do ano letivo, sendo imprescindível para a realização do Plano Anual de Turma 

(PAT) e as suas etapas. 

 

Plano Anual de Turma 

 

Este é um documento fundamental que “integra a organização, o 

acompanhamento, a avaliação, as estratégias de diferenciação pedagógica e de 

adequação curricular para uma turma ou conjunto de objetivos, estratégias, conteúdos e 

meios que concretizam o projeto educativo anual para uma turma em particular” (Rosado, 

2003). É um documento de planeamento de extrema importância, através do qual se guia 

por completo o trabalho realizado junto dos alunos. Este documento espelhou muito bem 

as caraterísticas da turma, a identificação dos níveis de diagnóstico e prognóstico de 

todos os alunos, bem como as competências a atingir em cada matéria e em cada etapa, 

diferenciação de ensino para os diferentes grupos de nível, as principais estratégias a 

utilizar ao longo do ano letivo e a sinalização das matérias consideradas prioritárias. 

Neste documento, os alunos são colocados por grupos formados pela AI. Para 

cada grupo serão planeadas as competências a atingir em cada etapa, promovendo uma 

aprendizagem progressiva mas também com uma diferenciação de ensino para cada 

grupo de nível. Assim, aponta-se o caminho aonde se pretende chegar, isto é, chegar ao 

nível prognosticado a cada grupo de nível. 

Na elaboração do Plano Anual de Turma (PAT), como era de esperar, foram 

sentidas dificuldades, pois nunca tinha produzido um documento deste género. Contudo, 

com o auxílio do professor orientador, e através da discussão com os colegas de estágio, 

essas dúvidas foram-se dissipando. 

No que se refere ao prognóstico, também houve algumas dificuldades. Como 

professor estagiário nunca tinha realizado uma tarefa deste tipo durante a minha 
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formação na faculdade. O mais difícil foi estabelecer um prognóstico para cada aluno. 

Desta forma, a estratégia utilizada foi prognosticar um nível acima, ou parte do mesmo, 

do nível diagnosticado. No entanto, em alunos considerados mais aptos, julguei que 

poderiam atingir dois níveis acima do que foi diagnosticado. 

“Os níveis especificados no diagnóstico correspondem ao nível em que se encontram os 

alunos, pelo que no prognóstico estarão na maioria os objetivos do nível seguinte (…) há 

algumas exceções que podem atingir 2 níveis acima do que foi diagnosticado, por achar 

que esse aluno tem capacidades para atingir 2 níveis acima.” 

(Plano Anual de Turma do 8º 4ª, p. 6) 

 

Por não conhecer o ritmo de aprendizagem dos alunos, não sabia definir bem se 

as competências eram demasiado ambiciosas ou fáceis em relação ao nível 

prognosticado. Assim, para superar essa dificuldade, fui comparar o nível prognosticado 

dos grupos de nível com as competências dos PNEF para esse mesmo nível e, com a 

ajuda dos colegas de estágio e do orientador, defini as competências de cada etapa que 

achei mais adequadas para cada grupo de nível. Todas as competências escolhidas para 

os grupos de nível foram adequadas, havendo neles uma evolução progressiva e estável, 

até ao final do ano letivo, praticamente em todos os níveis prognosticados para cada 

matéria. 

 “Outra dificuldade foi na definição dos conteúdos a trabalhar em cada etapa ao longo do 

ano letivo, pois por não conhecer bem o ritmo de aprendizagem dos alunos não sabia bem 

se aqueles conteúdos eram demasiado ambiciosos para o nível que fora prognosticado 

para os alunos, ou se eram demasiado fáceis para os grupos de nível atingirem.”  

(Relatório da 1ª Etapa, p. 6 -7) 

 

O modelo de ensino utilizado pelo NE foi o Modelo por Etapas, que apresenta 

vários ganhos. O primeiro é por permitir uma distribuição com maior equilíbrio das 

aprendizagens das matérias no tempo, o que facilita a aquisição e a retenção das 

competências abordadas; segundo, permite fazer uma melhor gestão dos recursos 

existentes na escola; em terceiro lugar, permite uma maior facilidade de inclusão e a 

diferenciação do ensino nos alunos; por último, é um modelo flexível, pois possibilita 
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ajustar o planeamento das aprendizagens às necessidades dos alunos ao longo do ano 

letivo. 

Através do NE foi decidido que o PAT seria composto por quatro etapas. 

Considerando que a AI correspondia à primeira etapa, seguia-se a segunda 

(Aprendizagem e Desenvolvimento), que ocorre após a elaboração do PAT até ao final do 

primeiro período do ano letivo, onde se pretende trabalhar com os alunos as matérias que 

foram identificadas como prioritárias e que foram diagnosticadas na AI. A terceira etapa 

(Desenvolvimento e Aperfeiçoamento) ocorre ao longo do segundo período do ano letivo 

e tem como objetivo o desenvolvimento e aplicação das competências adquiridas. A 

quarta e última etapa (Revisão e Consolidação) pretende realizar uma revisão e 

consolidação das matérias, aproximando-se do que é proposto pelos PNEF. 

A aplicação de etapas semelhantes, neste caso a segunda e a terceira, possibilita 

fazer um balanço do trabalho realizado na segunda etapa, para que na terceira seja 

possível fazer reajustes nos objetivos a atingir ou até mesmo modificar as estratégias a 

serem aí utilizadas. Apesar da semelhança, não quer dizer que lecione as mesmas 

matérias nas duas etapas. Trabalho matérias diferentes, fazendo alguns reajustes nas 

matérias anteriores para os alunos atingirem as competências que não conseguiram 

alcançar na etapa antecedente. 

Após a divisão por etapas, uma das dificuldades que surgiram foi: como era 

composta uma Unidade de Ensino (UE)? Esta dúvida foi esclarecida pelo orientador. De 

forma a criar uma UE homogénea, ficou definido que cada uma seria composta por duas 

rotações, contemplando cada uma duas semanas. Assim, uma UE é composta por quatro 

semanas de aulas, num total de oito sessões. 

Na turma, foi possível verificar que as matérias consideradas prioritárias foram 

Voleibol, Basquetebol, Ginástica de Solo e Futebol, em especial nas raparigas, que 

apresentaram grandes quantidades de níveis não introdutórios. Também tiveram a 

oportunidade de desenvolver as habilidades motoras e outras possibilidades de 

aprendizagem para desenvolverem até ao final do ano letivo em cada matéria. 

O progresso dos alunos ao longo do ano letivo veio comprovar que as matérias 

selecionadas como prioritárias foram corretas. As matérias de Voleibol e Basquetebol 

foram aquelas onde se notou uma grande evolução dos alunos a nível geral, cujas 

estratégias utilizadas vieram dar os seus frutos. No Futebol houve uma boa evolução das 

raparigas, muito pela utilização de estratégias que o orientador veio facultando, mas 
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também pela minha participação ao nível do núcleo de DE de futsal, que irei abordar na 

Área 3 – Participação na Escola, que foi essencial no meu desenvolvimento enquanto 

professor nesta matéria. Na Ginástica de Solo também houve uma boa progressão, 

conseguindo fazer com que os alunos ultrapassassem alguns traumas de infância na 

execução de alguns elementos, como por exemplo a cambalhota atrás, que é uma 

matéria de que os alunos pouco gostam. Foi um desafio motivá-los para realizar as 

tarefas propostas. 

As restantes matérias lecionadas ao longo do ano foram as seguintes: o Andebol, 

o Atletismo (corrida de 40m, corrida de barreiras e estafetas), a Ginástica de Aparelhos e 

Acrobática, o Badminton e Dança (aeróbica e kizomba). 

Na dança, é interessante fazer referência à kizomba. É uma dança que não se 

encontra no PNEF, no entanto, por indicação do orientador, foi decidido pelo NE de 

estágio que seria uma das danças a lecionar, devido à forte comunidade africana 

existente na escola e também pela facilidade de adesão de todos os alunos, visto que 

este estilo está muito na moda.  

No entanto, há que salientar que, no grupo de nível “crítico”, tive de fazer 

alterações nas competências, mais concretamente na matéria de voleibol da terceira para 

a quarta etapa. O serviço por baixo em jogo, sendo uma competência demasiado 

ambiciosa, foi alterado para uma situação de exercício critério. Na situação de jogo, a 

bola estava sempre no chão, não havendo uma continuidade da partida nem sendo 

possível manter a bola em sustentação o maior tempo possível, como se pretendia para 

aquele grupo, de modo a terem mais contacto com a bola. 

“Considera-se possível e desejável a diferenciação de objetivos operacionais e atividades 

formativas para alunos e/ou subgrupos distintos, para corresponder ao princípio 

metodológico segundo o qual a atividade formativa (…) deve ser tão coletiva quanto 

possível e tão individualizada (…) quanto o necessário.” 

(PNEF, p.24) 

Desde o planeamento das aulas da segunda etapa, houve sempre diferenciação 

de ensino. É um fator importante ensinar e planear em concordância com as capacidades 

dos alunos, para que eles tenham uma progressão adequada na aquisição das 

competências para atingirem os níveis prognosticados para o final do ano letivo. As aulas 

eram politemáticas. 
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No entanto, nem sempre utilizei a diferenciação de ensino. Na matéria de futebol, 

utilizei o ensino massivo por sugestão do orientador, colocando os rapazes como agentes 

de ensino para as raparigas. Formei grupos de dois com bola frente a frente, realizando 

passe e receção. Os rapazes iam dando feedbacks de forma a corrigirem as raparigas. 

Esta estratégia resultou na plenitude, já que as alunas melhoraram bastante as 

competências pretendidas, mostrando que um bom professor é aquele que domina os 

diferentes estilos e que os adequa ao planeamento e à condução do ensino, de acordo 

com o contexto onde os alunos estão enquadrados. 

A utilização do plano de aula foi um instrumento fundamental, sendo a estrutura 

mais operacional do planeamento. Este advém da UE, onde, no plano de aula, estão 

estabelecidas as competências de cada matéria a abordar em cada rotação, bem como 

que estratégias seriam utilizadas em cada uma delas. Após o final da AI foi feita uma 

reunião de núcleo de estágio, na qual o orientador explicou as diferenças entre uma UE e 

um plano de aula, tendo mostrado alguns exemplos de colegas de estágio dos anos 

anteriores. Podia-se observar que o plano de aula era o mesmo para as matérias 

abordadas naquele espaço, durante a mesma rotação, não havendo uma mudança nas 

tarefas. O orientador explicou que, fazendo um plano diferente aula a aula, se perdia 

muito tempo na instrução e a explicar os novos exercícios e a nova organização. Não 

permitia uma aquisição das competências de uma forma fluída e eficaz por parte dos 

alunos, e perdíamos muito tempo na organização da aula. 

Assim, realizei desde o início da segunda etapa o mesmo plano de aula para a 

mesma rotação, verificando no terreno os benefícios do mesmo. Na primeira aula perdia 

um pouco de tempo na instrução do exercício e na apresentação de pontos críticos para 

uma boa execução do mesmo. Na segunda aula apenas relembrava o exercício, pois os 

alunos já sabiam o que tinham de fazer, sendo rápida a organização da aula. A 

montagem e desmontagem do material levava poucos minutos, havendo mais tempo de 

prática. Isto implica que os alunos executem mais vezes e tenham uma aquisição das 

competências de forma mais eficaz. 

No início do planeamento da UE, este era composto por um pequeno balanço do 

estado da turma na etapa anterior, bem como de alguns casos em especial verificados 

nessa etapa e também os conteúdos a serem abordados. Estes dois aspetos garantem 

que haja uma coerência e uma linha de progressão a seguir entre as UE: o balanço 

certifica se os conteúdos da UE anterior foram todos alcançados ou se têm de fazer uma 

melhor consolidação dos mesmos. São referidas também as matérias abordadas em 
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cada rotação e as suas competências, havendo uma calendarização que permite 

programar os conteúdos a serem trabalhados ao longo da UE, bem como os planos de 

aula. Ainda assim, pode haver flexibilidade de aula para aula. 

