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Resumo 

O presente documento retrata, de forma reflexiva e crítica, todo o processo de 

formação desenvolvido no âmbito do estágio pedagógico, tendo como principal objetivo a 

análise das várias atividades desenvolvidas nas diferentes áreas de intervenção de um 

professor de EF no dia-a-dia escolar. Efetivamente baseia-se num documento que visa 

enquadrar as várias experiências passadas, a aquisição e o desenvolvimento de 

competências pessoais e profissionais durante todo este processo num perfil de 

desempenho coerente para a intervenção enquanto docente no futuro. 

O sucesso representa-se como uma premissa fundamental no desenvolvimento 

da prática letiva, e com uma influência elevada nas práticas e intervenções do dia-a-dia 

representando muitas das vezes a orientação nas várias decisões pedagógicas tomadas. 

Assim a intervenção do professor na escola é de elevada importância nas várias áreas de 

intervenção onde pode assumir um papel de destaque, e fundamentalmente por ser um 

promotor de desenvolvimento de competências nos alunos. 

O crescimento pessoal e profissional constitui-se como uma das particularidades 

conseguidas no processo de estágio, em muito devido às várias reflexões realizadas e 

estratégias encontradas, individualmente e em grupo, nas diversas experiências e que se 

transformaram num ganho de autonomia importante para o futuro profissional. 

Palavras-chave: Educação Física, desenvolvimento de competências, sucesso, 

decisões pedagógicas, estratégias, autonomia. 
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Abstract 

This document depicts, in a reflective and critical way, the whole process of 

training developed under the teaching practice, having as main objective the analysis of 

the various activities in the different areas of intervention of a teacher of PE in school day 

by day. Effectively based on a document that aims to frame the various past experiences, 

the acquiring and developing of personal and professional skills throughout this process in 

a consistent performance profile for a future intervention as a teacher. 

Success is presented as a fundamental premise in the development of teaching 

practice, and with a high influence on practices and interventions of the day-to-day often 

accounting the guidance in the various pedagogical decisions made. Therefore the 

intervention of the teacher at school is of high importance in the various areas of 

intervention in which the teacher can play a key role, and fundamentally be a promoter of 

skills development in students. 

The personal and professional growth is aimed as one of the special features 

achieved on training process, in much due to various reflections made and strategies 

found, individually and in groups, throughout different experiences and that outcome as an 

important gained autonomy for the future teacher as a professional. 

Keywords: Physical Education, skills development, pedagogical decisions, 

success, strategies, autonomy. 
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1. Introdução 

O presente documento é realizado numa abordagem reflexiva da análise realizada 

de todo o processo de formação desenvolvido no âmbito do Estágio Pedagógico 

realizado na Escola Básica Integrada Rainha Dona Leonor de Lencastre, no ano letivo de 

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

Secundário da Faculdade de Motricidade Humana, da Universidade de Lisboa. 

Conforme sugere o Guia de Estágio Pedagógico (2014), o presente documento 

segue os critérios de construção do relatório final do estágio pedagógico. Assim a 

reflexão e a análise crítica presente neste documento servirá de base para a formulação 

de uma linha de pensamento que ajudará no futuro profissional. 

Numa primeira parte deste documento estará apresentada uma contextualização 

do local de estágio, da turma que acompanhei, do grupo de Educação Física e do núcleo 

de estágio, procurando uma articulação com a intervenção enquanto professor de EF nas 

diferentes áreas, confrontando muitas das decisões definidas com as particularidades do 

dia-a-dia escolar e da dependência destas no funcionamento adequado da escola como 

organismo promotor de aprendizagens. 

Na segunda parte estará apresentada uma representação da ação docente nas 

várias tarefas associadas ao processo de estágio remetendo o processo de formação de 

professores estagiários à intervenção nas 4 áreas de formação contempladas no guia de 

estágio. Assim o seguimento do relatório retrata muitas das experiências passadas, e das 

aprendizagens obtidas numa perspetiva do desenvolvimento de competências no âmbito 

da organização e gestão do ensino-aprendizagem (área 1), investigação e inovação (área 

2), participação na escola (área 3), e relação com a comunidade (área 4). 

Toda a intervenção enquanto professor, nas várias experiências que compõem o 

estágio pedagógico permitiram incidir o relatório numa abordagem mais objetiva quanto à 

intervenção do professor na escola e nos vários papéis e funções associadas que 

representa dentro desta, nomeadamente nas decisões pedagógicas, na relação com os 

alunos, nas várias aprendizagens obtidas a partir das experiências, na construção do 

conhecimento, no contacto com a escola e no papel de diretor de turma. 

Nas várias experiências da intervenção enquanto professor estarão apresentadas 

as atividades desenvolvidas, as diversas competências atingidas e respetivas estratégias 

utilizadas, centrando a análise nas dificuldades e potencialidades, contemplando os 

vários processos de reflexão fundamentais para clarificar e distinguir a intervenção 

enquanto professor numa abordagem crítica, reflexiva e projetiva para o futuro enquanto 

profissional de educação. 
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2. Contexto Escola 

A Escola Básica Integrada Rainha Dona Leonor de Lencastre (EBIRDLL) localiza-

se na freguesia de São Marcos, concelho de Sintra, confinando com as freguesias de 

Agualva, Cacém (Concelho de Sintra), Porto Salvo e Barcarena (Concelho de Oeiras), e 

como a própria denominação indica, é uma escola que funciona com turmas do 1º ao 3º 

ciclo do ensino básico.  

É sede do Agrupamento de Escolas D. João II, que é constituído por outras três 

escolas, a Escola EB1/JI de S. Marcos n.º 1, pela EB1/JI de S. Marcos n.º 2 e pela Escola 

EB1/JI Casal do Cotão, verificando-se que a distância física entre estas permite que seja 

dada continuidade ao percurso escolar dos alunos, sem que existam prejuízos 

associados em termos de mobilidade de escola. 

O espaço físico da escola é muito amplo e diversificado permitindo aos alunos 

durante os tempos não letivos ter a possibilidade de realizarem diversas atividades 

lúdico-desportivas, podendo requisitar bolas de futebol e basquetebol para praticar no 

campo exterior. Apesar de a escola disponibilizar materiais para a prática de atividade 

física por parte dos alunos, a qualidade e a diversidade dos materiais não é a melhor o 

que leva os alunos por vezes a preferirem não ter qualquer tipo de atividade neste âmbito 

por os materiais não serem os melhores e por existir um número restrito de utilizadores 

em simultâneo, ou seja, a escola apenas disponibiliza uma bola de basquetebol e outra 

de futebol para todos os alunos.  

Um dos aspetos que também é indicador da fraca promoção de atividade física na 

escola passa pelo simples facto de os alunos não poderem trazer qualquer tipo de 

material desportivo para o interior da escola, por estar assumido que estes irão danificar 

os materiais e equipamentos escolares, indo ao encontro da perspetiva de Neto (2001) 

que refere considerar-se essencial a necessidade de atividade física por parte dos jovens 

no seu desenvolvimento para a criação de hábitos saudáveis para uma vida ativa, mas 

depois as estratégias são completamente contrárias existindo uma programação restrita e 

rígida da gestão do tempo e espaços de atividade. Uma das alterações a realizar na 

escola passaria por permitir aos alunos trazerem o material desportivo que entendessem, 

mas com a particularidade de apenas os poderem utilizar no espaço e tempo destinados, 

o que levaria os alunos a gostarem muito mais de estar na escola, conseguindo através 

desta estratégia aproximar os alunos à escola. 

Para a lecionação das aulas existem 5 blocos de salas de aula, 4 destes ligados 

através de corredores cobertos, onde decorrem as aulas de 2º e 3º ciclo, e que tem 

ligação à biblioteca, um espaço ainda assim muito utilizado pelos alunos para a 
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realização de trabalhos de grupo. As aulas de 1º ciclo decorrem numa parte de um dos 

blocos cingida apenas às duas turmas deste ciclo, uma de 3º e outra de 4º ano. E existe 

ainda outro bloco junto ao pavilhão gimnodesportivo, no qual são lecionadas as aulas de 

Educação Musical, tendo disponíveis duas salas para esse efeito. Para a disciplina de EF 

e para as atividades de enriquecimento curricular (AEC’s) dadas ao 1º ciclo por uma 

professora externa à escola existem 4 espaços disponíveis, um pavilhão 

gimnodesportivo, um ginásio, um campo exterior e um anfiteatro com um espaço amplo. 

No presente ano letivo verificaram-se alterações no tempo de cada bloco de 

aulas, existindo um aumento de 45 para 50 minutos, o que levou a alguns reajustes ao 

nível do tempo disponível para várias disciplinas presentes no currículo dos alunos.  

Relativamente à disciplina de EF verificou-se uma redução de 50 minutos por 

semana para os alunos do 7º ano de escolaridade, ficando apenas com 100 minutos por 

semana, o que vai contra o que está definido nos PNEF, em que o tempo mínimo por 

semana situa-se nos 135 minutos, levando claramente a acreditar que o agrupamento de 

escolas não consegue perceber a importância da disciplina para os alunos, 

principalmente no contexto atual, nem consegue assumir que estão a comprometer a 

aprendizagem dos alunos numa disciplina tão importante que está presente verticalmente 

ao longo de toda a formação dos alunos desde o 1º ciclo do ensino básico até ao ensino 

secundário. 

Com a presente estruturação dos horários escolares a aprendizagem dos alunos 

fica comprometida, principalmente nas aulas de 100 minutos, onde parece ser 

praticamente impossível que alunos do ensino básico consigam estar mais dos que 30 

minutos com um nível de concentração elevado, prejudicando assim o seu trabalho. Uma 

das estratégias que poderia ser tomada para colmatar esta limitação ao nível dos 

horários passaria pela colocação de um interregno de 10 minutos nestas aulas para os 

alunos poderem descontrair nesse período e assim voltarem a estar predispostos para 

aprender e estarem novamente concentrados nas suas aprendizagens. O trabalho dos 

professores ficaria mais facilitado, o que não acontece na atualidade, onde muitas das 

vezes o seu foco de atenção está mais direcionado para questões comportamentais e é 

dada pouca importância às aprendizagens dos alunos. 

A escola está inserida na Urbanização de São Marcos e do Casal do Cotão, 

caracterizadas pela grande diversidade étnica e linguística. Existem muitos emigrantes 

provenientes dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), principalmente 

de Cabo Verde. Existem também alguns emigrantes provenientes do leste da europa, e 

nos últimos anos o número de emigrantes provenientes do Brasil aumentou 
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gradualmente. Desta forma o facto de os alunos poderem trazer as suas atividades 

preferidas para a escola seria proporcionador de partilha de culturas e vivências, o que é 

fundamental para o desenvolvimento dos alunos neste contexto escolar. 

O insuficiente envolvimento dos alunos, a ausência de hábitos de trabalho, o meio 

sociocultural desfavorecido, as baixas expetativas escolares, o fraco envolvimento 

parental, o insucesso escolar e o desconhecimento da comunidade escolar sobre as 

orientações pedagógicas são alguns dos problemas identificados pelo Agrupamento de 

Escolas e que estão explícitos no Projeto Educativo. 

O Agrupamento de escolas tem como principal missão a promoção da qualidade 

do sucesso educativo, o desenvolvimento da cidadania e do respeito pelos outros nos 

alunos, e a atribuição à escola de uma função instrutiva e cultural, promovendo uma 

escola inclusiva, segura e exigente.  

Apesar de ser esta a missão e visão do agrupamento de escolas existe a 

tendência de aprovar poucas atividades que promovam o envolvimento dos alunos, que 

permitam a estes ganhar autonomia e aprender a respeitar e socializar com os outros. 

Um dos aspetos mais evidentes e que denota a falta de inclusão dos alunos passa pelo 

facto daqueles que possuem participações registadas ficarem impossibilitados de 

participar nas atividades desportivas realizadas pelo grupo de EF, quando na maioria dos 

casos estes são alunos que nesta disciplina são aqueles que apresentam melhores 

competências.  

Uma vez que existem estratégias de intervenção que visam diminuir a taxa de 

incidentes violentos nos espaços escolares e aumentar as condições para o 

desenvolvimento motor e social dos alunos, a participação dos alunos na transformação 

dos espaços escolares tem sido considerado uma estratégia de sucesso (Neto, 2001). 

Seria de todo importante repensar as estratégias de atuação sobre estes alunos, pois 

retirar algo de que eles gostam e que participam de forma empenhada e entusiasmante 

leva-os a responder com atos inapropriados, o que poderia ser alterado caso fossem 

estabelecidas tarefas de outro âmbito para alunos com este tipo de comportamentos, 

porque assim retiramos a oportunidade de promover uma aprendizagem a estes alunos 

em assuntos com quais mais se identificam e que podem ser uma porta para o seu futuro 

profissional. Talvez a definição de tarefas relacionadas com a manutenção dos espaços 

escolares (limpeza, arrumações, etc.) ou com o auxílio aos funcionários da escola seriam 

estratégias mais eficazes neste contexto. 
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No projeto educativo (Agrupamento de Escolas D. João II, 2013) uma das 

estratégias identificadas para a promoção de aprendizagens diferenciadas passa pelo 

projeto das tutorias tendo como objetivos: 

- Envolver os diversos atores (alunos, docentes e EE) com diferentes graus de 

implicação, de forma a resolver dificuldades de aprendizagem dos alunos, de facilitar a 

sua integração na escola e nos grupos-turma e de atenuar eventuais situações de 

conflito; 

- Preparar os alunos para a sua própria auto-orientação e induzi-los, de forma 

progressiva, a criarem uma atitude para a tomada de decisões fundamentais e 

responsáveis sobre o presente e o futuro, quer na escola quer na vida social e 

profissional. 

Apesar de existirem estes objetivos bem definidos, uma das decisões tomadas 

pelos órgãos de direção da escola para o presente ano letivo passou por terminar com as 

tutorias aos alunos com maiores necessidades de aprendizagem, e com isso passar 

apenas a sugerir os alunos alvo de necessidades de aprendizagem para os apoios, que 

são limitados a determinadas disciplinas, neste caso o Português, a Matemática e o 

Inglês, o que prejudica claramente o desenvolvimento das aprendizagens dos alunos com 

necessidades, pois o leque de oportunidades é bastante diminuto. Esta decisão acaba 

por ser contraditória, pois sendo uma estratégia definida no projeto educativo do 

agrupamento de escolas, teoricamente deveria ser colocada em prática durante o período 

estabelecido, o que não acontece atualmente. Assim sendo seria de todo importante que 

as tutorias fossem novamente colocadas em prática para que o professor da disciplina 

pudesse acompanhar diretamente os alunos alvo de necessidades e assim conseguir 

auxiliá-los no caminho do sucesso.  

A introdução do apoio à disciplina de EF terá que ser uma preocupação de 

qualquer escola, mas principalmente neste contexto, pois sendo uma disciplina com um 

caráter completamente distinto das restantes disciplinas do currículo dos alunos, torna-se 

incomportável para qualquer encarregado de educação dar possibilidades ao seu 

educando de ter um apoio a esta disciplina fora da escola, pois este não existe. É uma 

preocupação de elevada importância pois neste contexto face ao número de alunos com 

necessidades na disciplina é impossível a qualquer professor conseguir em duas aulas 

por semana, onde terão de ser lecionadas as diversas matérias tendo em conta as 

características da turma, conseguir acompanhar um grupo de alunos para que consigam 

ter as competências necessárias para o cumprimento dos objetivos na disciplina, 

podendo este ser fornecido com a criação do apoio na disciplina. 
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2.1. Turma 

A turma acompanhada ao longo do ano letivo era do 7º ano de escolaridade, 

composta por 30 alunos, 12 elementos do sexo feminino e 18 elementos do sexo 

masculino. A média de idades rondava os 12,8 anos.  

Era uma turma onde a maioria dos alunos transitou no ano letivo anterior, 

existindo apenas 14% a ficarem retidos no 7º ano e que foram integrados na turma. A 

maioria dos alunos da turma (73%) revelou que a sua disciplina favorita é a de EF, na 

qual revelavam interesse e participação de forma significativa. 

 Foi uma turma que se caraterizou ao longo do ano letivo pela imaturidade 

demonstrada nas aprendizagens nas diferentes disciplinas, onde revelaram alguns 

problemas de concentração, de capacidade de trabalho com objetividade, e 

principalmente pela grande falta de autonomia nas decisões relacionadas com a suas 

aprendizagens, o que levou de certa forma a que o número de negativas fosse bastante 

elevado ao longo do ano letivo, e que levou a que o trabalho realizado pelos professores 

fosse muito direcionado no sentido de desenvolver estas competências nos alunos, 

tentando torná-los melhores e mais responsáveis nas escolhas para as suas 

aprendizagens. 

Na disciplina de EF, foi uma turma que sempre trabalhou bem em grupos, 

nomeadamente aquando da realização de trabalho por estações, pois praticamente todos 

os alunos quando possuíam objetivos bem definidos e quando conseguiam interiorizar as 

informações transmitidas no sentido de trabalhar de determinada forma, foram alunos 

que conseguiram ser muito cooperantes, e que apresentaram uma qualidade de trabalho 

muito elevada. Basicamente definiu-se como uma turma que quando consegue focar-se e 

sabe que caminho deve seguir para atingir o sucesso consegue dedicar-se e trabalhar 

com qualidade. 

Mesmo com um início de ano letivo ligeiramente atribulado, com alunos a 

apresentarem dificuldades na relação com os outros e no respeito para com os colegas e 

professores, foram uma turma que cresceu bastante ao longo do ano e que evoluiu 

bastante com as competências adquiridas, muito face ao trabalho desenvolvido nas 

disciplinas de CMA e de EF onde as dinâmicas de grupo, o saber desempenhar o papel 

do outro, o trabalho de cooperação e o saber estar foram alvo de trabalho durante todo o 

ano letivo.  

Revelaram-se melhorias de desempenho da turma a todos os níveis, notando-se 

claramente que a turma ganhou responsabilidade, e acima de tudo companheirismo, 

sendo uma turma mais unida devido aos laços pessoais criados. 
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De forma geral tornaram-se alunos com mais maturidade no que respeita às suas 

aprendizagens, com maior capacidade de decisão, e que demonstraram maiores 

preocupações com o caminho a traçar para atingir o sucesso, quer pessoal quer dos 

outros. 

2.2. Grupo de Educação Física 

O grupo de EF está inserido no Departamento de Expressões e é através deste 

que tem a possibilidade de manifestar as suas opiniões e a sua posição em Conselho 

Pedagógico, apesar de ter uma representação pouco marcante e que permita um 

desenvolvimento positivo e de melhor qualidade da disciplina na escola.  

Incluindo os professores estagiários é composto por 9 professores de EF, sendo 

que uma das professoras é a coordenadora do grupo de EF, outra é a coordenadora dos 

núcleos de DE, e outros dois professores são responsáveis pela atividade interna, 

nomeadamente os torneios e outras atividades, como o mega-sprint, mega-salto e corta-

mato escolar. Todos os professores do grupo de EF, com exceção da coordenadora do 

grupo, são responsáveis por um núcleo de DE. 

O DE na escola é composto por 5 núcleos, Basquetebol, Ténis de Mesa, 

Badminton, Futsal e Voleibol, estes dois últimos em que o responsável é o mesmo 

professor. Tanto no Ténis de Mesa como no Voleibol existem dois escalões distintos, no 

caso do Ténis de Mesa é a mesma professora a responsável por os dois escalões, no 

caso do Voleibol a coordenadora dos núcleos de DE é responsável por um escalão e 

outro professor é responsável por o restante. 

O investimento realizado em termos de materiais e equipamentos no presente ano 

letivo para a disciplina de EF foi elevado, mas foi dada primazia aos núcleos de DE, 

nomeadamente ao nível de bolas nos desportos coletivos e ténis de mesa, e ao nível de 

raquetas para o badminton. Muito do material investido para a disciplina foi de fraca 

qualidade e rapidamente ficou em péssimas condições para ser utilizado nas aulas, ao 

contrário do que aconteceu para o DE em que o material é de muito melhor qualidade, 

levando a uma própria desvalorização da disciplina em prol do DE.  

Estas decisões têm algum impacto nas aprendizagens dos alunos, uma vez que 

em algumas situações torna-se difícil dar as melhores condições de prática aos alunos 

nas diferentes matérias, nomeadamente no voleibol e no badminton onde as bolas, as 

raquetas e os volantes encontravam-se em péssimas condições. O facto de no ginásio 

não existir um tapete em rolo, e o minitrampolim não ter condições para poder lecionar 

essa matéria da ginástica de aparelhos é revelador da própria desvalorização da 

disciplina por parte do grupo, uma vez que preferem dar prioridade aos materiais para o 
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DE em vez de contribuir para que os alunos na sua generalidade possam ter uma EF de 

qualidade, deixando muitas das vezes alguns materiais por estrear porque pertencem ao 

DE, mesmo não existindo materiais com condições para as aulas, como foi o caso das 

raquetas de badminton. 

Uma escola que se preze e um grupo de EF que tenha bem presente que o 

desenvolvimento das aprendizagens dos alunos na disciplina é o fundamental para 

melhorar a qualidade do ensino, deverão ter outra postura que permita dar a todos os 

alunos as melhores condições possíveis para potenciar o seu desenvolvimento e a 

aquisição de competências. 

Para a lecionação das aulas de EF encontra-se definido um mapa de utilização 

das instalações, contemplando todas as turmas, horários e dias de ocupação. Este mapa 

é denominado como roulement de instalações, e prevê a utilização destas ao longo do 

ano letivo, bem como a rotação efetuada, que ocorre semanalmente, ou seja, cada turma 

passa uma semana na mesma instalação e só volta a passar nessa instalação ao fim de 

3 semanas, possibilitando assim a cada turma passar duas vezes por semana em cada 

espaço e consequentemente repetir os conteúdos na mesma semana se assim o 

professor desejar, o que dificulta ligeiramente o trabalho a ser desenvolvido nas matérias 

a serem lecionadas nestes espaços, principalmente nas turmas de 7º ano que têm 

apenas 100 minutos por semana, pois é muito difícil dar continuidade às aprendizagens 

dos alunos de forma mais sistemática para consolidar muitas das competências 

necessárias. 