Com um planeamento da UE desta forma, foi possível desenvolver um trabalho 

muito coerente com a turma. O plano foi traçado de acordo com as necessidades dos 

alunos nas diferentes matérias a serem abordadas. 

É importante também referir, no que respeita à condição física, que esta foi 

planeada para realizar-se sempre em todas as aulas, sendo um dos objetivos colocar os 

alunos na Zona Saudável em todas as componentes avaliadas da aptidão física. Através 

de um planeamento estruturado da mesma, verificou-se uma evolução significativa dos 

alunos: houve uma diminuição considerável do número de alunos que estavam fora da 

Zona Saudável, do início até ao fim do ano letivo. 

De salientar que, das capacidades físicas avaliadas na aptidão física, apenas a 

flexibilidade começou a ser trabalhada na segunda etapa. No final das aulas nunca fazia 

alongamentos e, após uma observação do orientador de faculdade, iniciei esse trabalho 

no final das aulas, havendo uma melhoria um pouco significativa ao nível dos valores 

obtidos na flexibilidade na avaliação dos alunos. 

Na quarta etapa iniciei um trabalho estruturado na área dos conhecimentos. Estes 

foram abordados no final de cada aula de forma a preparar os alunos para a avaliação 

sumativa final. 

“As atividades de aprendizagem que se referem aos conhecimentos dos processos de 

desenvolvimento e manutenção da aptidão física deverão ser considerados no processo de 

planeamento, desejavelmente, de forma integrada nas aulas de EF.” (PNEF, p.24) 

 

3.1.2 Avaliação 

 

Avaliação Inicial 

 

Como já foi referido anteriormente, a primeira etapa consistiu na AI. Os objetivos 

para esta etapa são os seguintes: identificar as matérias prioritárias e os alunos críticos, 

diagnosticar o nível inicial dos alunos no conjunto das matérias de Educação Física, 

prognosticar o nível que se espera que os alunos atinjam no final do ano letivo, criar 
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rotinas de organização e normas de funcionamento, criação de grupos de nível e 

conhecer melhor os alunos em atividade. 

Por indicação do orientador, a primeira aula seria de apresentação. Seriam 

apresentadas aos alunos as normas e o funcionamento das aulas de Educação Física 

mas também os critérios de avaliação da mesma. Após essa aula deu-se início à 

aplicação do PAI, que teve uma duração de quatro semanas e meia, estando dentro do 

tempo estipulado pelos PNEF, que estabelece entre quatro e cinco semanas. 

As primeiras duas semanas foram as mais difíceis, já que não tinha dados 

nenhuns dos alunos referentes ao ano anterior, não sendo possível nas primeiras aulas 

criar os grupos de nível. Apesar da minha facilidade em controlar a turma devido à minha 

experiência em dar treinos de basquetebol, e também por na primeira aula apresentar um 

conjunto de regras que tinham de cumprir, as primeiras sessões foram complicadas, pois 

ainda não conseguia identificar bem os alunos e definir as rotinas de trabalho, já que 

estes não tinham quase nenhumas. Também a gestão do tempo não foi boa, já que 

deixava sair os alunos mais tarde devido à minha dificuldade, no início da primeira 

semana, na gestão das horas. 

No entanto, na segunda semana, já foi visível uma melhoria da minha parte no 

que se refere à gestão da aula, acabando-a no tempo previsto graças à utilização de um 

relógio para controlar o tempo. Também já conseguia identificar os alunos pelas caras, o 

que me facilitou bastante a AI. 

Após uma reunião do NE com o orientador e os colegas de estágio, foram 

estabelecidas estratégias de forma a melhorar a nossa prestação nas aulas, já que foram 

muitos os erros cometidos na primeira semana de aulas. A estratégia que saiu dessa 

reunião foi perceber nas primeiras aulas as matérias em que me sentia mais à vontade 

para avaliar. Após isso, realizei grupos de nível na primeira avaliação de um desporto 

coletivo, que pouco ou nada mudaram para os outros desportos coletivos, à exceção de 

algumas alterações pontuais. 

Também no início da AI estive demasiado dependente em relação às grelhas de 

avaliação, dando pouco feedback de correção aos alunos – e o que dava não era 

adequado para o nível deles. Com o decorrer das aulas e após a reunião de NE acima 

referida, houve uma melhoria, estando menos dependente das grelhas de avaliação, 

aumentando o feedback ajustado ao nível do aluno e melhorando a correção aos alunos. 
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Deixei-os mais motivados para a prática das tarefas propostas, criando um bom clima de 

aula e promovendo uma melhor prestação dos alunos. 

As dificuldades sentidas na AI deveram-se muito à ausência de prática na 

faculdade, da inexperiência de lidar com uma situação idêntica. Mas também por outros 

fatores: foram as primeiras aulas no estágio que lecionei; ao mesmo tempo que estava a 

lecionar a aula, tinha a tarefa de avaliar os alunos, o que não é fácil com nenhuma 

experiência que tinha nesta tarefa; e estar inserido numa escola nova, com alunos novos 

que não conhecia.  

Segundo Rosado (2003) assegura, a AI é uma unidade de avaliação diagnóstica, 

mas também prognóstica. Desta forma, os objetivos da AI passam por identificar o nível 

inicial da turma, mais especificamente de cada aluno, mas também prognosticar qual o 

nível que esta pode atingir no final do ano letivo.  

Como os alunos apresentavam um comportamento correto, estando focados nas 

tarefas, isso facilitou a AI, não tendo que intervir para fazer repreensões durante as aulas. 

Consegui preencher desse modo as grelhas da AI, observando todos os alunos em 

atividade.  

A área da aptidão física também foi avaliada na AI, embora apenas o teste do 

vaivém, da bateria de testes do Fitnessgram, tenha sido feito, como havia sido definido 

pelo GDEF. A partir da realização deste teste pudemos averiguar se o aluno se encontra 

ou não dentro da Zona Saudável de Aptidão Física (ZSAF). A avaliação do teste de 

vaivém, por sugestão do orientador, deveria realizar-se em dois grupos, já que a turma 

era muito grande. No entanto, devido ao facto de ter o pavilhão só para mim, decidi 

realizar todos ao mesmo tempo, procurando perder pouco tempo. Foi possível verificar 

que uma parte significativa dos alunos encontrava-se fora da zona saudável. 

Essa realidade deve-se ao período longo de inatividade de que os alunos vêm – 

as férias de verão. No entanto, durante a AI procurei trabalhar a corrida de aquecimento 

como forma de preparar os alunos para a avaliação, o que talvez não seja suficiente em 

duas ou três semanas. Desta forma, fazendo uma reflexão, se a avaliação do teste de 

Fitnessgram fosse atrasada de modo a realizar-se já no início da segunda etapa perante 

uma preparação na AI, este resultaria talvez em dados mais fidedignos do que aqueles 

recolhidos na AI. 
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No entanto, a avaliação realizada no final do primeiro período foi mais fidedigna 

nos resultados. Os alunos realizaram um trabalho de base na aptidão física, trabalhando 

todas as aulas, o que permitiu que estivessem bem preparados para o momento da 

avaliação. 

Na AI não ocorreu avaliação na área dos conhecimentos, já que foi definido pelo 

GDEF que estes são estanques de ano para ano, ao contrário dos autores, que referem 

que a AI deve incidir sobre as três áreas da extensão da disciplina (Ministério de 

Educação, 2001). 

Refletindo um pouco sobre este assunto, acho que, apesar de os conhecimentos 

serem estanques de ano para ano, poderiam fazer uma ficha com poucas questões com 

uma duração de 10 minutos, para não retirar muito tempo de aula, para verificar se os 

alunos adquiriram alguns conhecimentos. O professor poderia assim, quando fizesse 

revisões, focar-se mais onde os alunos apresentam mais dificuldades. 

 

Avaliação Formativa 

 

No primeiro período, após a primeira etapa (avaliação inicial), iniciou-se na 

segunda etapa a utilização da avaliação formativa, de acordo com Carvalho (1994), que 

afirma “ser um processo de recolha de informação que nos permite, ao longo do ano, 

orientar e regular a nossa atividade pedagógica, bem como controlar os seus efeitos – a 

aprendizagem.” 

 

“Avaliação formativa é entendida como um instrumento para detetar as dificuldades e os 

êxitos dos alunos no decorrer do processo de ensino – aprendizagem e, também, como 

um meio para adaptar as caraterísticas do ensino às caraterísticas dos jovens, visando o 

sucesso dos mesmos.” 

(Dias & Rosado, 2003, p. 75) 

 

Para realizar a avaliação formativa durante as aulas foi utilizado o instrumento 

construído pelo GEDF para a avaliação sumativa, onde, em cada matéria, havia uma 
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grelha com as competências a adquirir em cada nível. O somatório das notas de cada 

matéria iria garantir a nota da avaliação sumativa. 

O objetivo passava por preencher as grelhas com os números 0, 1 e 2, onde 0 

indicava que o aluno não tinha atingido a competência pretendida naquele nível, não 

conseguido executá-la; 1 era quando o aluno conseguia executar a competência mas 

ainda apresentava alguns erros técnicos; por último, 2 significava que o aluno conseguia 

executar a competência, não apresentado qualquer erro técnico significativo. 

Os resultados também eram facultados por mim, para que os alunos vissem em 

que níveis se encontravam na aprendizagem das competências das várias matérias, bem 

como que competências tinham de adquirir para passar para o nível seguinte. No 

primeiro período, a avaliação formativa não decorreu da forma que pretendia. 

 

“Nessa mesma altura tive o braço engessado, o que me impossibilitava de fazer avaliação 

formativa na grelha de observação. Daí que só realizava no final de cada aula, do que me 

lembrava e pedindo aos meus colegas de estágio, do que tinham visto da aula, que me 

facultassem também essa informação.” 

(Relatório da primeira etapa, p. 9) 

Na segunda etapa, que está inserida no primeiro período, a avaliação formativa 

não decorreu como pretendia, já que me foquei mais em dar feedback aos alunos e 

deixá-los focados nas tarefas propostas por mim. Por essa altura, como já foi 

referenciado, tive um problema de saúde, tendo ficado com um braço engessado.  

Conseguia dar as aulas normalmente e, quando precisava de realizar uma 

demonstração, utilizava o aluno mais apto para a fazer. No entanto, era-me impossível 

fazer avaliação formativa durante as aulas, já que não conseguia preencher as grelhas. 

De forma a superar esta dificuldade, realizava o preenchimento das grelhas relembrando 

os alunos que conseguiram fazer as competências, mas sendo também ajudado pelos 

colegas estagiários e pelo orientador, que observavam a aula e forneciam a informação 

necessária para poder preencher as grelhas das competências de cada matéria. 

No segundo e terceiro períodos, a avaliação formativa correu melhor. Já não tinha 

o braço engessado, o que permitia a recolha da informação no momento da aula. 

Passava para o caderno as informações recolhidas para serem posteriormente passadas 
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a limpo para as grelhas de avaliação, para depois poder mostrar aos alunos a sua 

evolução. Podia transmitir em que nível se encontravam nas várias matérias. 

 

Avaliação Sumativa 

 

A Avaliação Sumativa não tem só como função dar uma classificação final em 

cada período, pois também pode adotar outras funções: 

“- No decurso do processo de ensino-aprendizagem tem uma função formativa, uma vez 

que permite adequar o ensino às necessidades de aprendizagem dos alunos; 

- No final de período e no final dos primeiro e segundo ciclos tem como função 

fundamentar as decisões sobre (re) orientação do percurso escolar dos alunos; 

- No final do ciclo tem ainda como função a tomada de decisão sobre a retenção ou 

progressão do aluno; 

- No final do terceiro ciclo fundamenta a atribuição de um diploma ou de um certificado.” 