Ainda assim esta forma de rotação pelos espaços ao longo do ano letivo 

compromete bastante o trabalho a ser produzido junto dos alunos pela incapacidade de ir 

ao encontro dos propósitos das unidades de ensino, onde são essencialmente planeadas 

em função de competências a atingir num determinado período de tempo, e desta forma 

torna-se quase impossível desenvolver um trabalho com mais objetividade e qualidade 

para os alunos, uma vez que Rosado (2003) refere que uma unidade de ensino agrupa 

aulas de acordo com o critério de semelhança do conteúdo lecionado, e isso nesta escola 

é difícil de concretizar em algumas matérias. Por exemplo para a matéria de ginástica de 

aparelhos, caso um professor pretenda lecionar esta matéria durante 6 aulas seguidas 

encontra-se impossibilitado de o concretizar, por apenas ter duas aulas no ginásio de três 

em três semanas, comprometendo assim a lógica da continuidade das aprendizagens 

num curto período de tempo face ao interregno constante. 

Uma das dificuldades que se constata é o fraco funcionamento enquanto grupo de 

EF, visto o trabalho de grupo não existir efetivamente, o que leva à desvalorização da 
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disciplina na escola. Todos os professores têm conhecimento dos documentos 

orientadores existentes, mas a aplicação e as práticas afastam-se muito do que é 

conhecido, pois cada professor realiza a sua ação pedagógica sem critério, seguindo 

aquilo que o próprio considera ser mais adequado, esquecendo a uniformização de 

métodos de trabalho que é prioritário no grupo, levando a que os níveis das turmas sejam 

completamente díspares e a forma de avaliação pouco consensual. 

Claramente que a uniformização de práticas pedagógicas é crucial no grupo, pois 

“a mudança implica construção coletiva, implica concertação e investimento de cada um 

dos professores de modo a que os esforços parcelares possam ganhar uma dinâmica de 

desenvolvimento em cada uma das organizações escolares” (Brás & Monteiro, 1998), o 

que levaria a uma melhoria da intervenção pedagógica por parte de todos os professores. 

As potencialidades de alguns professores poderiam suprir as necessidades de outros e 

assim sucessivamente. Mas apesar disso, sempre que necessário, todos os professores 

do grupo estiveram dispostos a ajudar e a procurar encontrar estratégias quando 

solicitados, apesar de estes terem uma postura muito passiva, ao invés de uma postura 

pró-ativa de forma a melhorar as aprendizagens dos alunos e a forma de intervenção dos 

docentes na escola. 

Num grupo de EF o papel do coordenador é fundamental para que a dinâmica de 

trabalho seja o mais produtiva possível, pois caso isto não venha a acontecer a postura 

dos restantes professores face às dificuldades diárias e todo o stress a que estão sujeitos 

leva a que cada um trabalhe de forma isolada e a ter poucas preocupações com a 

lecionação da disciplina.  

Enquanto profissional de EF no futuro tal como na atualidade procurarei sempre 

ter uma postura pró-ativa que permita evoluir enquanto pessoa e profissional, mas 

também com a preocupação de fazer crescer e evoluir as pessoas que me rodeiam, tanto 

colegas como alunos. 

2.3. Núcleo de Estágio 

O núcleo de estágio é composto por cinco elementos, os três professores 

estagiários, a professora orientadora de escola e a professora orientadora de faculdade. 

A formação inicial de todos os estagiários corresponde à licenciatura em Ciências 

do Desporto, realizada na Faculdade de Motricidade Humana (FMH) da Universidade de 

Lisboa (UL). 

A mais-valia do grupo de estagiários prende-se com facto de cada um ter 

experiência profissional em ramos diferentes, ou seja, um dos estagiários trabalha no 
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ramo do exercício e saúde, e outros dois no ramo treino desportivo, um no futebol e outro 

no andebol.  

Isto permitiu ao longo deste ano de formação contatar com abordagens e 

experiências vividas completamente distintas fundamentalmente pela constante partilha 

de informações entre estagiários no dia-a-dia escolar. Uma vez que a partilha de 

informações por parte dos outros professores de EF foge ligeiramente ao ambiente 

natural da profissão docente, em que deve existir uma partilha de experiências de 

lecionação e estratégias de atuação como forma de enriquecer a formação enquanto 

professor estagiário. “O grupo de Educação Física da escola é o berço da socialização da 

profissão. É aqui que se embalam vontades quotidianas, se estabelecem vínculos, se 

reforçam compromissos, se estabelecem hábitos, se projeta a educação Física …”(Brás 

& Monteiro, 1998), e partindo desta ideia a preocupação com a constante partilha de 

informações, discussões e cooperação entre professores estagiários foram fundamentais 

para melhorar a intervenção enquanto professor na lecionação da disciplina de EF, sendo 

um dos aspetos a considerar em qualquer que seja a profissão, pois no futuro o objetivo 

passa sempre por crescer e desenvolver tendo um conhecimento amplo das diferentes 

realidades e também através da partilha das próprias experiências vividas. 

O tempo passado durante a formação inicial e durante o primeiro ano de mestrado 

foram fundamentais para a escolha dos colegas de núcleo de estágio, pois o trabalho 

desenvolvido em conjunto sempre foi muito rico e sempre proporcionou muitos momentos 

de satisfação. Por isso o facto de conhecer a forma de trabalhar, os comportamentos e as 

dinâmicas de cada um permitiu desenvolver um trabalho de qualidade, principalmente 

nos momentos de maior pressão, onde o respeito e a cooperação estiveram sempre 

presentes. Para além disso por passarmos tanto tempo juntos, e por a amizade também 

ser um dos motivos para a presença neste núcleo de estágio, torna-se fácil a cooperação 

entre nós, o que permite que a aprendizagem seja mais eficaz. 

A diversão foi um aspeto que esteve sempre presente enquanto grupo de 

trabalho, mesmo sabendo diferenciar os momentos de diversão com os de trabalho e 

responsabilidade, quando fazemos aquilo de que mais gostamos tudo se torna fácil e 

divertido, o que me permite olhar para cada um dos meus colegas de estágio com 

certeza, confiança, respeito e principalmente com uma grande amizade, tendo sido estes 

os pressupostos que permitiram passar um ano letivo com vivências completamente 

inesquecíveis.  
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3. A Intervenção do Professor…  

Conforme apresentado no decreto-lei 240/2001 de 30 de agosto (Ministério da 

Educação, 2001a) na dimensão profissional, social e ética, o professor promove 

aprendizagens curriculares, fundamentando a sua prática profissional num saber 

específico resultante da produção e uso de diversos saberes integrados em função das 

ações concretas da mesma prática, social e eticamente situada:  

a) Assumindo-se como um profissional de educação, com a função específica de 

ensinar, pelo que recorre ao saber próprio da profissão, apoiado na investigação e na 

reflexão partilhada da prática educativa e enquadrado em orientações de política 

educativa para cuja definição contribui ativamente;  

b) Exercendo a sua atividade profissional na escola, entendida como uma 

instituição educativa, à qual está socialmente cometida a responsabilidade específica de 

garantir a todos, numa perspetiva de escola inclusiva, um conjunto de aprendizagens de 

natureza diversa, designado por currículo, que, num dado momento e no quadro de uma 

construção social negociada e assumida como temporária, é reconhecido como 

necessidade e direito de todos para o seu desenvolvimento integral;  

c) Fomentando o desenvolvimento da autonomia dos alunos e a sua plena 

inclusão na sociedade, tendo em conta o carácter complexo e diferenciado das 

aprendizagens escolares;  

d) Promovendo a qualidade dos contextos de inserção do processo educativo, de 

modo a garantir o bem-estar dos alunos e o desenvolvimento de todas as componentes 

da sua identidade individual e cultural;  

e) Identificando ponderadamente e respeitando as diferenças culturais e pessoais 

dos alunos e demais membros da comunidade educativa, valorizando os diferentes 

saberes e culturas e combatendo processos de exclusão e discriminação;  

f) Manifestando capacidade relacional e de comunicação, bem como equilíbrio 

emocional, nas várias circunstâncias da sua atividade profissional;  

g) Assumindo a dimensão cívica e formativa das suas funções, com as inerentes 

exigências éticas e deontológicas que lhe estão associadas. 

Todas as funções apresentadas anteriormente dizem respeito àquilo que constitui 

a intervenção do professor no contexto educativo, desde as decisões pedagógicas, a 

relação estabelecida com os alunos e escola, e no papel de DT, pois são várias 

dimensões sobre as quais um professor deve intervir diretamente. 

Assim sendo o professor é alguém que promove aprendizagens curriculares, 

fundamentando a sua prática profissional num saber específico resultante da produção e 
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uso de diversos saberes integrados em função das ações concretas da mesma prática, 

social e eticamente situada. Assumindo-se como um profissional de educação, com a 

função específica de ensinar, pelo que recorre ao saber próprio da profissão, apoiado na 

investigação e na reflexão partilhada da prática educativa e enquadrado em orientações 

de política educativa para cuja definição contribui ativamente (Ministério da Educação, 

2001a). 

Neste âmbito uma vez que a intervenção como professor diz respeito às várias 

tarefas associadas ao processo de estágio, o trabalho desenvolvido e apresentado no 

seguimento do relatório remete-se ao processo de formação de professores estagiários e 

encontra-se cingido à intervenção nas 4 áreas de formação contempladas no guia de 

estágio. Assim o seguimento do relatório retrata muitas das experiências passadas, e das 

aprendizagens obtidas numa perspetiva reflexiva, crítica e projetiva no âmbito da 

organização e gestão do ensino-aprendizagem (área 1), investigação e inovação (área 2), 

participação na escola (área 3), e relação com a comunidade (área 4), de acordo com o 

guia de estágio (2014). 

 

3.1. … nas Decisões Pedagógicas  

O dia-a-dia escolar de um professor está assente nas suas decisões para com as 

aprendizagens dos alunos e assim sendo estas marcam o caminho a percorrer e 

permitem que se consiga levar os alunos a serem melhores do que são. 

A ação docente é guiada por vários processos psicológicos que fundamentam o 

modelo de intervenção pedagógica de um professor nas várias dimensões do ato 

educativo, nomeadamente os processos de pensamento do professor e os seus 

comportamentos observáveis, conceptualizando-se que estes diferem nas fases 

interativa, pré-interativa e pós-interativa. Ambas são influenciadas pelas crenças que os 

professores suportam na sua prática e por aquilo que são os comportamentos dos 

alunos, tendo uma influência nas várias decisões pedagógicas dos professores (Clark & 

Peterson, 1986 citado por Santos, 2004). 

Assim existem as decisões pré-interativas, interativas e pós-interativas que 

definem todo o trabalho desenvolvido e que permitem a existência de uma linha 

condutora do processo de ensino-aprendizagem. As decisões pré-interativas e pós-

interativas são aquelas onde a manipulação pode ser realizada de forma reflexiva e que 

permitem que as decisões interativas decorram com a melhor qualidade possível. Daqui 

surge a necessidade do planeamento, da avaliação e da condução do ensino e das 

aprendizagens dos alunos, como os aspetos fundamentais e que permitem que exista 



 

13 

uma conceção do processo de ensino-aprendizagem coerente e com potencialidades 

para permitir uma aprendizagem significativa e eficaz por parte dos alunos. 

O modelo de planificação por etapas é caraterizado “por se basear num período 

de avaliação inicial sobre todas as matérias, na definição de objetivos anuais perseguidos 

ao longo de etapas, … e conseguindo, na perspetiva dos seus defensores, uma maior 

distribuição das aprendizagens no tempo e facilitando entre outros aspetos, a 

inclusividade e a diferenciação do ensino e diversos outros aspetos essenciais à 

concretização dos objetivos da Educação Física” (Rosado, 2003, p. 36). 

Assim ao longo do ano letivo todo o trabalho produzido nas aulas de EF foi 

suportado com decisões e estruturado em várias etapas face ao modelo de ensino e 

aprendizagem definido e desenvolvido ao longo do ano. 

A avaliação inicial foi a primeira etapa com uma duração de 6 semanas onde 

foram lecionadas todas as matérias definidas pelo departamento de EF e que se 

encontravam contempladas no protocolo de avaliação inicial (Grupo de Educação Física, 

2014) para poder recolher todas as informações sobre os alunos e assim formular um 

diagnóstico para posteriormente prognosticar um nível para os alunos e projetar um 

percurso das suas aprendizagens.  

“A avaliação inicial é um processo decisivo pois, para além de permitir a cada 

professor orientar e organizar o seu trabalho na turma, possibilita aos professores 

assumirem compromissos coletivos, aferindo decisões anteriormente tomadas quanto às 

orientações curriculares, adequando o nível de objetivos e/ou procedendo a alterações ou 

reajustes na composição curricular à escala anual e/ou plurianual, caso considerem 

necessário” (Ministério da Educação, 2001b). 

Esta etapa não representa apenas o facto de se realizar avaliação, representa 

essencialmente o facto de ser uma etapa em que para além da recolha do máximo de 

informações possíveis, de forma pensada e planeada, seja uma etapa que contribua e 

que tenha momentos que levem a uma aprendizagem das matérias alvo de avaliação nas 

aulas de EF, durante um período de tempo alargado (4 a 6 semanas) e em que o 

contexto das aulas onde ocorre essa avaliação seja típico das aulas de EF e não apenas 

um período em que os alunos são examinados (Carvalho, 1994). 

Foi um período de tempo onde foi possível conhecer os alunos na relação com as 

tarefas de aprendizagem, na relação com os outros colegas e na relação com o 

professor. O principal objetivo para além de estar centrado na recolha de informações 

sobre os alunos esteve principalmente assente na criação de rotinas de trabalho para 

posteriormente conseguir realizar um trabalho de qualidade junto destes. Desta forma 
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para a criação dessas rotinas em todas as aulas da etapa de avaliação inicial foi 

realizado um trabalho por estações em que foram lecionadas pelo menos três matérias 

da área das atividades físicas por aula, independentemente do espaço onde esta poderia 

decorrer, ou seja, pavilhão, ginásio ou espaço exterior, conseguindo assim rentabilizar o 

pouco tempo disponível para as aulas de EF. O trabalho por estações foi uma das mais-

valias desta etapa pois permitiu que o ganho de rotinas de trabalho fosse assegurado e 

que a metodologia de trabalho ficasse adquirida, sendo uma das estratégias a adotar nas 

etapas seguintes, e que potenciou a base de organização para o trabalho desenvolvido 

ao longo do ano letivo. Este é um dos aspetos que é fundamental no ensino da EF, pois 

permite que os alunos estejam focados nas situações de aprendizagem e permite ao 

professor realizar uma melhor gestão da turma, principalmente no contexto desta turma 

face à pouca autonomia demonstrada, contudo no futuro como profissional as 

características da turma nunca poderão ser descuradas, e o que funciona de forma eficaz 

com uma turma pode não funcionar com outra. Nas aulas em que a matéria de dança foi 

lecionada a metodologia utilizada na lecionação foi através de um trabalho massivo com 

a turma para garantir que todos os alunos realizavam a tarefa de acordo com o que era 

solicitado, apesar de terem surgido algumas dificuldades numa das primeiras aulas por 

ter sido o primeiro contacto com a matéria por parte dos alunos, sendo evidente o 

retraimento para com a matéria uma vez que estavam a ser observados por todos os 

colegas, surgindo a necessidade de pedir aos alunos para realizarem a situação de 

aprendizagem de olhos fechados. 

A estrutura das aulas também foi um dos aspetos mais marcantes da etapa de 

avaliação inicial e que permitiu que o trabalho a ser desenvolvido nas etapas seguintes 

tivesse aumentado de qualidade, pois todas as aulas do período de avaliação inicial 

tiveram uma estrutura semelhante, ou seja, a organização dos momentos da aula e a 

definição concreta de rotinas de explicitação dos conteúdos e de trabalho a ser realizado 

por parte dos alunos foi assegurado nesta fase do ano letivo, o que levou a que os alunos 

facilmente percebessem que comportamentos deveriam adotar em função do momento 

da aula, desde o momento de chegada ao espaço de aula, os comportamentos a adotar 

em momentos de instrução, ocorridos frequentemente em três partes distintas da aula, 

numa fase inicial para revisão de conteúdos e explicitação dos objetivos a trabalhar, 

numa fase intermédia para explicitação do trabalho e competências a atingir nas 

situações de aprendizagem, e numa parte final com a realização de um balanço acerca 

das práticas dos alunos na aula.  
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Desta forma também os alunos rapidamente perceberam que a dinâmica das 

aulas era constituída por três momentos distintos, numa fase inicial com um aquecimento 

para preparação do organismo para o trabalho a ser desenvolvido, uma parte principal 

onde decorria o trabalho de modo a alcançar as competências e objetivos propostos, e 

uma parte final onde era realizado um retorno à calma. O facto de na etapa de avaliação 

inicial ter sido realizada a distinção concreta dos vários momentos da aula permitiu 

assegurar que os comportamentos dos alunos se orientassem para os diferentes 

momentos, e assim fazer com que o trabalho desenvolvido nas etapas seguintes 

estivesse com estas rotinas adquiridas, podendo direcionar o foco de lecionação para as 

competências que os alunos tiveram de atingir nas 3 áreas de extensão da disciplina de 

EF. Este é um dos aspetos que na minha opinião qualquer profissional de EF deve ter em 

consideração, para que os alunos compreendam que existem vários momentos nas aulas 

e comportamentos que devem ser assumidos em cada um deles, permitindo que o ensino 

e a aprendizagem desenvolvam-se significativamente e que caminhem num sentido 

unívoco, o sucesso dos alunos. 

Esta etapa é fundamental no que diz respeito ao diagnóstico das dificuldades e 

limitações dos alunos face às aprendizagens previstas, assim como para prognosticar o 

seu desenvolvimento, percebendo assim quais as aprendizagens que poderão vir a ser 

alcançadas em EF (Carvalho, 1994), contribuindo, desta forma, para uma melhoria na 

qualidade das aprendizagens e, por consequência, da qualidade do sistema educativo 

(Fernandes, 2007). 

Numa fase inicial uma das decisões pedagógicas tomadas para a etapa de 

avaliação inicial quanto à formação de grupos, numa fase em que o conhecimento acerca 

dos alunos era praticamente nulo, tanto ao nível da relação destes com as matérias e 

tarefas, e na relação destes com os restantes colegas da turma, a decisão tomada 

passou por a formação de grupos ser por ordem numérica, existindo três grupos por aula 

nas aulas realizados no pavilhão e no exterior, e seis grupos por aula nas aulas 

realizadas no ginásio, com o mesmo número de alunos por grupo uma vez que a turma 

era composta por 30 alunos, e isso permitiu que a gestão da aula fosse garantida de 

forma mais eficaz. Um dos aspetos que poderia ter sido melhor decidido diz respeito à 

formação de grupos nas aulas no ginásio, uma vez que com seis grupos de trabalho o 

número de estações era o mesmo, e isso dificultou ligeiramente o trabalho dos alunos, 

devido à quantidade de informação que tinham de memorizar numa fase inicial da aula, 

levando a que durante as aulas existissem alguns alunos a questionar quais as tarefas a 

serem realizadas nas estações quando existia uma rotação entre estações. Caso fosse 
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realizada novamente a avaliação inicial um dos aspetos que seria alterado passava por 

diminuir pelo menos uma estação de trabalho e consequentemente um grupo, permitindo 

trabalhar mais elementos nas diferentes estações e ao mesmo tempo rentabilizar mais o 

espaço de aula, que por vezes ficava condicionado com a existência de muitas estações 

de trabalho. Este foi um dos aspetos que após a reflexão da etapa avaliação inicial foi 

aplicado e que permitiu desenvolver um trabalho com os alunos com uma maior 

qualidade nas etapas seguintes. 

Uma das estratégias utilizadas na etapa de avaliação inicial, uma vez que esta foi 

composta por 6 semanas de aulas, foi o planeamento das aulas para as 3 primeiras 

semanas e a repetição destas para as 3 últimas semanas da etapa, permitindo assim que 

todos os alunos conseguissem repetir as situações de aprendizagem de todas as 

matérias pelo menos duas vezes durante o período de avaliação inicial. Por um lado este 

foi um aspeto que foi positivo pelo facto de os alunos saberem as situações de 

aprendizagem que iriam realizar nas últimas 3 semanas, reduzindo assim de certa forma 

o tempo a ser dedicado a momentos de instrução e explicação das situações e dando a 

possibilidade de os alunos passarem novamente por as situações de aprendizagem, mas 

por outro lado levou a que alguns alunos no tempo de prática em cada uma das matérias 

não conseguissem demonstrar todas as suas competências, nem uma aquisição de 

competências básicas, pois apesar de repetirem a matéria o tempo de prática em cada 

aula foi diminuto, podendo influenciar negativamente o cumprimento dos objetivos 

estabelecidos para a avaliação inicial em cada uma das matérias.  

De seguida apresenta-se o planeamento realizado para a etapa de avaliação 

inicial. 

Espaço 2ª Feira 5ª Feira 

Pavilhão 

Apresentação Voleibol 

Critérios de Avaliação Badminton 

Normas de Funcionamento Flexibilidade Ombros 

Regras na Aula IMC 

Ginásio 

Dança Salto em Altura 

Ginástica de Solo Ginástica Acrobática 

Ginástica de Aparelhos Teste Conhecimentos 

Abdominais (Treino) 
Extensão do Tronco 

Senta e Alcança 

Exterior 
Futebol Corrida de Velocidade 

Basquetebol Corrida de Estafetas 



 

17 

Salto em Comprimento Lançamento do Peso 

Corrida de Barreiras Andebol 

Pavilhão Vaivém (treino) 

Voleibol 

Badminton 

Extensões Braços (Treino) 

Ginásio 

Dança Salto em Altura 

Ginástica de Solo Ginástica Acrobática 

Ginástica de Aparelhos 
Extensões Braços 

Abdominais 

Exterior 

Futebol Corrida de Velocidade 

Basquetebol Corrida de Estafetas 

Salto em Comprimento Lançamento do Peso 

Corrida de Barreiras Andebol 

Pavilhão Vaivém 
 

Tabela 1. Planeamento da Avaliação Inicial (6 semanas) 

No futuro com os mesmos recursos e com base na atual experiência, o período de 

avaliação inicial teria algumas reformulações ao nível das matérias a serem lecionadas 

por aula, pois com três matérias distintas em cada uma das aulas, por vezes torna-se 

difícil que os alunos que regressam de férias consigam num curto espaço de tempo 

demonstrar as suas competências numa aula em que existem várias matérias a 

aprender, e o facto de muitas das vezes os alunos terem tido alterações de crescimento 

leva a que demorem a adaptar-se ao seu corpo novamente, no que diz respeito às 

capacidades condicionais e coordenativas necessárias para o cumprimento dos objetivos 

estabelecidos, podendo influenciar negativamente o diagnóstico realizado pelo professor 

nesta fase do ano letivo. Um das alterações que seria realizada passaria por aumentar o 

número de situações de aprendizagem e reduzir o número de matérias lecionadas por 

aula, não descurando as situações previstas no protocolo de avaliação inicial, mas dando 

possibilidade aos alunos de poderem rever competências adquiridas anteriormente, 

aumentando o tempo potencial de aprendizagem na mesma matéria, potenciando os 

vários objetivos que são alvo de observação durante a etapa de avaliação inicial. O 

vaivém seria realizado com outro tipo de abordagem, tendo em conta o tempo de aulas 

disponível, procurando a realização deste por parte de cada aluno duas vezes como no 

planeamento realizado, mas utilizando quatro aulas para a realização do teste, ou seja, 

nas aulas em que o teste seria realizado apenas metade dos alunos da turma o realizaria 
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para poder também nessas aulas lecionar as matérias da área das atividades físicas e 

assim trabalhar também as rotinas de trabalho importantes nesta etapa. 