([IIE] – 1994. p. 1) 

No primeiro período, a maior dificuldade foi dar as notas de forma a ser imparcial 

com os alunos. Seria a primeira vez que iria dar notas, pois nunca tinha passado por um 

processo semelhante antes. 

O instrumento da avaliação formativa estava ligado à avaliação sumativa através 

de um sistema coerente, associado a uma folha de cálculo de uma aplicação do Windows 

– Microsof Exel, que continha todas as competências de todas as matérias. Os cálculos 

do sistema davam uma nota final das atividades físicas e desportivas. A esta nota 

juntavam-se também os restantes critérios de avaliação, para dar a nota global: 

 Aptidão Física – realização dos Testes do Fitnessgram 

 Conhecimentos – realização do teste escrito 

 Atitudes – seria avaliada a pontualidade, o material necessário para aula, o 

respeito pelo professor e colegas e o empenho que demonstrava nas aulas 

na execução das tarefas propostas. 

Na avaliação das atividades físicas e desportivas, quando o aluno tinha 2 na 

competência, a nota estava adquirida, não sendo preciso o professor verificar mais essa 
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competência. No entanto, para passar de nível, tem de ter pelo menos 50% das 

competências adquiridas do nível anterior. 

Este instrumento é fácil de manusear e também de fácil execução, já que permite 

ir preenchendo à medida que os alunos vão adquirindo as competências, permitindo uma 

avaliação contínua e rigorosa. Este também pode ser considerado um histórico dos 

alunos na disciplina, admitindo fazer uma transmissão para o professor do ano seguinte, 

facilitando o professor na sua avaliação inicial. 

As atitudes são avaliadas por imposição da escola. Todos os grupos disciplinares 

têm de preencher a mesma grelha em relação às atitudes dos alunos nas aulas, sendo 

um contrassenso em relação ao que é referido nos PNEF. 

De referir ainda que o teste escrito, relativo aos conhecimentos, foi sempre o 

mesmo, só modificando a forma de execução. No primeiro período, o teste era feito com 

consulta; no segundo, o teste era feito a pares, mas sem consulta; no terceiro, o teste 

seria feito individualmente, mas sem consulta. 

Esta maneira de avaliar os conhecimentos é boa, uma vez que os alunos, ao 

fazerem o mesmo teste mas de formas diferentes, estudam a mesma matéria ao longo do 

ano, permite que haja aquisição dos conhecimentos, mesmo que sejam estanques, e que 

sejam revistos ano a ano, o que é positivo. 

Refiro ainda que, ao longo do ano letivo, fiz questão de relembrar os alunos de 

que as notas que eram atribuídas tinham uma relação com o seu desempenho na aula. 

Por exemplo, a não realização da aula por falta de material baixava a nota das atitudes, 

ou mesmo a não realização de uma tarefa por o aluno dizer “não consigo” sem sequer ter 

experimentado a realização dessa tarefa. 

 

3.1.3 Condução 

 

A condução é uma subárea pertencente à organização e gestão do ensino e 

aprendizagem a que dei maior importância. Está catalogada com a prática pedagógica na 

sala de aula. Para melhorar neste aspeto, foi importante fazer uma autoscopia no final de 

cada aula para perceber as dificuldades sentidas na condução das mesmas, e saber se 

na aula seguinte conseguia superá-las, procurando ser melhor a cada aula que passava. 
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Foi notável a minha progressão nesta subárea, havendo uma grande diferença na 

condução das aulas de Setembro até ao final do ano letivo, em junho. Para isso 

contribuíram não só as autoscopias realizadas, no final de cada aula, mas também o 

debate com os colegas de estágio e em especial com o orientador, que foram dando 

sugestões que vieram a ser importantes na minha evolução. 

Para que houvesse uma boa condução e um bom clima da aula, foi necessário 

estabelecer regras de funcionamento para os alunos cumprirem. Estas foram 

estabelecidas por mim na aula de apresentação, de maneira que os alunos percebessem 

logo que tinham de cumpri-las. 

Considerando que a primeira aula é fundamental para ter contacto com a turma, 

mostrei nela uma postura um pouco autoritária, para que os alunos não sentissem 

insegurança da minha parte nem começassem a testar até onde poderiam ir nas aulas. 

Isso foi um fator importante para que tivesse um bom controlo da turma, o que se veio a 

verificar ao longo do ano. O que também me ajudou foi a minha imponência física, dado 

que os meus 2,02 metros, de um certo modo, punham “em sentido” os alunos. 

Esta postura autoritária foi diminuída com tempo. Conhecendo melhor os alunos, 

tornei-me um pouco brincalhão com eles, tendo também usando a ironia, que tive de 

moderar um pouco por sugestão do orientador, já que era um pouco “gozão”. Fui criando 

um excelente relacionamento com os alunos, o que favorecia o clima de aula e facilitava 

a condução do ensino. 

O professor estagiário deve preocupar-se com as quatro grandes áreas de 

intervenção pedagógica, para o desenvolvimento a nível profissional. 

“Assim, a determinação das necessidades de formação, sem prejuízo de outras áreas de 

preocupação, deve incidir sobre a deteção de problemas em assuntos relacionados com 

as áreas que correspondem às dimensões de intervenção pedagógica como a Instrução, 

Organização, Disciplina e Clima Relacional.” 

(Onofre, 1996, p. 102) 

Segundo Onofre (1996) afirma, em cada uma das áreas encontramos vários 

assuntos: (1) dimensão instrução – encontramos problemas relacionados com a 

introdução e avaliação geral das atividades de aprendizagem e problemas relacionados 

com o acompanhamento e prática dessas atividades; (2) dimensão organização – 

problemas associados à gestão dos espaços e materiais, à gestão do grupo de alunos e 
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à gestão do tempo de atividade; (3) dimensão disciplina – dificuldades sentidas podem 

estar mais relacionadas com a prevenção da disciplina ou com a remediação da 

indisciplina; (4) dimensão do clima motivacional – diferenciar os problemas relativos à 

relação professor-aluno, relação aluno-atividade ou relação dos alunos entre si. 

Todas as dimensões de intervenção pedagógica estão relacionadas, havendo um 

elo de ligação entre elas. Na utilização de cada uma delas senti mais ou menos 

dificuldade. Deste modo, irei fazer uma reflexão de como superei as dificuldades em cada 

uma delas. 

 

Dimensão Instrução 

 

No que se refere à “dimensão instrução”, desde o início senti algumas 

dificuldades, quer na duração da instrução em cada aula, quer no feedback dado aos 

alunos. O primeiro aspeto que quis resolver foi a instrução inicial nas aulas, fazendo uma 

instrução com a mesma duração quer para as sessões de 90 quer para as de 45 minutos. 

Assim, na aula mais pequena ficava com pouco tempo útil de prática, o que não era bom 

para os alunos. Pelo contrário, nas aulas de 90, demorava a dar a instrução final, 

retirando algum tempo aos alunos do seu intervalo, uma situação que foi acontecendo 

nas primeiras aulas. 

Fazendo uma reflexão com o orientador, este transmitiu-me que estava a perder 

muito tempo na instrução, retirando até o tempo de intervalo aos alunos, em especial nas 

aulas de 90 minutos. Avisou-me de que a explicação deveria ser clara e mais precisa, e 

não com tanta informação. Assim, após a reflexão com o orientador, comecei a melhorar 

esse aspeto, dando uma instrução inicial mais precisa e com clareza nas aulas, em 

especial na de 45 minutos. “Uma estratégia que adotei for dar a instrução inicial e final 

com os alunos sentados e eu de pé, de forma a poder controlar os alunos melhor e 

também evitando os comportamentos de indisciplina.” (Relatório da 1ª Etapa, p. 10) 

A estratégia referida permitia um melhor controlo da turma durante a instrução. Os 

alunos estavam todos no meu campo de visão e, como se sentiam observados, não 

tentavam realizar comportamentos que destabilizassem a aula, estando focados na 

instrução que estava a ser dada por mim, facilitando a transmissão da informação. 
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Também durante a instrução, recorri com frequência à demonstração, já que o 

poder de visualização torna a informação mais clara e precisa. ”Relativamente à forma 

como é comunicada a informação, sugere-se que o professor privilegie a modalidade 

visual utilizando para o efeito as demonstrações.” (Onofre, 1995, p.82) 

No que se refere ao acompanhamento das aulas, isto é, do acompanhamento e 

controlo da prática dos alunos, ao início apresentei algumas lacunas, mas foram logo 

superadas nas primeiras aulas. 

Nas primeiras aulas circulava bem pela sala de aula, tentando ter todos os alunos 

no meu campo de visão de forma a poder intervir quando fosse necessário. No entanto, 

uma lacuna que apresentava era estar demasiado tempo com o grupo avançado, em 

comparação com o grupo “crítico”, fornecendo maior quantidade de feedback a esses 

alunos.  

Assim, para alterar este paradigma, a partir do segundo período comecei a passar 

mais tempo com o grupo “crítico”, motivando as alunas para a prática, dando muito 

feedback para melhorarem a execução das competências propostas, para se 

aproximarem do grupo intermédio. 

 

“Neste período passei mais tempo com o grupo de nível mais franco (raparigas), de modo 

a motivá-las para a prática dos exercícios com a ajuda de um maior número de feedbacks, 

para assim melhorarem na sua execução e se aproximarem do nível do grupo intermédio.” 

(Relatório da segunda etapa, p. 7) 

 

Ao mesmo tempo que estava mais tempo com o grupo “crítico”, ia dando feedback 

à distância aos outros grupos, para eles sentirem que estavam a ser observados e 

evitando deste modo comportamentos fora da tarefa. 

 

Dimensão Organização 

 

Nesta dimensão, no início das aulas, foram criadas rotinas de montagem e 

desmontagem do material e de rotação entre as estações, permitindo que houvesse 
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pouca perda de tempo nas aulas e mais tempo útil. Outro fator importante foi ter os 

alunos a chegar a horas: na aula de apresentação defini com eles que bastava chegarem 

um minuto atrasados e tinham falta de atraso, dando como exemplo a ideia de eles 

estarem a trabalhar, chegarem três vezes atrasados e o patrão despedi-los, pois têm 

mais funcionários para escolher lá fora, já que o mercado de trabalho está muito 

competitivo. Os alunos, com esta medida, sempre chegaram a horas, tirando uma aluna 

no início mas que rapidamente alterou o seu comportamento. Com esta medida tive 

sempre os alunos a horas de começar a aula, sem ter de a interromper. 

 

“Mas ainda há aspetos a melhorar no que diz respeito à gestão da aula, já que em 

algumas aulas da segunda etapa geri mal o tempo entre as estações, ficando alguns 

grupos mais tempo numa estação do que noutra, tendo maior tempo de aprendizagem 

numa estação em relação às outras.” 

(Relatório da primeira etapa, p. 10) 

 

A maior dificuldade sentida foi a gestão do tempo dos grupos nas estações. Eles 

passavam mais tempo numa estação do que noutra, prejudicando assim a sua 

aprendizagem. Esta lacuna foi tida em consideração e, no segundo período, dei maior 

atenção a este problema, conseguindo corrigi-lo e controlar melhor o tempo que cada 

grupo passava em cada estação. Desta maneira tinham o mesmo tempo de prática em 

cada uma delas, não prejudicando nenhum deles. 

 No que se refere à formação dos grupos, como já foi referido no ponto 3.1.2 

(Planeamento, no subtítulo da Avaliação Inicial), foram formados em função do nível 

PNEF, assim formando grupos de trabalho homogéneos. 

Desta forma se facilita a aprendizagem dos alunos, fazendo desde cedo 

diferenciação de ensino. Procurei ajustar os exercícios às necessidades e aos níveis dos 

grupos, tentando aplicar exercícios que também fossem motivantes e desafiadores para 

os alunos. 