Com base na reflexão realizada e nos vários condicionamentos associados ao 

trabalho produzido e à forma de intervenção adotada, encontra-se de seguida uma 

sugestão de reestruturação do planeamento da avaliação inicial, caso existisse a 

possibilidade de voltar a realizar este com os mesmos recursos. 

Espaço 2ª Feira 5ª Feira 

Pavilhão 

Apresentação Teste dos Conhecimentos 

Critérios de Avaliação IMC 

Normas de Funcionamento 
Flexibilidade Ombros 

Regras na Aula 

Ginásio 

Ginástica de Solo Ginástica de Solo 

Salto em Altura Salto em Altura 

Extensão do Tronco Senta e Alcança 

Exterior 

Futebol Futebol 

Salto em Comprimento Salto em Comprimento 

Corrida de Barreiras Corrida de Barreiras 

Pavilhão 
Voleibol Voleibol 

Vaivém (treino) Vaivém (treino) 

Ginásio 
Ginástica de Aparelhos Ginástica de Aparelhos 

Extensões Braços (Treino) Abdominais (Treino) 

Exterior 

Corrida de Velocidade Corrida de Velocidade 

Lançamento do Peso Lançamento do Peso 

Andebol Andebol 

Pavilhão 

Badminton Badminton 

Ginástica Acrobática Ginástica Acrobática 

Vaivém Vaivém 

Ginásio 
Dança Dança 

Extensões Braços Abdominais 

Exterior 
Basquetebol Basquetebol 

Corrida de Estafetas Corrida de Estafetas 

Tabela 2. Sugestão de Planeamento da Avaliação Inicial para 9 semanas 

A avaliação inicial foi positiva com momentos positivos e com outros menos 

conseguidos, onde as decisões e as práticas pedagógicas poderiam ter sido diferentes, e 

as quais com base na experiência atual poderiam ter sido realizadas de forma diferente 
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para melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem dos alunos. Mas ainda assim 

existe um aspeto que poderia ter contribuído para uma realização da etapa de avaliação 

inicial com maior eficácia e com a possibilidade de dar aos alunos mais tempo de 

aprendizagem nas diferentes matérias, sendo esse aspeto o tempo disponível para a 

disciplina, ou seja, uma vez que para o 7º ano apenas existem 100 minutos por semana 

dedicados para a disciplina de EF, divididos em dois blocos de 50 minutos, uma das 

decisões que deveria ter sido tomada passaria por aumentar a etapa de avaliação inicial 

para 9 semanas como apresentado anteriormente na sugestão de reestruturação do 

planeamento, dando a possibilidade de repetir à mesma todas as matérias, mas sempre 

com um tempo de aprendizagem mais elevado do que aquele que foi definido, 

possibilitando assim retirar informações acerca dos alunos com maior validade. Apesar 

de Carvalho (1994) referir que a avaliação deve decorrer durante um período de tempo 

alargado (4 a 6 semanas), o facto de o tempo dedicado para disciplina de EF na escola 

ter sido reduzido em 50 minutos comparativamente ao ano letivo transato, as 9 semanas 

seriam representativas das 4 a 6 semanas que normalmente são utilizadas para a etapa 

de avaliação inicial, uma vez que o tempo letivo de aulas seria semelhante e isso 

permitiria garantir a qualidade da mesma. 

Na recolha da informação para realização dos diagnósticos a estratégia utilizada 

ao longo da etapa de avaliação inicial foi muito no sentido de registar os dados no final de 

cada aula, pois durante o decorrer destas é uma situação com a qual não concordo 

muito, pois desvirtua aquilo que deverá ser a lecionação numa fase inicial do ano letivo, 

pois com uma preocupação apenas assente no registo de informações, as questões que 

são mais prioritárias nas aulas são deixadas para segundo plano. Uma vez que 

facilmente consigo memorizar os nomes e caras dos alunos foi um processo que 

facilmente foi realizado, e que permitiu que a recolha dos dados fosse mais tranquila, pois 

não existiu a necessidade de ter preocupação com o registo e com a condução da aula, o 

que ajudou ainda mais no processo de conhecer todos os alunos rapidamente. Ainda 

assim em algumas aulas foi utilizada a estratégia de registar em simultâneo no decurso 

da aula, mas esta levou a retirar muitas das vezes o olhar dos alunos. Com apenas uma 

turma é um aspeto que facilmente foi contornado, mas no futuro com a lecionação de 

várias turmas talvez tenha que vir a ser uma preocupação, pois o número de alunos é 

muito mais elevado e isso dificulta a memorização de nomes e caras dos alunos, sendo 

talvez importante utilizar como estratégia a recolha de informações por grupo de trabalho, 

mas estando sempre dependente do contexto escolar. 
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Esta estratégia de registo no final das aulas foi uma das que continuou a ser 

utilizada ao longo das etapas seguintes para a realização da avaliação formativa, e é uma 

estratégia que voltaria a realizar caso a avaliação inicial iniciasse neste momento, pois 

permite fazer uma introspeção sobre o desempenho dos alunos de forma mais tranquila e 

assegurando que as questões relacionadas com a condução do ensino e com a criação 

de rotinas de trabalho sejam asseguradas nas aulas. 

O planeamento referente ao trabalho a ser produzido com os alunos ao longo do 

ano letivo passou a ser a preocupação seguinte com o término do período de avaliação 

inicial, visto que uma das principais funções do planeamento é orientar o processo de 

ensino proporcionando uma maximização de aprendizagens significativas aos alunos a 

que se destina (Matos, 2010). Desta forma surgiu a necessidade de realizar o PAT de 

modo a estruturar as aprendizagens dos alunos ao longo de todo o ano letivo. 

O PAT representa uma perspetiva global que procura situar e concretizar o 

programa de ensino no local e com as pessoas envolvidas, com o objetivo de orientar o 

processo de ensino ao longo do ano através do estabelecimento de metas, de acordo 

com as orientações do grupo de EF e o PNEF (Bento, 1998). 

Assim na construção deste documento foram várias as preocupações a ter em 

conta, desde a caraterização da turma, em termos de dinâmica de trabalho e de 

comportamento na aula, e fundamentalmente no que toca aos recursos disponíveis 

(materiais, espaciais, e temporais) para possibilitar produzir um trabalho de qualidade 

com os alunos. 

Uma das primeiras decisões pedagógicas passou pela definição de um modelo 

por etapas, onde cada uma representou um conjunto de unidades de ensino com 

determinados objetivos para os alunos da turma. Ficando assim definidas três etapas 

após a etapa de avaliação inicial realizada anteriormente à construção do PAT e 

correspondente à primeira etapa do ano letivo que serviu de suporte para o trabalho 

desenvolvido nas etapas seguintes. A etapa constitui-se como um período do ano que se 

distingue dos restantes por ter particularidades e contributos específicos na 

aprendizagem dos alunos e que levam à concretização do conjunto dos objetivos anuais 

(Rosado, 2003). A segunda etapa denominou-se de etapa de aprendizagem e 

desenvolvimento, a terceira de desenvolvimento e consolidação, e a quarta e última 

etapa de revisão e aperfeiçoamento. Cada uma destas etapas esteve assente no trabalho 

de competências referentes às três áreas de extensão da disciplina de EF. 

Tendo em conta a definição das várias etapas de trabalho para o ano letivo 

acabou por ser importante contemplar as várias matérias a serem lecionadas para a área 
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das atividades físicas, uma vez que apesar de no protocolo de avaliação estarem 

definidas as matérias alvo de avaliação, as matérias alternativas do PNEF não estão 

definidas e daí ter surgido a necessidade de definir o corfebol como matéria alternativa 

para a turma de modo a dar a conhecer uma matéria diferente do que é comum no 

presente contexto escolar. Assim foram definidas as várias matérias da área das 

atividades físicas a abordar na disciplina de EF para o 7º ano, ficando definido na 

subárea das atividades físicas e desportivas, nos jogos desportivos e coletivos: o futebol, 

voleibol, andebol, basquetebol e corfebol; nas ginásticas: a de solo, de aparelhos e 

acrobática; no atletismo: a corrida de velocidade, estafetas e barreiras, o salto em 

comprimento e em altura, e o lançamento do peso; nas raquetas: o badminton. Ainda na 

subárea das atividades rítmicas e expressivas ficaram definidas a dança social: 

merengue, e a dança tradicional: regadinho, pois são as matérias definidas para o 7º ano 

na escola. 

Posteriormente em função do diagnóstico realizado a cada aluno em cada uma 

das matérias foi necessário uma análise e reflexão das decisões a tomar, particularmente 

para a definição das matérias prioritárias para os alunos, e nas repercussões que o foco 

de trabalho nessas matérias poderia vir a trazer na aprendizagem dos alunos nas 

restantes matérias. Foi uma fase do ano letivo que envolveu muita reflexão da minha 

parte e muita discussão de ideias com os colegas do núcleo de estágio e professoras 

orientadoras, no sentido de conseguir ajustar os prognósticos à realidade dos alunos para 

o final do ano letivo considerando única e exclusivamente as informações recolhidas nas 

primeiras 6 semanas do ano letivo durante a avaliação inicial. Tendo ainda a 

particularidade de não conseguir realizar uma previsão exata do nível que os alunos 

poderiam vir a atingir no final do ano letivo face à inexperiência normal desta fase do ano, 

indo ao encontro do estudo de Teixeira & Onofre (2009) que referem que as dificuldades 

dos professores estagiários prendem-se fundamentalmente com a construção do PAT e 

tarefas associadas a este, mas que estas diminuem ao longo do ano letivo, algo no meu 

caso muito devido à constante procura de estratégias. 

Assim uma das estratégias adotadas para a formulação dos prognósticos passou 

pela análise dos diagnósticos em duas vertentes: em primeiro lugar com uma análise 

horizontal, aluno a aluno, nas várias matérias identificando rapidamente as várias 

competências atingidas em cada uma das matérias e assim identificando as 

competências que cada aluno poderia vir a atingir no final do ano letivo; e em segundo 

lugar uma análise vertical, matéria a matéria, na turma procurando identificar as maiores 

necessidades no seu todo e assim identificar possibilidades de aquisição de 
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competências para o final do ano em função do número de alunos existentes, por 

exemplo se na matéria de basquetebol um professor identificar que apenas cinco alunos 

da turma conseguem atingir o nível introdutório no final do ano letivo, será uma matéria 

na qual a turma não poderá atingir os objetivos terminais porque não existe número de 

alunos suficientes para conseguir trabalhar as situações definidas para o nível 

introdutório para o final do ano letivo, mas tendo consciência de que esse grupo de 

alunos possui o nível em questão.  

Um dos aspetos que foi tido em conta para a formulação dos prognósticos aluno a 

aluno passou pela definição de sucesso na disciplina de EF tendo em conta o estipulado 

nos critérios de avaliação da disciplina. Esta definição de sucesso condicionou de certa 

forma os prognósticos realizados em todas as matérias para todos os alunos, face às 

prioridades a serem estabelecidas e face à preocupação com o ecletismo definido nos 

critérios de avaliação. Assim na maioria dos casos ficou estipulado o prognóstico de nível 

introdutório (único nível trabalhado com a turma nas várias matérias) em mais que duas 

matérias da mesma categoria, entendendo-se por categorias os jogos desportivos e 

coletivos, as ginásticas, o atletismo e os desportos de raquetas, ou seja, um aluno com 

diagnóstico de nível parte introdutório em todos os jogos desportivos e coletivos teve um 

prognóstico de nível introdutório em duas matérias desta categoria, não obstante a isso, 

definiu-se que o trabalho desenvolvido seria no sentido de atingir o nível introdutório nas 

restantes mas sabendo que nestas dificilmente atingiria o nível trabalhado ao longo do 

ano, permitindo que o prognóstico se aproximasse mais da realidade, levando desta 

forma o aluno a ter uma maior preocupação com as matérias onde o prognóstico definido 

era nível introdutório. 

Inácio et al. (2015) destacam que os professores estagiários consideram ser 

importantes os vários aspetos relacionados com os objetivos, porque estes são o 

principal aspeto na orientação e regulação do processo de aprendizagem dos alunos, em 

duas vertentes, na sua definição e respetiva reformulação em função das aprendizagens 

dos alunos. 

A definição dos prognósticos tornou-se numa das decisões mais difíceis após o 

período de avaliação inicial, pela falta de experiência no contacto com os alunos e na 

previsão das potencialidades destes, ou seja, se conseguiam atingir ou não os objetivos 

definidos para as várias matérias a serem alvo de avaliação no decurso do ano letivo, 

indo ao encontro do estudo de Inácio et al. (2015) onde o planeamento surge como uma 

das principais dificuldades dos professores estagiários, sendo evidenciado a dificuldade 

em conseguir saber que nível os alunos poderiam vir a atingir no final do ano. As 
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dificuldades estiveram ainda presentes pela preocupação com a definição das matérias 

prioritárias na turma, porque numa fase inicial pretendia que todos os alunos 

conseguissem atingir o nível introdutório em todas as matérias, mas isto traria alguns 

problemas relativamente ao tempo disponível para a aprendizagem dos alunos em todas 

elas. Pois para uma minoria de alunos algumas matérias poderiam ser prioritárias, mas 

para a generalidade da turma seriam outras, o que vinha a condicionar todo planeamento 

a ser realizado, e que levou a alguns alunos com diagnóstico de nível introdutório numa 

matéria ficassem com essa matéria como prioritária, mesmo com as competências já 

adquiridas.  

Para a formulação das decisões acerca das matérias prioritárias surgiu a 

necessidade de ter em conta os vários fatores que tiveram influência e que podem 

condicionar ou facilitar um processo de ensino aprendizagem na íntegra. Desses fatores 

considera-se o tempo de aulas disponível, o número de aulas em cada uma das etapas, o 

roulement e polivalência das instalações, os recursos materiais existentes, e a definição 

do sucesso estipulada nos critérios de avaliação da disciplina. Um dos critérios utilizados 

para a definição das matérias prioritárias na escola passa por definir como matérias 

prioritárias para as turmas, aquelas onde o nível demonstrado pelos alunos ao longo da 

avaliação inicial se encontra mais próximo do sucesso, ou neste caso do nível 

introdutório. Assim tendo em conta todos os fatores evidenciados anteriormente as 

matérias definidas como prioritárias para a turma foram voleibol, basquetebol, ginástica 

de solo e badminton. 

Para além da definição das matérias prioritárias surgiu a necessidade de 

identificar os alunos críticos na turma, no sentido positivo e negativo, sendo uma 

ferramenta muito útil para os planeamentos futuros e para a definição de estratégias de 

intervenção na turma ao longo das várias etapas. Assim foram definidos 7 alunos como 

tendo mais dificuldades e 5 como os alunos com mais competências, estes últimos 

utilizados muitas das vezes como agentes de ensino na decurso da aulas, tendo também 

uma função de auxiliarem os colegas na superação das dificuldades sentidas, algo que é 

de extrema importância na disciplina de EF e que é possibilitada pelo trabalho 

desenvolvido em grupos. 

Ainda na construção do PAT as preocupações voltaram-se para a definição dos 

objetivos terminais e intermédios para cada uma das matérias passiveis de avaliação ao 

longo do ano letivo. Principalmente na definição dos objetivos intermédios as 

complicações foram muito mais elevadas, face às dificuldades encontradas na 

estruturação dos objetivos e articulação nas diferentes etapas do PAT. Pois a definição 
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de objetivos mais simples do que aqueles que estavam definidos nos objetivos terminais 

limitou de certa forma o trabalho produzido, apesar de promover uma diferenciação de 

ensino com a definição de objetivos distintos para os diferentes alunos da turma em 

função das suas necessidades. Assim uma das estratégias na definição dos objetivos 

terminais passou pela leitura do PNEF, retirando os objetivos correspondentes ao nível 

introdutório de cada uma das matérias. Quanto aos objetivos intermédios a estratégia 

passou pela estruturação dos objetivos terminais, numa perspetiva de simplificação das 

aprendizagens, reduzindo o nível de complexidade e dificuldade dos vários objetivos, 

recorrendo a vários documentos de apoio das diferentes matérias de modo a simplificar 

os objetivos definidos para cada uma das matérias, como por exemplo no futebol a 

situação definida nos objetivos terminais é jogo 5x5 (Gr+4x4+Gr), mas para objetivos 

intermédios a situação pretendida foi o 3x3 ou mesmo em situação de superioridade 

numéria por parte do ataque como o 2x1. 

Nesta definição de objetivos intermédios foi considerado o nível prognosticado 

para cada aluno, em cada uma das matérias, de modo a diferenciar o projeto a ser 

realizado junto de cada um, pois alunos com diagnóstico de nível não introdutório tinham 

definidos determinados objetivos intermédios, alunos com diagnóstico de nível parte 

introdutório outros objetivos e alunos com diagnóstico de nível introdutório com outros. 

Ou seja, alunos com prognóstico de nível não introdutório ou parte introdutório tinham de 

atingir objetivos muito mais simples do que alunos com prognóstico de nível introdutório. 

Assim a definição dos objetivos no seu todo, intermédios e terminais, realizou-se de 

forma coerente e com uma lógica de aprendizagem crescente, no sentido de trabalhar 

competências com um aumento da dificuldade e complexidade no decurso das várias 

etapas, com início na etapa de aprendizagem e desenvolvimento e término na etapa de 

revisão e aperfeiçoamento. 

Ainda no PAT surgiram preocupações com as estratégias de ensino, que 

“correspondem ao conjunto das ações do professor orientadas por um plano de ação 

onde se organiza a utilização de determinados métodos e meios a fim de concretizar os 

objetivos propostos” (Rosado, 2003, p. 30), e que permitiram definir claramente o tipo de 

postura e forma de trabalho junto dos alunos da turma, contribuindo de certa forma para o 

desenvolvimento de uma relação de respeito e de responsabilidade nas práticas 

educativas. Estas estratégias de ensino centraram-se muito na intervenção enquanto 

professor nas aulas, na instrução, feedback e organização. Foram um conjunto de 

estratégias de base importantes e que foram consideradas para permitir produzir um 
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trabalho de qualidade junto dos alunos ao longo do ano letivo nas várias etapas e 

unidades de ensino e que foram alvo de reestruturações com o decorrer do ano letivo.  

Na definição do processo de avaliação com base no modelo adotado para o ano 

letivo a avaliação formativa foi uma das preocupações com a formulação do PAT, com o 

intuito de poder orientar o trabalho produzido pelos alunos realizando um registo contínuo 

e sistemático ao longo do ano das aprendizagens destes, o que permitiu poder reformular 

o trabalho a ser produzido com os alunos, orientando-os para melhores aprendizagens de 

acordo com as suas necessidades nas etapas e unidades de ensino seguintes. Quanto à 

avaliação sumativa esta ficou definida de acordo com os critérios de avaliação da 

disciplina e apareceu com um caráter formal no final do ano, correspondendo ao final da 

última etapa. De certa forma os critérios de avaliação foram a base para a planificação 

realizada ao longo do ano e que levou à criação de um projeto para cada aluno orientado 

para o sucesso deste, e que no decurso do ano permitiu reorientar o projeto de cada 

aluno em função das necessidades existentes. 

Após o planeamento a nível macro ter ficado definido passou a ser importante 

planear a nível meso e micro, face à necessidade de dar as melhores aprendizagens aos 

alunos, surgindo daí a importância do planeamento das etapas e das unidades de ensino 

no decurso do ano letivo, sempre dependentes da avaliação formativa realizada e da 

análise das várias componentes com importância para as práticas dos alunos no dia-a-

dia escolar. 

Uma das primeiras preocupações com a elaboração dos documentos de 

planeamento das etapas e unidades de ensino passou por uma articulação coerente em 

termos de estrutura e organização dos mesmos para garantir que a conceção das ideias, 

das várias estratégias, dos objetivos definidos e de todo o processo de ensino-

aprendizagem fosse o mais bem conseguido, com o intuito de permitir uma continuidade 

e intencionalidade nas várias decisões pedagógicas. A estruturação destas componentes 

nos vários níveis de planeamento seguiram uma linha de pensamento orientada no 

sentido da especificidade, ou seja, o planeamento a um nível macro (PAT) foi realizado 

numa perspetiva ampla e geral para as características da turma, a um nível meso (plano 

de etapa) com um caráter de maior especificidade para algumas componentes, mas 

ainda de forma geral para a turma, e a um nível micro (plano de unidade de ensino) muito 

centrado na especificidade numa perspetiva mais exígua daquilo que era objetivo e 

necessário ser trabalhado com os alunos da turma. Num paralelismo com a estruturação 

do PNEF, em termos de objetivos na EF, a estrutura e a especificidade foram 

semelhantes, ou seja, a um nível macro existem as finalidades da disciplina de EF, a um 
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nível meso os objetivos gerais, e a um nível micro os objetivos específicos e 

operacionais, que quando atingidos em sentido contrário permitem que todo o processo 

se torne coerente e integrado na sua globalidade. 

Assim no planeamento das etapas e respetivas unidades de ensino as 

preocupações estiveram essencialmente na caraterização e justificação das várias 

decisões pedagógicas tomadas, nomeadamente a articulação das várias matérias das 

três áreas de extensão, a formação de grupos, as estratégias e estilos de ensino, os 

objetivos específicos, a diferenciação pedagógica e a avaliação. 