O orientador, durante uma reunião de NE, propôs um desafio: pensar em 

estratégias para que os alunos não parassem na corrida no aquecimento e também 

várias maneiras de a realizar. 
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Procurando responder a este desafio, procurei várias formas de trabalhar a 

corrida, que fui desenvolvendo com a minha turma ao longo do ano letivo. Foram as 

seguintes: 

 Diferenciar o tempo de corrida entre os rapazes e as raparigas; 

 Fazer variações de velocidade durante a corrida; 

 Formação de grupos durante a corrida ao sinal do professor; 

 Realizar a corrida com alterações de direção após fazer uma diagonal ao 

sinal do professor; 

 Corrida de precisão; 

 

Estas estratégias implementadas foram um sucesso. Os alunos começaram a 

estar motivados para a corrida, sendo poucos os que paravam durante a sua realização. 

Para os alunos que paravam na corrida, também foram definidas estratégias de 

forma a não “contagiar” a turma: 

 Retirar o aluno da corrida após ele parar e apontar o seu nome em como 

não cumpriu com o que foi proposto para a aula; 

 Retirar duas voltas no teste sumativo de vaivém, de final de período, 

sempre que o aluno parasse na corrida durante a aula; 

 

Estas estratégias sugeridas pelo orientador surtiram efeito, em especial a da 

redução das voltas do vaivém estabelecida no segundo período. Alguns alunos sentiram 

na “pele” essa penalização, alterando o seu comportamento no terceiro período, onde 

nenhum parou na corrida com medo de que fossem descontadas as voltas no vaivém. 

 

Dimensão Disciplina 

 

Esta foi a dimensão onde tive poucas dificuldades, já que foram raros os casos de 

indisciplina na aula. Apenas tive dois casos durante o ano letivo todo, um no primeiro 

período e outro no segundo, praticados pelo mesmo aluno. Este apresentava um 

diagnóstico de hiperatividade, estando a ser acompanhado no hospital e a tomar 

medicação. 
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“Nos procedimentos de prevenção e remediação dos comportamentos inapropriados, só 

por uma vez me zanguei com um aluno, por ter avisado mais que uma vez para ele não 

chutar a bola de voleibol com o pé, expulsando-o da aula. Ele foi-se sentar no banco a 

observar a aula.” 

(Relatório da primeira etapa, p. 11) 

 

Este acontecimento ocorreu no primeiro período. Após vários avisos, retirei este 

aluno da aula, tendo ficado a assistir sentado no banco. Durante a aula, o orientador veio 

ter comigo, afirmando que tive o procedimento correto em retirá-lo da aula. No entanto, 

referiu que, passado algum tempo, deveria ter uma conversa com ele e introduzi-lo 

novamente na aula. Segui a sugestão do orientador. Depois de falar com o aluno em 

questão, este afirmou que não estava a ter o comportamento correto. Após a conversa, 

ele foi realizar aula novamente, não havendo mais nenhum comportamento de 

indisciplina. 

No segundo período, este mesmo aluno voltou a ter um comportamento incorreto, 

desta vez no ginásio, destabilizando os colegas nas outras estações. Voltei a utilizar a 

mesma estratégia, retirando-o da aula e colocando-o nas bancadas do pavilhão a 

observar as aulas de outros colegas meus. No final da sessão, chamei-o e tive 

novamente uma conversa com ele sobre o seu comportamento. Mostrei-lhe que não 

estava a ser correto; ele refletiu e concordou, referindo que ia alterar o seu 

comportamento até ao final do ano, o que veio a acontecer. 

 

“No final da aula chamei-o outra vez, e após realizar o balanço da aula tive uma conversa 

com ele sobre a atitude que estava a ter na aula, que não estava a ser correta, ao que ele 

concordou e disse que ia melhorar o seu comportamento na sala de aula.” 

(Relatório da segunda etapa, p. 6-7) 

Acho que consegui resolver bem essa questão. Utilizando a sugestão do 

orientador, retirei o aluno da aula naquele momento, sentando-o na banca a observar a 

aula, o que fez com que tenha ficado a pensar no seu comportamento, vendo os colegas 

em prática (algo de que nenhum aluno gosta). Depois de algum tempo, volto a chamá-lo 

e, após uma conversa, ele volta à aula. Esta estratégia foi fundamental para conseguir 

modificar o comportamento daquele aluno em questão. 
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Também utilizei estratégias de prevenção desse tipo de comportamentos, que, a 

meu ver, foram essenciais para a não ocorrência dos mesmos: 

 Conversar com os alunos de forma a relembrar que esses 

comportamentos não os favorecem na aula; 

 Colocar situações de maior competitividade, motivando os alunos para a 

prática. 

 

A utilização destas estratégias foi fundamental, não só para controlar a indisciplina 

desse aluno, mas também como prevenção da mesma. Como este jovem foi modelo 

destas estratégias, os colegas viram logo as consequências dos comportamentos fora da 

tarefa. No meu futuro profissional irei continuar a utilizar estas ideias, que foram um 

sucesso na prevenção da indisciplina ao longo do ano. 

 

Dimensão clima 

 

É importante estabelecer um bom clima entre professor e os alunos, para 

estabelecer um clima positivo nas aulas, o que favorece a aprendizagem.  

“A relação do professor com os alunos deve ser tão personalizada quanto possível e, 

embora este efeito seja bastante influenciado pela forma como o professor acompanha 

cada aluno na sua atividade de aprendizagem, ele depende muito da possibilidade de o 

professor interagir frequentemente com o aluno com base em assuntos do seu interesse 

direto, em assuntos de índole mais pessoal e em sentimentos e emoções por ele 

expressos.” 

(Onofre, 1995, p. 94) 

 

Como já foi referido anteriormente, nas primeiras aulas tive uma postura um 

pouco autoritária, de forma a estabelecer uma barreira de respeito e disciplina, dado que 

não conhecia bem os alunos. Após conhecê-los melhor, fui baixando essa barreira de 

proteção, sendo um pouco mais brincalhão com os alunos. Com isso, fui estabelecendo 

uma forte relação com eles, o que permitiu um excelente controlo da turma e um bom 

clima da aula verificado ao longo do ano letivo.  
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Também o facto de passar algum tempo com eles no intervalo foi benéfico. Na 

verdade, quase nem conseguia ir à sala de professores, pois punha-me na conversa com 

os jovens e, quando soava o toque, já tinha de voltar. O meu envolvimento estendeu-se à 

participação das suas atividades, como as promovidas pelo GDEF, na exposição dos 

seus trabalhos e também ajudando nos seus problemas do dia-a-dia. Com isso criei uma 

relação de proximidade. Eles viam que eu gostava deles, ajudando-os no que fosse 

necessário. 

 

Feedback 

 

O feedback foi um aspeto em que evoluí bastante ao longo do ano letivo. Quando 

chegámos à escola, deparámo-nos com uma realidade diferente daquela de que 

vínhamos da faculdade. Nas primeiras aulas, essencialmente na AI, dava pouco feedback 

aos alunos por estar mais focado na avaliação. Além disso, quando dava, estava 

desajustado aos níveis dos alunos. Isso deve-se ao facto de as aulas que lecionei na 

faculdade conterem pessoas que apresentavam um nível homogéneo e não com grandes 

discrepâncias, como aquelas que encontrei na realidade da escola. 

Após uma reunião do NE, o orientador sugeriu algumas estratégias de forma a 

superar esses problemas iniciais sentidos no contacto inicial com a escola, que foram: 

 Usar o feedback mais ajustado ao nível do aluno; 

 Emitir grande número de feedbacks na aula; 

 Referenciar os pontos críticos de cada exercício para eles perceberem 

melhor a execução da técnica; 

 Fechar ciclo de feedback. 

 

Depois desta reunião houve uma melhoria significativa, pois passei a dar 

feedbacks mais ajustados ao nível dos alunos, para ajudá-los na execução das suas 

tarefas. Quando o grupo estava todo a fazer o mesmo erro, parava o exercício e 

chamava a turma para junto de mim, para lhe explicar o erro que estava a ser feito, 

apontando os pontos críticos de cada exercício para perceberem melhor a execução 

técnica e, assim, melhorarem a sua prestação. 
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Apesar destas melhorias no primeiro período, ainda tinha de melhorar bastante no 

que se refere ao fechar o ciclo de feedback, bem como aquele dado nas matérias de que 

não tinha o pleno domínio. 

 

“No que diz respeito ao feedback ainda há coisas a melhorar, como dar feedback em 

algumas matérias que não domino ainda bem; para isso na terceira etapa pretendo que 

isso seja ultrapassado, utilizando as estratégias elaboradas no PIF como, por exemplo, 

fazer estudo autónomo das matérias com maior dificuldade para me sentir à vontade a 

emitir feedback e fechar o ciclo de feedback, que muitas das vezes não acontece.” 

(Relatório da primeira etapa, p. 11) 

 

Assim, no segundo período, estabeleci como objetivo fechar o ciclo de feedback o 

maior número de vezes possível e melhorar os feedbacks dados nas matérias que menos 

dominava. Consegui cumprir o que tinha estabelecido e, com isso, quem ficou a ganhar 

foram os alunos, melhorando a sua prestação na execução das tarefas.  

Um melhor domínio das matérias onde não me sentia à vontade para lecionar foi 

igualmente essencial. Permitiu-me estar mais à vontade a dar feedbacks a respeito 

dessas matérias e permitiu que fosse um professor mais ecléctico. Assim, pude dar o 

feedback mais indicado para o aluno melhorar. Para isso contribuíram muito as 

estratégias elaboradas no PIF; a principal delas todas foi o estudo autónomo das 

matérias, para me preparar melhor.  

 

“No que se refere ao feedback, este melhorou bastante. De acordo com as estratégias 

elaboradas no PIF, sobre as matérias que menos dominava consegui sentir-me mais à 

vontade em emitir feedback aos alunos, por já possuir um domínio dessas matérias, que 

não existia inicialmente. Isto aconteceu pelo facto de ter realizado um estudo autónomo. 

Neste período já consegui fechar o ciclo de feedback mais vezes, conseguindo desta 

forma que os alunos saíssem a ganhar”. 

(Relatório da segunda etapa, p. 6) 
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Estilos de ensino utilizados 

 

No que se refere aos estilos de ensino, utilizei no início do ano letivo 

essencialmente modalidades de ensino convergentes por comando e por tarefa, por não 

conhecer bem a turma e porque estas dão uma maior segurança. Consegui assim 

controlar os alunos no seu comportamento e na realização das tarefas. 

No segundo período continuei a utilizar os estilos de ensino anteriores. Também 

foi utilizado o estilo de ensino recíproco na matéria de futebol, por sugestão do 

orientador, para que as raparigas evoluíssem ao nível do passe e receção, já que os 

rapazes estavam no nível avançado e muitos deles jogavam futebol em clubes. Foram 

formados grupos de dois (rapaz e rapariga), para trabalharem o passe e receção. O 

rapaz ia dando feedbacks de correção à rapariga, para melhorar a sua prestação. 

A utilização deste estilo foi muito benéfica, já que as raparigas evoluíram bastante, 

não só por estarem a trabalhar com os rapazes, mas também pelas observações que 

estes faziam para que as colegas melhorassem o seu desempenho.  

 

“Também utilizei o estilo de ensino recíproco, especialmente na matéria de futebol, onde 

utilizei os rapazes como agentes de ensino das raparigas, onde estes iam dando 

feedbacks para as raparigas melhorarem o passe e a receção de bola.”  

(Relatório da segunda etapa, p. 5) 

 

 No terceiro período continuei a utilizar os estilos convergentes mas, como 

estamos em estágio e devemos passar por todas as experiências, decidi aplicar o estilo 

de ensino divergente – a descoberta guiada. Este estilo de ensino foi aplicado na matéria 

de badminton e o objetivo era que os alunos descobrissem formas de manter o volante 

em suspensão em situação de 1x1 cooperativo. Com isso iam aplicar as várias técnicas 

utilizadas nesta modalidade. 