O PNEF identifica que “ao longo do ano letivo devem prever-se períodos em que é 

predominante determinada matéria ("aprendizagem concentrada") e períodos de 

revisão/aperfeiçoamento posteriores, em ciclos mais curtos ou em partes de aula 

sistematicamente mantidas num determinado número de semanas ("aprendizagem 

distribuída"), de modo a garantir ou a confirmar a consecução dos objetivos no final do 

ano de escolaridade, numa perspetiva de concretização das competências de ciclo” 

(Ministério da Educação, 2001b). 

Na articulação das várias matérias das três áreas de extensão as preocupações 

passaram por conseguir organizar de forma coerente todo este processo ao longo do ano 

letivo nas várias etapas e unidades de ensino, tendo o cuidado de possibilitar aos alunos 

passarem mais tempo nas matérias prioritárias mas ao mesmo tempo fazendo com que 

as matérias não prioritárias fossem lecionadas sistematicamente, para que os alunos não 

tivessem longos períodos de tempo sem contacto com as matérias, o que levaria ao não 

cumprimento do modelo por etapas que promove uma aprendizagem contínua e 

sistemática das várias matérias ao longo do ano e que permitiu uma aprendizagem 

concentrada das matérias prioritárias principalmente durante a etapa de aprendizagem e 

desenvolvimento com o intuito de permitir aos alunos adquirir as competências 

necessárias o mais rapidamente possível. Acabou por ser uma gestão bem conseguida 

ao colocar as matérias prioritárias para a turma sempre em primeiro plano e tentando 

contemplá-las sempre em todas as unidades de ensino das várias etapas, conseguindo 

desta forma dar o tempo necessário a cada uma destas matérias.  

Ao longo do ano foi importante centrar o trabalho desenvolvido numa perspetiva 

de evolução constante, permitindo que as várias decisões que contribuíram para o 

desenvolvimento dos alunos fossem muitas das vezes orientadas no sentido de querer 

atingir algo mais difícil, daí existindo a necessidade de em cada etapa serem 

desenvolvidas mais competências e com uma maior complexidade que na etapa ou 

etapas anteriores, por exemplo na matéria de ginástica de aparelhos visto ter sido uma 
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matéria onde grande parte dos alunos da turma não conseguiria atingir o nível 

introdutório no final do ano, tendo o prognóstico de nível parte introdutório existiu a 

necessidade de na definição dos objetivos intermédios na etapa de aprendizagem e 

desenvolvimento, para este grupo de alunos procurar que estes atingissem as 

competências mais básicas do nível trabalhado, e posteriormente em função da sua 

evolução trabalhar outras competências mais complexas, como no caso da trave onde 

existiam alunos com dificuldades na marcha com a ponta dos pés, e a realização do salto 

a pés juntos apenas surgiu depois desta competência se encontrar adquirida. 

Todo este processo de articulação de matérias teve um propósito muito centrado 

nas necessidades dos alunos demonstradas no decurso do ano letivo, principalmente as 

matérias prioritárias, que nas etapas de aprendizagem e desenvolvimento, e de 

desenvolvimento e consolidação de competências foram muito orientadas para aquilo 

que era o necessário para a turma, com algumas restruturações na transição entre estas 

etapas, face ao desenvolvimento demonstrado pelos alunos e registado através da 

avaliação formativa, como ocorreu na matéria de badminton onde o tempo de 

aprendizagem passado na segunda etapa foi suficiente para os alunos conseguirem 

atingir as competências necessárias para o final do ano, deixando assim de ser prioritária 

na turma, mas com maior significado com a entrada da etapa de revisão e 

aperfeiçoamento perto do final do ano letivo, onde as matérias prioritárias para a turma 

deixaram de existir e surgiram então matérias prioritárias para os alunos, onde o trabalho 

produzido foi muito no sentido de cada aluno conseguir superar as dificuldades ainda 

existentes nas matérias onde tinham necessidades e colmatá-las para atingir o sucesso 

na disciplina de EF, tendo uma forte ligação com a diferenciação pedagógica abordada 

mais à frente. Torna-se importante com a mobilização dos vários recursos conseguir 

perceber a evolução dos alunos ao longo do ano letivo e assim conseguir conduzir estes 

ao sucesso, sendo importante o professor perceber quando é uma necessidade para toda 

a turma e quando passa a ser uma necessidade apenas para um conjunto de alunos, 

para poder reformular assim toda a sua ação pedagógica, e dar a possibilidade de todos 

os alunos conseguirem alcançar o sucesso, tendo esta de ser uma preocupação 

enquanto futuro professor. 

A formação de grupos acabou por ser outras das decisões de maior importância 

no decurso do ano letivo face aos objetivos pretendidos para cada uma das etapas. 

Assim com o início da segunda etapa com o trabalho centrado naquilo que foi o 

diagnóstico e prognóstico realizados na avaliação inicial, com base no contacto com os 

alunos e no estudo de turma realizado, e com algumas dinâmicas e rotinas de trabalho 
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desenvolvidas a primeira preocupação com a formação de grupos prendeu-se com a 

continuação do desenvolvimento destas em paralelo com o desenvolvimento de um 

trabalho sério e objetivo com os alunos, de modo a assegurar um ensino de qualidade e 

aprendizagens significativas para estes. Por isso as questões comportamentais, os 

interesses e as relações de empatia foram importantes neste processo, pois permitiram 

separar os alunos críticos e que em alguns momentos na etapa de avaliação inicial 

demonstraram lacunas comportamentais, e assim definir os grupos de modo a produzir 

um trabalho de qualidade, sendo muito importante a identificação dos alunos críticos. 

Assim na etapa de aprendizagem e desenvolvimento os grupos formados eram 

essencialmente heterogéneos no sentido dos alunos com mais competências auxiliarem 

os alunos com maiores necessidades de modo a que estes conseguissem adquirir as 

competências de base nas várias matérias e assim nas etapas seguintes poder 

desenvolver um trabalho mais sustentado e de maior rigor.  

A formação de grupos foi muitas das vezes realizada com a preocupação de 

permitir a cada aluno o melhor conjunto de colegas para aquele momento, em função dos 

objetivos a serem trabalhados e dos níveis que os alunos demonstravam nas matérias a 

serem lecionadas nas várias unidades de ensino, e que daria garantias de cumprir e de 

trabalhar de forma objetiva e intencional. Assim sendo após a etapa de aprendizagem e 

desenvolvimento começou a surgir uma preocupação de possibilitar aos alunos um 

conjunto de colegas com níveis semelhantes de desempenho para que as situações de 

aprendizagem se tornassem mais desafiantes, estipulando assim nas duas últimas 

etapas grupos homogéneos, com exceção na etapa de desenvolvimento e consolidação 

nas matérias prioritárias, onde os alunos ainda não estavam preparados para trabalhar 

dessa forma face à necessidade de adquirir algumas competências de base não 

adquiridas na segunda etapa. 

“A formação dos grupos é um elemento chave na estratégia de diferenciação do 

ensino. Os diferentes modos de agrupamento (por exemplo por sexos ou por grupos de 

nível) devem ser considerados processos convenientes, em períodos limitados do plano 

de turma, como etapa necessária à formação geral de cada aluno … deve permitir, 

preferencialmente, a interação de alunos com níveis de aptidão diferentes. No entanto, 

sempre que necessário à eficácia do processo ensino-aprendizagem, deve assegurar-se 

a constituição homogénea dos grupos. A fixação dos grupos, durante períodos de tempo 

muito alargados não é aconselhável, até pela importância que a variedade de interações 

assume no desenvolvimento social dos jovens” (Ministério da Educação, 2001b) 
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A constante alteração dos grupos de trabalho foi uma das estratégias adotadas e 

que esteve muito dependente dos resultados da avaliação inicial e da avaliação formativa 

realizada no decurso do ano letivo, pois o objetivo passou por permitir aos alunos 

trabalharem com o grupo de alunos que seria mais adequado para determinada matéria 

em determinado momento do ano. Não obstante a isso poderia ter decidido a formação 

de grupos noutra vertente que permitiria uma maior estabilidade e talvez um trabalho de 

grupo mais evidente caso os grupos definidos se tivessem prolongado no tempo e não 

tivessem sido alterados, o que poderia trazer ganhos ao nível das rotinas e do tempo 

investido em algumas aulas com aspetos organizacionais da turma. Mas talvez com esta 

decisão a promoção de aprendizagens diferenciadas não teria sido conseguida, pois com 

alunos com níveis de desempenho diferentes em várias matérias tornar-se-ia muito 

complicada essa gestão das aprendizagens dos alunos. Mas é uma questão que deve 

ser tida em conta, pois cada turma possui as suas particularidades, e caso a turma seja 

propícia à manutenção dos mesmos grupos de trabalho durante um longo período de 

tempo poderá trazer benefícios à aprendizagem dos alunos, pois permitirá ao professor 

direcionar a sua atenção para outras particularidades da intervenção pedagógica.  

Quanto às estratégias e estilos de ensino uma das decisões tomadas para todas 

as etapas e unidades de ensino passou pela lecionação das aulas numa vertente 

politemática, muito devido ao pouco tempo disponível para a disciplina de EF. A 

realização das aulas nesta vertente levou a que em praticamente todas as aulas nas 

várias etapas ao longo do ano o trabalho por estações fosse uma característica 

dominante, e que de certa forma contribuiu para a criação de rotinas de trabalho desde a 

etapa de avaliação inicial, sendo uma das decisões que voltaria a repetir com base nos 

recursos existentes, pois o tempo disponível condicionou bastante o trabalho a ser 

produzido com a turma sendo esta uma das estratégias mais viáveis e que me fará no 

futuro considerar as várias possibilidades e ponderar as várias decisões a serem 

tomadas para que o sucesso dos alunos não seja colocado em causa. Todo o trabalho 

produzido junto dos alunos foi numa base de permitir o desenvolvimento de 

competências específicas dos conteúdos a serem lecionados, e dessa forma o 

planeamento das aulas com uma definição clara dos três momentos, parte inicial, parte 

principal e parte final, foram fatores importantíssimos e contribuíram para uma 

intervenção positiva e coerente com os alunos da turma, muito devido às rotinas de 

trabalho adquiridas no decurso do ano letivo, pois este é um aspeto prioritário na 

lecionação da EF, pois contribui claramente para o desenvolvimento de competências 

das três áreas de extensão da disciplina de forma eficaz. 
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Uma das decisões tomadas desde a etapa de aprendizagem e desenvolvimento 

passou por em cada unidade de ensino na primeira aula realizada num determinado 

espaço definido pelo roulement, realizar na mesma semana a aula com a mesma 

estrutura e organização do trabalho a desenvolver junto dos alunos, permitindo assim 

rentabilizar o tempo de aprendizagem dos alunos, principalmente na segunda aula de 

cada semana, visto o tempo de instrução ser mais reduzido. Foi uma estratégia adotada 

face às particularidades do roulement de instalações e do tempo de aulas para a 

disciplina de EF, permitindo assegurar que a segunda aula de cada semana em cada 

espaço tivesse um tempo potencial de aprendizagem mais elevado, uma vez que todos 

os aspetos de organização e de conhecimento acerca das situações de aprendizagem 

tinham ficado adquiridos na primeira aula da semana, pois “a memorização é um dos 

processos mais importantes da aprendizagem já que esta depende obrigatoriamente da 

retenção das habilidades aprendidas” (Melo, Godinho, Mendes, & Barreiros, 2007, p. 49). 