 Antes da situação de jogo só explicava como deveria ser realizada a pega da 

raquete, já que era essencial para o bom desempenho da tarefa. No final da aula, após 
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todos os grupos passarem pela mesma situação, “guiei” os alunos para que estes 

ficassem a saber as técnicas que tinham utilizado na situação de badminton. 

 A utilização dos estilos de ensino depende das caraterísticas da turma. Se se 

verificar que a turma é muito irrequieta e tem pouca autonomia, devo utilizar os estilos 

convergentes, pois estes permitem um maior controlo da classe. No entanto, se tiver uma 

turma com um comportamento adequando, já posso dar uma maior autonomia aos 

alunos, utilizando estilos de ensino divergentes. O processo de estágio permite o erro, 

pois estamos em formação, e então decidi utilizar estilos de ensino divergentes, a 

descoberta guiada, dando autonomia aos alunos, pois senti que a turma estava 

preparada. 

 Refletindo um pouco sobre a questão da condução de ensino, foi claro que as 

dificuldades para mim foram muitas. É importante que o docente tenha conhecimento 

médio de todas as matérias para que possa dar um feedback de qualidade, que permita a 

evolução dos seus alunos. Isso foi visível na minha turma, onde, nessas matérias, se 

verificou uma evolução dos alunos.  

O controlo da turma e bom clima de aula existente é essencial, permitindo uma 

boa condução de ensino, aumentando o sucesso da aprendizagem por parte dos jovens. 

Para a minha evolução ao nível da condução de ensino também contribuíram as 

várias experiências formativas propostas no guia de estágio, começando pela semana de 

professor a tempo inteiro. Neste sentido, durante uma semana tive um horário completo 

de professor e pude lecionar as turmas de ciclos diferentes do meu (Secundário e Básico) 

dos meus colegas do GDEF. Estes foram muito colaborantes, colocando-me à vontade 

quanto às matérias a lecionar. 

Esta experiência foi importante na minha formação para sentir a dificuldade que é 

lecionar turmas de diferentes ciclos de ensino, dadas as diferenças que vão de ciclo para 

ciclo bem como os diferentes comportamentos que cada turma adota. 

“A Semana Tempo Inteiro (STI) foi cansativa mas ao mesmo tempo gratificante, 

graças à experiência de lecionar turmas de ciclos diferentes, percebendo as diferenças 

que vão de um ciclo para outro” (balanço da Semana Tempo Inteiro, p. 18). 

A STI não só permitiu passar por várias dificuldades como também passar a ser 

mais conhecido junto da comunidade educativa, melhorando a minha integração.  
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 Outra experiência importante foi a observação inter-estagiários. Através da 

observação dos vídeos relativos às minhas aulas, foi possível retificar os erros na 

condução de ensino. Ao identificar os meus pontos fracos, procurei de imediato 

estratégias de forma a melhorar nas aulas seguintes.  

A observação dos vídeos foi muito importante para melhorar a minha prestação. 

Ajudou-me a ser um melhor professor durante a minha formação, e quem beneficiou 

disso foi a minha turma. “De uma forma geral, a observação das sessões foram 

importantes para melhorar a minha intervenção nas aulas” (balanço da Observação Inter-

Estagiários, p. 13). 

 Uma lacuna foi não ter realizado a filmagem no terceiro período, já que assim 

tinha uma noção mais realista da minha progressão na condução do ensino ao longo do 

ano. 

Por último, outra experiência importante foi a observação interescolas, que 

permitiu a troca de conhecimentos e de vivências entre diferentes núcleos de estágio e 

também o contacto com realidades distintas. Esse encontro deu origem a uma discussão 

saudável acerca das diferentes opções pedagógicas tomadas pelos vários núcleos de 

estágio com que tive contacto. 

Todas estas experiências foram essenciais na minha evolução como docente. 

Motivaram-me a trabalhar mais para ser um melhor professor. Enriqueci com os 

conselhos dos mais experientes, graças às trocas de ideias e esclarecimento de dúvidas. 

Isso influenciou muito a condução das minhas aulas, estando mais à vontade perante os 

alunos, o que é essencial para que estes se sintam motivados. 

 

3.2 Área 2 - Investigação e Inovação Pedagógica 

 

 O objetivo referente a esta área é identificar um problema que seja pertinente para 

a escola ou para GDEF, no contexto da comunidade escolar. 

Ser professor não significa só lecionar aulas. Este também deve refletir sobre a 

comunidade escolar que o rodeia, de forma a ser uma parte integrante na resolução dos 

problemas existentes na escola. “Todo o professor verdadeiramente merecedor deste 
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nome é, no seu fundo, um investigador e a sua investigação tem íntima relação com a 

sua função de professor.” (Alarcão, 2001). 

Em relação ao estudo, este foi sugerido pelo orientador, que achou pertinente 

saber se íamos ou não ao encontro das preferências dos alunos nas matérias. Assim, a 

pergunta de estudo elaborada em conjunto pelo núcleo de estágio e o orientador foi: 

“Motivação dos alunos nas aulas. Importância da EF: Que matérias?” 

Este trabalho não foi de fácil execução, já que foi sofrendo alterações devido a 

vários avanços e recuos na definição dos temas e seus objetivos. Assim, surgiram três 

objetivos gerais a serem estudados. A ideia da comparação com os dados do professor 

João Martins surgiu após uma conversa com ele, durante o primeiro semestre, na cadeira 

de Investigação Educacional, já que tinha os dados do ano de 2011 recolhidos na escola. 

Os temas das matérias, da boa aula e bom professor surgiram em conversas com o 

professor orientador, para verificar se estávamos a ir ao encontro das preferências dos 

alunos. 

Assim, na realização deste estudo estiveram por base estes objetivos principais: 

 Perceber quais as características de um bom professor e de uma boa aula de 

Educação Física; 

 Saber quais as matérias de que os alunos mais gostam e consideram mais 

importantes; 

 Caraterizar, comparando com dados de 2011, os alunos ao nível de atividade 

física e de motivação. 

 

No projeto, o professor João Martins pretendia que nós déssemos maior ênfase à 

questão do clima motivacional. No entanto, para a escola, o mais importante a saber era 

de que matérias os alunos mais gostam, quais acham mais importantes e também o que 

acham que é um bom professor e uma boa aula de EF. 

Após uma discussão do núcleo de estágio com o orientador, decidimos dar a esse 

tópico maior importância no estudo, já que era importante para a escola. Em segundo 

plano colocámos o clima motivacional a que o professor João Martins dava atenção. 

Após a definição do tema fomos procurar bibliografia para fundamentar bem os 

objetivos do nosso trabalho. No que se refere ao clima motivacional, conseguimos 

encontrar com mais facilidade. Para os restantes objetivos – as matérias mais 
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importantes e de que os alunos gostam, e o que é um bom professor e uma boa aula – foi 

mais difícil encontrar bibliografia de referência. 

Para pôr em prática o nosso estudo aplicámos um questionário só aos alunos do 

12º ano. Estes estão a finalizar o seu percurso escolar e têm uma ideia mais bem 

formulada acerca do que foram as aulas de Educação Física. Apenas eles responderam 

ao inquérito, ao contrário do que estava inicialmente previsto, que era aplicá-lo 

igualmente a alunos do 10º e 11º. Dessa forma, o estudo não foi demasiado extenso.  

O questionário utilizado foi-nos fornecido pelo professor João Martins. Era um 

questionário já validado, mas que, no entanto, sofreu algumas alterações. Foram 

retiradas algumas perguntas que não interessavam para o nosso estudo e foram 

adicionadas quatro questões, propostas pelo orientador. 

O questionário era composto por questões relacionadas aos hábitos de atividade 

física dos alunos, às suas perceções relativamente às aulas de Educação Física, as 

matérias de que mais gostam e as mais importantes para o seu futuro e, por último, as 

caraterísticas de uma boa aula e de um bom professor de Educação Física. 

Após a aplicação dos questionários a todas as turmas do 12º ano e a um total de 

105 alunos, fomos analisar os dados obtidos, utilizando o programa estatístico SPSS. 

Com a ajuda do professor João Martins, analisámos os dados no programa, fazendo a 

comparação direta dos valores de 2011 com os de 2015 através do teste T-student. 

O professor facultou-nos também uma folha em EXCEL onde tinha agrupado as 

caraterísticas consideradas mais importantes de um bom professor, que ele já tinha 

realizado antes para outro estudo. A partir dessa folha, também fizemos o mesmo para a 

pergunta: “O que é uma boa aula de Educação Física?” 

Após finalizada a análise dos resultados, foi feita uma sessão de apresentação a 

toda a comunidade escolar, informando-a das preferências dos nossos alunos em relação 

à disciplina de Educação Física. 

As conclusões retiradas do nosso estudo foram as seguintes: 

 Os alunos preferem um clima motivacional direcionado para a mestria, 

verificando-se o mesmo quando nos referimos à orientação destes para os 

objetivos; 
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 Na orientação para os objetivos, houve uma pequena redução dos valores 

de 2010/2011 para 2014/2015. No que se refere ao clima motivacional 

criado na aula, observa-se apenas uma redução significativa na 

performance – aproximação dos valores de 2010/2011 para 2014/2015. No 

entanto, os alunos continuam a direcioná-la para a mestria; 

 

 As matérias de que os alunos mais gostam são o voleibol, o futebol e o 

basquetebol. Pelo contrário, aquelas de que menos gostam são a 

ginástica, o atletismo e a dança; 

 

 Para as raparigas, a matéria preferida é o voleibol. Isto talvez se deva à 

cultura voleibolista que está enraizada na escola, através do DE. A matéria 

de que elas menos gostam é o futebol, o que poderá dever-se ao contacto 

corporal excessivo que ocorre neste desporto; 

 

 Para os rapazes, a matéria de que mais gostam é o futebol, como já se 

esperava. Aquela de que eles menos gostam é a dança; 

 

 A matéria que eles consideram mais importante na disciplina de Educação 

Física é a condição física, enquanto aquelas tidas como menos 

importantes são os desportos de raquete, seguindo-se a dança; 

 

 Os alunos dão uma maior ênfase à relação que o professor estabelece 

com eles e com a turma. As respostas com maior percentagem foram o 

“traço de personalidade” e a “atitude do professor”; 

 

 Para os alunos, o que condiciona uma boa aula é o seu clima, que deve 

ser bom. Os estudantes também dão valor à intensidade da mesma. 

 

Depois de apresentadas estas conclusões, procedeu-se a um debate com o 

público que assistiu. Este debate foi interessante, havendo uma troca de argumentos 

entre os presentes, o que enriqueceu mais este estudo.  

Na apresentação, a clareza de exposição do núcleo de estágio foi muito boa, 

agarrando a atenção de todos os presentes na sessão. 
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No entanto, um ponto fraco a assinalar foi a divulgação tardia que fizemos à 

comunidade escolar, em especial ao GDEF. O tema era muito importante para os 

professores saberem se estão a ir ao encontro das preferências dos alunos. Estiveram 

poucos professores do GDEF a assistir à nossa apresentação e também poucos núcleos 

de estágio – talvez por a apresentação ter sido às 17h, momento em que muitos colegas 

estavam a trabalhar ou tinham atividades de estágio como DE. 

No que se refere à execução do projeto pelo núcleo de estágio, este conseguiu 

atingir os objetivos pretendidos na problemática encontrada pela escola. “Para ser 

investigação, tem de produzir conhecimentos novos, ser rigorosa na sua metodologia e 

tornar-se publica a fim de que possa ser apreciada, avaliada, reproduzida, desenvolvida.” 

(Alarcão, 2001). 

Para mim, o estudo desenvolvido pelo núcleo de estágio conseguiu atingir as 

premissas referidas pelo autor para que possa ser considerada uma investigação. 

Cumprimos, desse modo, o que foi proposto pelo guia de estágio. 

De referir que, no guia de estágio, indicava que devíamos observar duas 

apresentações de outros núcleos de estágio. Eu participei em duas apresentações de 

outros núcleos de estágio. A primeira apresentação que fui observar foi a do núcleo de 

estágio sediado na Escola EB 2,3 D. Domingos Jardo. O tema da apresentação foi 

“Instrumento de avaliação inicial para a escola”. Era o primeiro ano que esta tinha um 

núcleo de estágio. Foi um tema interessante, promovendo uma discussão favorável do 

tema em questão. Os colegas do núcleo de estágio estiveram bem na apresentação. 

Uma conclusão retirada do trabalho foi que a utilização de uma grelha comum de registos 

acaba por contribuir para uma diminuição da discrepância existente nas avaliações dos 

professores. 

A segunda apresentação foi na Escola Básica e Secundária de Carcavelos. O 

tema do estudo foi “O desenvolvimento da autonomia dos alunos na Escola Básica e 

Secundária de Carcavelos”. Foi interessante, não só pela boa exposição dos colegas de 

estágio captando a atenção da plateia, mas também pela dinâmica que conseguiram 

impor durante a apresentação. Verificou-se que conseguiram contribuir para a resolução 

da problemática em questão. A principal conclusão apresentada no trabalho foi dar uma 

maior responsabilidade aos alunos pelo material e instalações da escola, garantindo a 

sua manutenção e promovendo autonomia e sentido de responsabilidade. 
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3.3. Área 3 - Participação na escola 

 

Neste estágio, a minha participação na escola resultou essencialmente na 

coadjuvação de um núcleo de DE, ajudar na realização das atividades do GDEF, como 

os torneios inter-turmas, e ainda na construção de um dossiê de condição física, para o 

GEDF ficar com um excelente instrumento de trabalho. 

 

3.3.1. Desporto Escolar 

 

Segundo Mota (1997) afirma: 

 “Escola é o centro do desenvolvimento da prática desportiva educativa, pelo que deve 

assumir o Desporto Escolar como um elemento fundamental do seu projeto educativo. 

Para tal deve criar condições de acesso generalizado a todas as crianças e jovens que 

pretendam praticar desporto e garantindo-lhes uma verdadeira formação desportiva.”  

(p. VIII) 

 

A escola apresenta uma excelente oferta de núcleos: dois núcleos de futsal 

masculino, um de futsal feminino, três de voleibol feminino, um de voleibol masculino, um 

de andebol masculino, um de basquetebol masculino e um núcleo de dança. No total, há 

10 núcleos de DE. Cada professor estagiário tinha de coadjuvar num dos núcleos de DE, 

como estava definido no guia de estágio. Por sugestão do orientador, este devia ser uma 

modalidade que tínhamos mais dificuldade em lecionar, tanto ao nível do feedback a dar 

aos alunos como nas progressões pedagógicas. 

Deste modo, escolhi o núcleo de futsal masculino, aproveitando o facto de o 

professor responsável ter sido ex-jogador de futebol e treinar escalões jovens num clube. 

Percebi que era uma boa oportunidade para melhorar os meus conhecimentos na 

coadjuvação dos treinos. 

O núcleo de futsal masculino é constituído por dois níveis: iniciados e juvenis. Eu 

decidi acompanhar o núcleo de iniciados, por ter um horário compatível com o meu, pois 

o horário dos juvenis coincidia com a hora em que eu dava treinos no meu clube. 
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O núcleo de futsal ao longo do ano letivo foi uma experiência muito enriquecedora 

ao nível da formação, trazendo benefícios claros na condução das aulas nesta matéria, 

proporcionando uma evolução satisfatória da minha turma e permitindo um melhor 

conhecimento ao nível de exercícios de progressão e feedbacks adequados a utilizar com 

os alunos. 

O núcleo tinha dois treinos por semana, à segunda e à quarta feira, no horário de 

almoço dos alunos. O treino de segunda-feira coincidia o treino do núcleo de voleibol 

masculino, o que nos obrigou a dividir o pavilhão em “L”. 

No primeiro período existiu por um acompanhamento dos treinos, ajudando na 

organização, pois eles eram planeados pelo professor responsável. No início não tinha 

muita intervenção, pois não dominava bem os conhecimentos da matéria. Mas troquei 

informações com o professor responsável e apostei no estudo autónomo, uma das 

estratégias de supervisão pedagógica enumeradas por Onofre (1996): “[uma] atividade 

individual de consulta a publicações da especialidade relacionadas com os assuntos 

abordados ou problemas detetados na formação”. Isso permitiu que interviesse mais ao 

nível do treino, dando os vários tipos de feedback (avaliativo, prescritivo e descritivo), 

estando, a meio do período, mais ativo do que nas primeiras semanas. 

Tive ainda a oportunidade de acompanhar o professor responsável no sorteio dos 

grupos de competição do DE na CLED de Sintra, sediada na Escola Secundária Leal da 

Câmara, na Rinchoa. Foi possível observar como se desenrola o sorteio, mas também 

ajudei o professor responsável. Fiquei encarregue da marcação dos jogos dos iniciados. 

No mês de novembro houve a primeira concentração do escalão de iniciados, 

tendo acompanhado a equipa com o professor responsável. Nesta atividade de formação 

pude observar como é feito o preenchimento das fichas de jogo e como são organizados 

os encontros de DE. 

Fazendo uma retrospetiva, a organização fica sempre entregue às mãos da 

escola organizadora. Alguns alunos não pertencentes ao núcleo são responsáveis pelo 

preenchimento das fichas de jogos, e outros arbitram, sendo fundamentais para a 

realização dos jogos. Os professores de cada escola são importantes na condução das 

equipas, mas também no controlo da disciplina dos seus alunos. 

No início do segundo período, por termos muitos alunos no núcleo, o professor 

responsável dividia-os, ficando eu responsável pelos mais novos e o professor pelos mais 
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velhos. Desta maneira, estava mais presente no treino e aplicava tudo o que tinha 

aprendido desde o primeiro período. 

No entanto, o professor responsável teve de pôr baixa por motivo de doença de 

um familiar, deixando-me sozinho com os dois núcleos. Até o professor substituto vir, tive 

de fazer alterações nos treinos, devido ao facto de o horário dos juvenis não ser 

compatível com o meu. Assim, consegui arranjar uma solução com a professora 

responsável pela coordenação do DE, ficando os treinos à segunda e sexta à hora do 

almoço dos alunos. 

Neste espaço de tempo tive de fazer o planeamento sozinho, preparando os 

treinos com os dois núcleos ao mesmo tempo. Isto permitiu aplicar todos os 

conhecimentos adquiridos anteriormente com o professor responsável e através do 

estudo autónomo realizado por mim. Durante os treinos tinha de ter a presença da 

professora responsável pela coordenação do DE, visto que eu era um professor 

estagiário, que não pertencia ao quadro da escola. 

A professora também tinha de me acompanhar nas deslocações feitas para as 

concentrações, pois não podia assinar as fichas de jogo por ser um estagiário. Tenho de 

realçar a paciência que a professora teve em acompanhar-me nestas deslocações, bem 

como nos treinos. “Exceção foi num jogo de juvenis, contra a escola Miguel Torga, de 

Massamá, onde um problema que já vinha do encontro anterior fez-me não estar 

presente” (balanço final do Desporto Escolar, p. 2). 

 

 Apesar do comportamento exemplar dos alunos nas deslocações, na 

concentração dos juvenis realizada na nossa escola houve “desacatos”. Tive de intervir 

para resolver esta situação.  Depois do sucedido, eu e o colega da outra escola 

decidimos falar com os alunos para acalmá-los e continuar o jogo. Através da conversa 

com eles, apercebi-me de que esta desavença já vinha de uma concentração anterior 

realizada na outra escola, em que não estive presente, pois não acompanhava aquele 

núcleo. 

Na conversa com os alunos expliquei que era o bom nome da escola que estava 

em causa, já que esta queria mudar a “fama” que tinha de anos anteriores. Com estes 

comportamentos, os jovens não estavam ajudar, mas sim a piorar. Referi que não era o 

“Manel” ou “António” que ficariam mal vistos, mas sim a escola. 
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Após esta situação, o jogo foi retomado. No entanto, a cinco minutos do fim, este 

voltou a ser interrompido por causa dos mesmos protagonistas. Num lance de disputa 

mais acesa, voltaram a agredir-se, tendo de intervir novamente, juntamente com o 

professor da outra escola. Depois de os separar, eu e o outro colega decidimos que, se 

voltassem a acontecer este tipo de desacatos, acabávamos com o jogo. 

Voltei novamente a falar com os alunos, e estes perceberam que não estavam a 

ter a atitude correta e estavam a pôr em causa o bom nome da escola. Depois desta 

conversa voltámos ao jogo, acabando-o sem registar mais nenhum incidente. No final, 

todos os intervenientes cumprimentaram-se num sinal de fair play, o que é de saudar. 

Esta situação acabou por ser uma ação formativa valiosa, pois tive de intervir 

numa situação de conflito entre alunos, o que não é fácil para um professor inexperiente 

como eu. Apesar disso, com a ajuda do colega mais entendido da outra escola, consegui 

controlar a situação e chamar a atenção dos alunos. Considero positiva a minha atuação 

nesta situação. 

No terceiro período, já com a chegada do professor substituto, os horários 

voltaram ao normal, e eu acompanhei só o escalão de iniciados. No entanto, na semana 

em que o professor substituto entrou, tive de ir com os juvenis à concentração em 

Setúbal, para disputar o Pré-Regional, pois o professor substituto não conhecia os 

alunos. 

Esta foi a última concentração em que participei, já que os iniciados tinham 

acabado a competição por terem perdido os jogos todos. Nesta concentração, acabámos 

por não nos qualificar para a final four regional. No entanto, é de destacar o 

comportamento exemplar dos alunos do primeiro ao último minuto. 

Após a última concentração, os treinos decorreram até ao final do mês de maio, 

planeando em conjunto o treino com o professor substituto e intervindo, dando os 

feedbacks adequados aos alunos. 

Esta ação formativa foi importante, de modo a saber como está estruturado o DE 

e como se processa a sua organização, pois nunca participei nele enquanto aluno. Julgo 

ser uma atividade que poderia ser mais explorada pelas federações das várias 

modalidades, no sentido de captar novos praticantes para os desportos. Acho, ainda, que 

no DE não deveriam participar alunos federados. Estes vão tirar o lugar de um aluno que 

não tenha a possibilidade de praticar um desporto e de sentir o que é a competição. 
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Apesar de o aluno federado pertencer à escola, este já tem um espaço de competição 

apropriado para o seu nível. Assim, a escola deveria jogar com aquilo que “produz” e não 

com o que é produzido nos clubes, para desta forma jogar com as mesmas armas e ter 

jogos mais equilibrados. 

 

3.3.2. Dossiê de Condição Física 

 

“Este projeto contemplava a criação de um dossiê com exercícios e circuitos de condição 

física, passíveis de serem utilizados por parte dos professores do grupo disciplinar de 

Educação Física, bastando, para isso, retirarem as fichas dos exercícios que pretendem 

utilizar na aula ou, se quisessem, um circuito.” 

(Balanço da Área 3 – Dossiê de Condição Física, p. 2) 

 

Este projeto surgiu de uma sugestão do nosso orientador de escola, que queria 

criar um dossiê de condição física mais elaborado do que o anterior para o GDEF ter uma 

ferramenta que permita aos alunos melhorarem a sua condição física e prepará-los para 

a avaliação no final de cada período. 

Na realização deste dossiê foi feito para cada exercício uma ficha. Essa indicava o 

nível de dificuldade técnica do exercício, os grupos musculares que trabalhava, os 

materiais necessários para a sua execução, a descrição do exercício, as componentes 

críticas para uma execução correta do mesmo e os erros mais comuns na sua execução. 

As fichas estavam divididas por grupos musculares, através de um índice que está 

no início do dossiê. Após a sua finalização, ele continha mais de 50 fichas com exercícios 

para cada grupo muscular, mas também circuitos com vários níveis de dificuldade. Um 

dos objetivos do orientador foi a realização de circuitos adequados a cada espaço de 

aula. 

A construção deste dossiê também teve como objetivo disponibilizar uma maior 

panóplia de exercícios de condição física e circuitos para serem usados durante a aula. 

Deste modo, promovia-se uma maior motivação dos alunos para a prática e garantia-se 

uma maior autonomia. 
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No que se refere aos objetivos deste projeto, acho que conseguimos atingi-los, 

criando um instrumento para o GDEF que é útil e de fácil utilização, contendo uma 

grande variedade de exercícios e circuitos a serem utilizados pelos professores. A 

informação neles contida é clara e precisa. Quando colocámos em prática as fichas nas 

nossas aulas, foram poucos os alunos a colocar dúvidas. 

Isto também permite ao professor pegar nas fichas de exercícios para criar um 

circuito que mais se adapte às caraterísticas da turma, bem como do espaço onde 

estamos a leccionar. É seguramente uma vantagem a ter em conta. 

Apesar de os objetivos terem sido atingidos, podiam ter sido mais bem 

trabalhados, principalmente na criação de circuitos que estivessem ainda mais adaptados 

às características dos espaços de aula. Além disso, a aplicação das fichas/circuitos não 

foi sistemática pelos elementos do NE nas suas aulas. Por último, a realização de uma 

sessão de esclarecimento ao GDEF sobre a utilização do instrumento. Apesar disso, os 

professores utilizaram as fichas nas suas aulas, pois eram de fácil aplicação. 

A importância da condição física tem crescido na nossa disciplina, fazendo 

referência ao projeto da área 2, onde uma das principais conclusões retiradas foi o facto 

de os alunos darem grande importância à matéria de condição física. “A matéria que eles 

consideram mais importante na disciplina de Educação Física é a condição física” 

(Projeto da Área 2, p. 52). 

 

Como os alunos dão uma grande importância a esta área, uma mais-valia deste 

projeto é a possibilidade de muitos destes exercícios serem realizados fora da escola. 

Isso permite que os alunos aperfeiçoem a sua condição física com a grande panóplia de 

exercícios a que têm acesso. Desta forma, podem manter uma vida ativa fora do contexto 

escolar. 

Como balanço geral, a construção deste dossiê foi muito benéfica para o GDEF, 

ficando com instrumento atualizado, com um alargado número de exercícios e de fácil 

utilização nas aulas. Ficou facilitado o trabalho nesta matéria, podendo preparar os 

alunos para a avaliação dos testes de Fitnessgram. Os jovens têm agora condições para 

adquirir um estilo de vida ativo após finalizar-se o percurso escolar, já que muitos dos 

exercícios podem ser executados fora da escola. 
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3.4. Área 4 – Relação com a comunidade 

 

A relação entre a escola e a comunidade é deveras importante, como sugere 

Reinhardt: “(…) passagem para a escola percebe-se como integrante do tecido social é uma 

construção histórica e cultural. Assim, sua função vai além do âmbito escolar, uma vez que o 

processo de aprendizagem se realiza em todas as circunstancias de vida, em constante interação 

com o meio, como um movimento em que o sujeito se constrói e é construído em um ciclo infinito, 

e no qual a escola desempenha um importante e fundamental papel, ou seja, tornar a pessoa cada 

vez mais humana” (2007:90). 

A escola tem a grande responsabilidade de criar um elo de ligação entre os 

professores, encarregados de educação e alunos. Neste processo, o diretor de turma 

(DT) é uma peça essencial. No estágio tive o privilégio de desenvolver atividades que 

permitiram criar uma melhor ligação com a comunidade, como o estudo de turma, 

acompanhar a minha direção de turma, e ações de integração com o meio – entre elas 

estava a lecionação de aulas a alunos NEE na escola primária do agrupamento, bem 

como atividades propostas por iniciativa própria. 

 

3.4.1. Estudo de Turma 

 

O estudo de turma é muito importante, pois dá-nos uma caraterização geral da 

turma e a realidade de cada aluno, de forma a podermos intervir o melhor possível. 

O estudo de turma foi elaborado no início do primeiro período com o 

preenchimento do modelo A3 – Registo de Avaliação/Informação. Após a sua recolha, 

ajudei a Diretora de Turma na análise dos dados, já que estes iriam ser apresentados na 

reunião intercalar de Direção de Turma para os professores das restantes disciplinas 

conhecerem as caraterísticas de cada aluno. 

Apesar de o documento ser um pouco extenso, este permite que os professores 

das várias disciplinas atuem cedo com os alunos, alterando os seus comportamentos na 

sala de aula e ajudem na aquisição dos conhecimentos. 

Outro teste que foi aplicado foi o teste sociométrico. Este é dos instrumentos mais 

importantes para fazer o estudo de turma, pois dá-nos a informação de como os alunos 

se relacionam entre si. 
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“O teste permite verificar se os alunos estão bem incluídos na turma e se não há nenhuma 

situação de exclusão, de forma a que os professores tomem medidas para que esse aluno 

seja incluído na turma.” 

(Caraterização de turma, p. 3) 

Este só foi aplicado no final do primeiro período, pois a pesquisa demorou algum 

tempo. Não sabia como se realizava este estudo e tive, primeiramente, de recolher 

informação sobre o teste. Posteriormente, então, apliquei-o. Depois da análise dos 

dados, os seus resultados foram apresentados no início do segundo período. 

Julgo que a aplicação deste teste foi benéfica, permitindo ver as relações entre os 

alunos e verificar que dois deles estavam um pouco afastados da turma. Estes saíram 

beneficiados com a alteração feita em alguns grupos, de forma a estarem mais inseridos 

na turma e mais motivados para a prática. 

Os dados do teste sociométrico foram também mostrados à DT e a outros 

professores, permitindo que estes tivessem uma maior intervenção junto dos alunos 

considerados à parte da turma. 

Refletindo um pouco sobre a realização do estudo de turma, considero que este é 

de extrema importância para os professores. Permite que eles consigam conhecer os 

alunos na dimensão afetiva e social, podendo intervir na aula o melhor possível para que 

estes não se sintam excluídos da turma e da comunidade escolar. É importante mostrar-

lhes que são uma parte integrante da escola. 

  

3.4.2. Acompanhamento da Direção de Turma 

 

O papel do DT é de extrema importância. É o elo que estabelece a ligação entre a 

escola, alunos e os encarregados de educação. “O diretor de turma é o professor que 

acompanha, apoia e coordena os processos de aprendizagem, de maturação, de 

orientação e de comunicação entre professores, alunos e pais” (Marques, 2002; citado 

por Alho & Nunes, 2009). 

Para que esta experiência fosse o mais rica possível ao nível da minha formação, 

e uma vez que não possuía qualquer experiência nesta função, procurei acompanhar a 
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DT em todas a suas ações, para tirar todos os dividendos possíveis. Desde o início que 

ela foi muito acessível, estando sempre disponível para esclarecer as minhas dúvidas.  

No primeiro dia da “hora da direção de turma”, a DT explicou como se trabalhava 

com o programa “INOVAR”, como se fazia a justificação de faltas e como as retirar. 

Também apresentou os documentos para a realização do estudo de turma, que, como já 

foi referido no ponto 3.4.1. (Estudo de turma), foi feito em conjunto. 

 Participei em todas as horas de direção de turma, estando sempre disponível para 

a resolução de problemas em conjunto, como foi o caso de abandono escolar de dois 

alunos no início do segundo período: um, por ter atingido os 18 anos, deixou de 

frequentar a escola, e o outro aluno deixou literalmente de ir às aulas, estando sempre 

fora da escola a conviver com outros colegas. Como medida, enviámos cartas para 

chamar os pais à escola, que, na sua grande maioria, foram devolvidas. 

 Outra situação foi um caso de “cyberbullying” que ocorreu na turma. Um vídeo foi 

colocado online a “gozar” com uma aluna. A respeito dessa situação, decidi, juntamente 

com a DT, que deveria ter uma conversa com os alunos, já que eu tinha uma relação 

mais próxima com eles. Depois dessa conversa, a situação foi resolvida e o vídeo foi 

retirado da internet, já que os avisei de que isso é considerado crime e, por estes serem 

menores, quem iria responder por eles, se fossem à esquadra, seriam os pais. Este 

assunto também foi debatido numa reunião do conselho de turma e, com o acordo de 

todos, foi decido que os pais dos responsáveis deviam saber o que se passou, o que 

acabou por acontecer numa hora de direção de turma. 

Outra atividade em que estive presente foi nas reuniões do conselho de turma. 

Pude observar de perto o seu funcionamento, algo essencial na minha formação. Nas 

reuniões tive sempre uma participação ativa, expondo as minhas opiniões sobre os 

problemas da turma, debatendo com os colegas de outras disciplinas, de forma a 

chegarmos a um consenso sobre a resolução dos mesmos. Tive o privilégio de fazer o 

preenchimento das folhas de informação aos encarregados de educação, bem como 

verificar como se produz uma ata da reunião, já que desconhecia esta prática. 

No geral, estas reuniões foram muito benéficas para a minha formação, não só 

por ver o papel preponderante do DT na condução dos trabalhos, mas também ver o 

esforço que dá preparar a reunião, já que esta envolve muita burocracia. 
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Como atividade essencial da minha formação, quis saber como se processava 

uma reunião com os EE. Assim, decidi participar na reunião da avaliação final do 

segundo período. Nesta reunião pude verificar a relação de cordialidade estabelecida 

entre o diretor de turma e os encarregados de educação, mantendo um bom diálogo 

entre os dois lados e permitindo que os encarregados de educação possam estar a par 

do desempenho dos seus educandos e do seu comportamento na vida escolar. 

Através de todas as atividades que presenciei, consegui cumprir os objetivos por mim 

estabelecidos: 

 “Acompanhar a DT semanalmente de forma a conhecer as suas funções e 

responsabilidades; 

 Estar presente sempre que possível nas reuniões de CT, de DT, de EE; 

 Reunir com a DT para entender a forma de organização das reuniões e os documentos 

que são necessários para preparar as mesmas; 

 Estar presente no mínimo ao atendimento a um EE em conjunto com a DT; 

 Conhecer o dossiê de turma, a forma como este está organizado e a forma como é 

atualizado em conjunto com a DT; 

 Saber trabalhar na plataforma dos DT (registo e justificação das faltas com a respetiva 

atualização do livro de ponto) com a ajuda e formação da DT; 

 Fazer a análise dos questionários relativos à caracterização da turma e utilizar esses 

mesmos dados em conjunto com dados retirados do estudo sociométrico para a 

realização do estudo de turma.” 

(Documento Direção de Turma, p. 9) 

 

Para mim, um DT de sucesso deve ser um líder por natureza, como afirma Sá 

(1996). Isto advém dos “traços de personalidade” do mesmo, já que as pessoas não 

nascem com essa característica, que é importante para estabelecer uma boa relação 

com os alunos, com os pares e também é essencial com os encarregados de educação, 

de forma a estabelecer uma ponte de entendimento com a escola. 

Também defini a realização de atividades de iniciativa própria com a DT, que 

foram realizadas no terceiro período: dar apoio aos alunos em risco de não transitar e 

lecionação de uma aula de Cidadania e Sociedade Atual (CSA); foram feitas revisões 

para o último teste teórico da disciplina; e foi também abordado o tema do “cyberbullying”, 

dado que ocorreu dentro da turma e achei importante voltar a chamar a atenção para as 

implicações deste problema. 
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3.4.3. Ação de Integração com o Meio 

 

Na ação de integração com o meio, está tacitamente definido pela escola, através 

do seu diretor, que, em troca de nos receber para realizarmos o nosso estágio, nós 

teríamos de realizar uma hora de Educação Física a alunos com necessidades 

educativas especiais, nas unidades inseridas nas escolas primárias pertencentes ao 

agrupamento. Por estarmos a lecionar durante o ano letivo todo estas aulas, não foi 

preciso passar pela experiência de lecionar aulas ao 1º Ciclo, como vem no guia de 

estágio. 

No início tive um pouco de receio, pois não tinha grande experiência. Na 

faculdade, apesar de termos uma disciplina sobre estratégias de inclusão para 

populações especiais na Educação Física, tivemos pouca prática com estes grupos. 

Como já foi referenciado anteriormente (Ponto 2.2. Agrupamento de Escolas D. Maria II, 

Sintra), existem duas unidades: uma de autismo e outra de multideficiência. Depois de os 

alunos atingirem os 11 anos, são inseridos na unidade sede, que se situa na Escola 

Básica e Secundária de Gama Barros. 

Como éramos quatro estagiários, dividimo-nos em grupos de dois e cada um ia 

para uma unidade. Aquela que me calhou foi autismo. Na primeira semana de estágio 

fomos conhecer as unidades com o professor responsável pelas unidades de NEE e pelo 

orientador. Fomos apresentados pelo professor responsável às professoras de ensino 

especial lá destacadas, bem como às auxiliares que estão a ajudar estas professoras. “O 

princípio fundamental das escolas inclusivas consiste em todos os alunos aprenderem 

juntos, sempre que possível, independentemente das dificuldades e das diferenças que 

apresentem” (ONU, 1994). 

Antes de realizar esta atividade tinha a ideia de que as crianças com NEE não 

deviam estar integradas no ensino normal. Após esta experiência no terreno, verifico o 

contrário: não só é importante para elas conviverem neste meio como também é bom 

para outras crianças interagirem com elas, brincando em conjunto e ajudando-as quando 

é preciso. 

  As dificuldades iniciais foram mais ao nível de como lidar com as crianças e que 

exercícios deveríamos utilizar, devido às suas limitações. Assim, as professoras do 

ensino especial disseram-nos, com base na sua experiência, que deveríamos realizar 
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exercícios não muito elaborados e evitar mudar frequentemente os exercícios, pois estas 

crianças realizam-nos através da repetição sucessiva, isto é, têm de criar uma rotina. 

Nós criámos um circuito de forma a ficarem familiarizados. Implementámos uma 

rotina para que eles estivessem sempre em prática. A nossa relação com eles foi 

crescendo à medida que o tempo foi passando. Nas primeiras aulas, as professoras e as 

auxiliares tinham de ir connosco para as aulas, pois eles não nos conheciam e não 

tinham estabelecido empatia suficiente connosco. Depois de criar esta amizade a meio 

do primeiro período, as professoras e as auxiliares deixaram de ir connosco para as 

aulas. Nós íamos buscá-los à sala para irem para a nossa aula. Quando chegávamos, 

mostravam contentamento por irem para as aulas de Educação Física. Ao longo do ano 

letivo foi possível ver uma evolução nas suas capacidades coordenativas. É muito bom 

ver a progressão do trabalho desenvolvido por nós. 

 

“Esta experiência durante todo o ano letivo foi muito importante no meu ponto de vista, já 

que, ao ter contacto com este tipo de populações durante um ano inteiro, estarei melhor 

preparado em relação aos outros colegas de outros núcleos de estágio.” 

(Balanço da Atividade na Unidade, p. 1) 

 

Esta experiência foi fundamental para a minha formação como professor, dando-

me ferramentas para, no futuro, caso tenha novamente contacto com crianças de 

populações especiais, estar já mais bem preparado para atuar, especialmente em 

comparação com os meus colegas de outros núcleos de estágio que não tiveram essa 

experiência. 

 

3.4.4 Atividades Propostas por Iniciativa Própria 

 

Na área 4 também decidi realizar atividades por iniciativa própria, para inovar 

nesta área. Assim, decidi com a DT, no terceiro período, dar apoio aos alunos em risco 

de não transitarem de ano e também dar uma aula de CSA. Nessa ocasião, foram dadas 

as revisões para o teste teórico e também informação relativa a “cyberbullying”, que foi 
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um caso que aconteceu na turma, como já foi referido no ponto (3.4.2 Acompanhamento 

da direção de turma). 

As aulas de apoio lecionadas por mim tinham uma duração de 90 minutos e 

aconteciam à segunda e sexta feira. Nestas aulas tinha quatro alunos, aqueles que 

estavam em risco de não transitar. Eles estiveram sempre empenhados nas aulas, 

fazendo os trabalhos de casa e passando os apontamentos por mim redigidos. Estas 

aulas de apoio deram os seus frutos, já que eles conseguiram melhorar as notas e 

transitaram todos de ano. Dei o tempo com eles como bem empregue, deixando-me 

orgulhoso. 

A outra atividade foi lecionar uma aula de CSA. Na primeira parte da aula fiz uma 

revisão da matéria para o teste teórico, para os alunos estarem bem preparados. Este era 

sem consulta e por norma as notas baixam muito. No entanto, aconteceu o contrário, 

havendo apenas seis negativas em 27 alunos, muito acima da média da escola. Isto 

permite refletir que, se todos os professores perderem uma aula a fazer revisões, 

melhorar-se-iam as notas do teste teórico e não haveria tantas negativas. A ideia parte da 

vontade do professor, se estiver na disposição de conseguir alterar o paradigma que a 

escola apresenta nas notas do teste. 

Na segunda parte da aula abordei o tema do “cyberbullying”. Decidi abordar este 

tema, não só por estar ligado à atualidade, mas também por ter acontecido uma situação 

idêntica na turma. No início apresentei um filme sobre um rapaz que sofre de 

“cyberbullying” e que, no final, por não ter falado deste problema com os pais e 

professores da escola, acabou por suicidar-se, deixando uma mensagem à mãe com o 

porquê de ter feito isso. Através da exibição deste filme quis mostrar o que pode 

acontecer se não falarmos desde cedo com os adultos no sentido de solucionar este 

problema. Assim, foram debatidas algumas soluções, como alterar a conta de email, 

nunca dar a palavra passe das contas de email ou Facebook, entre outras. 

O tema a abordar não poderia ser melhor, pois os alunos estiveram muito atentos 

às consequências destes atos e às estratégias a utilizar no caso de serem vítimas dos 

mesmos. Isto fez refletir a turma sobre os atos que tiveram sobre uma aluna, usando este 

tipo de violência. Estas informações são muito importantes para os consciencializar sobre 

as consequências da utilização da tecnologia de forma errada. Acho importante que nas 

escolas passem mais informação sobre estes temas, para que os alunos estejam mais 

informados sobre estas situações que são recorrentes no nosso dia-a-dia. 
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4. Estágio Pedagógico – Relação entre áreas 
 

É visível, no decorrer do estágio, que as áreas estão interligadas entre si. 

Verifiquei que não é possível realizar uma atividade de uma área, isolando-a das 

restantes. Todas elas se influenciam mutuamente. Sem esta relação não seria possível 

fazer uma formação de qualidade, como foi evidente ao longo deste ano letivo. 

No caso da área 1, apesar de estar dividida em avaliação, planeamento e 

condução, as subáreas estão intimamente ligadas através de uma alteração feita no 

planeamento. Esta vai interferir com a organização da turma, com a prevenção da 

indisciplina na sala de aula, bem como com o processo de avaliação, o que influenciará o 

modo como vai decorrer a nossa condução da aula ou a forma como vamos avaliar os 

alunos. 

Na área 4, no acompanhamento feito na direção de turma, foi essencial conhecer 

as caraterísticas de cada aluno, através do estudo de turma, e estabelecer uma relação 

de proximidade. Isso veio influenciar a área 1, pois tornou possível a criação de um clima 

de aula positivo pelas fortes relações criadas com os alunos. Facilitou-se o controlo da 

turma e verificou-se um aumento do sucesso das aprendizagens, pela maior confiança 

que tinha em dar feedback. 

No projeto desenvolvido na área 3, o dossiê de condição física, este teve 

repercussões positivas na condução do ensino, através das fichas de exercícios. Dei 

maior autonomia aos alunos na realização de tarefas, neste caso da condição física. 

Também veio a influenciar a avaliação, preparando-os para a avaliação do final do 

período dos testes do Fitnessgram. Eles obtiveram melhorias significativas nos seus 

resultados da avaliação da condição física. 

A área 3 não se destina apenas ao desenvolvimento do projeto de intervenção na 

escola. Nele também está inserida a participação no DE. Esta participação veio a 

melhorar a minha condução de ensino na matéria de futebol, onde não tinha um grande 

domínio da matéria. Isto permitiu-me dar feedbacks mais apropriados aos alunos e 

melhorar a execução das técnicas, através do transfere de exercícios. Coloquei 

exercícios mais desafiantes e ao mesmo tempo adequados para os alunos, verificando 
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neles um maior empenho. O período de tempo em que fiquei sozinho com o núcleo de 

futsal foi essencial para crescer e aprender a realizar planos de treino bem estruturados. 

No que se refere à área 2, através dos dados obtidos pudemos intervir ao nível do 

planeamento (área 1), de forma a ter atenção às preferências dos alunos nas matérias 

que consideram mais importantes e de que gostam mais. Intervimos ainda ao nível da 

gestão e organização da aula. Se os alunos realizam as matérias de que gostam nas 

aulas, isso influencia o clima motivacional dos alunos para a prática da aula. 

Assim, de uma forma geral, pudemos retirar que o trabalho desenvolvido numa 

área terá sempre influência nas outras, permitindo que ocorra uma evolução que não 

será só sentida numa área mas também nas restantes. Deste modo, a maneira como 

está organizado o estágio vai ao encontro daquilo com que nos vamos deparar no futuro 

profissional. O professor não leciona apenas as aulas, pois apresenta outras funções, 

desde a direção de turma à implementação de projetos que vão ao encontro da 

comunidade, passando pelo DE, entre outras. Um professor que domine todas estas 

áreas é um profissional que consegue realizar esse intercâmbio entre as áreas de 

interferência na sala de aula, escola e na comunidade, como defende Onofre (1996). 

 

5. Conclusões 
 

Com a conclusão do estágio foi possível verificar que consegui atingir, com graus 

de sucesso variáveis, todos os objetivos que estavam propostos no Guia de Estágio. 

Para isso foi fulcral o trabalho desenvolvido em conjunto pelos colegas do núcleo para 

ultrapassar as dificuldades sentidas no estágio, bem como a excelente supervisão do 

orientador para ajudar a trilhar o caminho correto na nossa formação. 

Adquiri competências que me permitem, no futuro, ter sucesso na profissão que 

escolhi. No entanto, não é por ter ganhado estas capacidades no decorrer da minha 

formação que já sou o melhor professor. O “bom professor” é aquele que continua, ao 

longo dos anos, a sua formação, procurando a informação mais recente para transmitir 

aos alunos os conhecimentos atuais. Nesse sentido, pretendo procurar o conhecimento 

atual, para ser um melhor professor a cada dia que passa. 
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 Após a conclusão do estágio, mudei o meu pensamento em relação ao professor 

de Educação Física. Este não é só o professor que ensina as competências de cada 

desporto e leciona o DE. Também tem um papel importante na escola, quer na realização 

de projetos que englobem toda a comunidade escolar, quer em cargos da direção. Mas é 

o único que consegue estabelecer uma relação de maior proximidade entre aluno-

professor, sendo compreensível com eles, ajudando-os na resolução do problemas e 

também sendo uma parte integrante na sua formação enquanto cidadãos. 

 Em relação ao meu futuro, a curto prazo dificilmente passará pela Educação 

Física, em especial pelo ensino público, onde colegas com mais anos de experiência do 

que eu não conseguem ser colocados. No entanto, a vertente formativa do estágio 

permitiu o desenvolvimento variado de competências que me permitem atuar com 

sucesso no desporto, onde estou ligado, vendo os anos que por aí vêm com otimismo.   
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