Relativamente aos estilos de ensino na generalidade das etapas o ensino foi 

predominantemente realizado com o estilo de ensino por tarefa, um estilo que para além 

de ser individual, implica a memorização das situações de aprendizagem por parte dos 

alunos, e o feedback fornecido é dirigido de forma individual (Mosston & Ashworth, 2008), 

face à pouca autonomia demonstrada pela turma desde cedo, e no caso das danças foi 

necessário a lecionação com um estilo por comando. No decurso da segunda etapa a 

utilização de fichas guião na aprendizagem dos alunos foi importante porque permitiu 

numa fase do ano onde as rotinas começavam a ficar consolidadas passar essa 

responsabilidade para os alunos, onde eles próprio tinham que se regular e perceber as 

situações de aprendizagem a realizar, libertando assim a minha ação para o fornecimento 

de feedback e para acompanhar os alunos nas suas aprendizagens, tentando 

desenvolver a autonomia por parte destes. Ainda assim após a segunda etapa, o ensino 

continuou a desenvolver-se numa perspetiva de dar aos alunos mais autonomia nas suas 

decisões e no seu trabalho, iniciando na etapa de desenvolvimento e consolidação com a 

lecionação da ginástica de solo utilizando o estilo de ensino por autoavaliação de modo a 

que os alunos regulassem as suas aprendizagens, uma vez que este é um estilo de 

ensino onde os alunos trabalham de forma independente e confrontam o seu 

desempenho com os critérios elaborados pelo professor relativamente às matérias e 

objetivos definidos (Mosston & Ashworth, 2008).  

 Na última etapa houve claramente uma preocupação de permitir maior autonomia 

aos alunos, continuando com a aplicação do estilo de ensino por tarefa com as 

preocupações nas aprendizagens dos alunos centradas nas suas necessidades, apesar 
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de nas matérias de revisão ser dada uma maior autonomia aos alunos no tempo passado 

nessas matérias. Tornou-se numa decisão difícil mas que teve de ser assumida enquanto 

professor e promotor de aprendizagens orientadas para o sucesso dos alunos, pois tendo 

vários alunos com necessidades em determinadas competências de determinadas 

matérias a preocupação esteve essencialmente no acompanhamento destes e no 

desenvolvimento dessas competências para alcançarem o sucesso, possibilitando maior 

autonomia de aprendizagem aos alunos com as competências adquiridas nas outras 

matérias. 

As decisões relativas aos objetivos específicos estiveram muito assentes nas 

informações recolhidas durante a avaliação inicial e durante as várias etapas e unidades 

de ensino, nas três áreas de extensão da disciplina de EF. Assim com o iniciar da etapa 

de aprendizagem e desenvolvimento a definição dos objetivos foi simples face à 

estruturação dos objetivos no PAT pelas várias etapas, existindo apenas a necessidade 

de articular os vários objetivos intermédios definidos pelas unidades de ensino em que 

essas matérias eram lecionadas, procurando utilizar uma lógica de continuidade e 

crescimento na dificuldade e complexidade dos objetivos definidos, sendo uma estratégia 

que permitiu detalhar e clarificar eficazmente o trabalho a ser produzido com os alunos 

nas várias unidades de ensino. Com o decorrer do ano letivo e com as transições entre 

etapas surgiu em muitos dos alunos a necessidade de reajustar os prognósticos e isso 

levou a que muitos dos objetivos definidos anteriormente no PAT fossem reestruturados, 

assim como os prognósticos nas diversas matérias, mas sempre com a premissa de 

procurar uma sistematização dos objetivos a serem trabalhados por unidade de ensino 

em cada uma das etapas, simplificando assim a estruturação das aulas e o tipo de 

situações de aprendizagem a serem utilizados para o cumprimento dos objetivos 

definidos. Numa fase final do ano letivo com a entrada na etapa de revisão e 

aperfeiçoamento a definição de objetivos foi simples, tendo uma abordagem de procurar 

que os alunos atingissem os objetivos terminais em cada uma das matérias, não 

descurando as necessidades dos vários alunos. Surgindo daí a importância das decisões 

ao nível da diferenciação pedagógica, o que encontra-se mais estruturado de seguida. 

Quanto à diferenciação pedagógica acabou por ser uma das grandes 

preocupações ao longo de todo o ano letivo, em todas as etapas seguintes à avaliação 

inicial, numa perspetiva de procurar que os alunos alvo de necessidades conseguissem 

colmatá-las e produzir um trabalho de qualidade. Nas etapas de aprendizagem e 

desenvolvimento, e de desenvolvimento e consolidação a diferenciação baseou-se muito 

naquilo que foram os prognósticos, tanto numa fase inicial como na reformulação 
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realizada na entrada da terceira etapa, realizados para cada um dos alunos em cada uma 

das matérias, existindo alguns alunos a trabalhar situações diferenciadas dos restantes 

colegas da turma, com o mesmo tempo de aprendizagem que os colegas sem 

diferenciação evidente, em que por exemplo o grupo de alunos com prognóstico de nível 

introdutório no futebol realizava situação de jogo 3x3 com guarda-redes avançado, e o 

grupo de alunos com prognóstico de nível parte introdutório realizava situação de 

exercício por vagas de 2x1+Gr. Chegando à ultima etapa, de revisão e aperfeiçoamento, 

visto o intuito desta passar por permitir aos alunos trabalharem de forma objetiva e 

centrada nas necessidades ainda existentes definiu-se claramente uma distinção do 

trabalho a ser realizado, dando mais tempo aos alunos nas matérias onde ainda tinham 

dificuldades, e orientando esse trabalho para determinados critérios que faltavam ser 

atingidos, como por exemplo no badminton existia um aluno com necessidades no 

serviço, e outros três alunos com necessidades em avançar a perna do lado da raqueta 

em cada batimento, e ainda na área da aptidão física um dos alunos teve um trabalho 

diferenciado da restante turma por ter necessidades na aptidão aeróbia realizando um 

trabalho de melhoria desta componente isoladamente. Esta diferenciação foi definida face 

à recolha de informações realizada nas etapas e unidades de ensino anteriores e 

prognóstico a ser atingido, permitindo identificar claramente as componentes críticas das 

várias matérias em que os alunos ainda tinham dificuldades de forma objetiva e 

específica, permitindo um trabalho de maior rigor e qualidade junto dos alunos, tendo 

esta de ser uma preocupação de qualquer professor de EF porque se pretendemos que 

os alunos atinjam o sucesso, os alunos deverão ter uma aprendizagem tão global quanto 

possível e tão específica quanto necessária para chegar ao sucesso, indo ao encontro do 

que é afirmado no PNEF: “Na organização dos processos de aprendizagem e 

aperfeiçoamento em cada matéria, aplica-se o princípio segundo o qual a atividade 

formativa é tão global quanto possível e tão analítica quanto necessário. Entende-se por 

atividade "global" a organização da prática do aluno segundo as características da 

atividade referente - jogo, concurso, etc.. Por atividade "analítica" entende-se a 

exercitação, o aperfeiçoamento de elementos críticos (parciais) das diferentes 

competências técnicas ou técnico-táticas, em situações simplificadas ou fracionadas da 

atividade referente” (Ministério da Educação, 2001b).  

Todas estas decisões de diferenciação pedagógica estiveram muito centradas 

naquilo que foi o desempenho e evolução das aprendizagens dos alunos ao longo do 

ano, e nesse sentido levou a que a diferenciação se procedesse a vários níveis, para as 

situações de aprendizagem, para a diferenciação da instrução e do feedback fornecido. 
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Pois com a definição concreta de uma diferenciação de aprendizagens levou 

obrigatoriamente a ter preocupações com as informações dirigidas aos alunos, tanto em 

termos prévios à atividade, como no decurso e pós atividade propriamente dita. Surgindo 

assim a necessidade de especificar as diversas formas de transmissão da informação, 

tendo sempre a preocupação em garantir as três variáveis predominantes na instrução, a 

capacidade de atenção, as estratégias de desempenho motor, e as pistas verbais 

(Godinho, Mendes, Melo, & Barreiros, 2007), por exemplo numa aula na instrução à 

turma as preocupações estiveram centradas naquilo que era fundamental para todos no 

badminton, nomeadamente a posição base, a adequação da pega da raqueta e a 

realização dos deslocamentos, mas para um grupo de alunos com necessidades teria 

que ter preocupações para com a questão de avançar a perna do lado da raqueta em 

cada batimento, dando esta informação apenas a esse grupo de alunos aquando do 

início da situação de aprendizagem pretendida, utilizando o feedback ainda como forma 

de controlo da informação transmitida orientando-o para as componentes críticas das 

várias competências em que os alunos demonstravam necessidades, ficando isso 

claramente definido no planeamento realizado e que permitiu que no contacto com os 

alunos a definição das várias ideias e formas de intervenção estivessem o mais claras e 

concisas possível. 

Quanto às decisões relativas à avaliação existiram um conjunto de procedimentos 

que permitiram produzir um processo de avaliação coerente ao longo do ano letivo nas 

várias etapas e unidades de ensino, utilizando grelhas de registo de avaliação formativa 

para todas as matérias de cada unidade de ensino, durante a etapa de aprendizagem e 

desenvolvimento e de desenvolvimento e consolidação, permitindo assim registar 

sistematicamente o desempenho dos alunos nas várias matérias, tendo em conta os 

vários objetivos trabalhados. Para além deste registo da minha parte, uma das decisões 

tomadas para a etapa de aprendizagem e desenvolvimento passou por os alunos 

realizarem uma autoavaliação no final de cada unidade de ensino, com o intuito de 

perceberem o trabalho produzido e o caminho a ser traçado nas unidades de ensino 

seguintes, sendo importante uma vez que os alunos começaram a conseguir identificar 

as competências onde tinham que trabalhar de forma mais evidente. Chegando à etapa 

de revisão e aperfeiçoamento, o registo das informações passou a ser direcionado 

apenas aos alunos com necessidades, pois os alunos cujo desempenho permitiu atingir 

os níveis prognosticados deixaram de ser alvo de avaliação, permitindo dessa forma 

orientar o foco de atenção para os alunos com necessidades para chegarem ao sucesso 

na disciplina, nas competências que estavam em falta, permitindo direcionar o olhar 
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apenas para esses aspetos e que tiveram influência para a definição da diferenciação 

pedagógica como referido anteriormente. Na realização da avaliação sumativa houve 

necessidade de enquadrar as informações obtidas nas várias etapas aos critérios de 

avaliação e traduzir essas informações numa classificação quantitativa, tendo sempre a 

preocupação de permitir aos alunos a realização da sua autoavaliação baseada nos 

critérios de avaliação, dando a possibilidade de estes perceberem o processo de 

avaliação e conseguirem claramente perceber o trabalho produzido ao longo do ano 

letivo, bem como a representação do seu desempenho numa classificação. É de todo 

importante que o professor consiga fazer perceber que os alunos pertencem ao processo 

de avaliação e que devem compreender a forma de avaliação para que as suas 

perceções sejam o mais objetivas possível, daí sendo importante a realização da 

autoavaliação com um enquadramento dos critérios de avaliação. 

 

3.2. … na Relação com os Alunos 

A relação estabelecida com os alunos é dos aspetos mais importantes que um 

professor terá que ter em conta para garantir o respeito e um clima de aprendizagem 

positivo, sendo uma das principais preocupações durante este processo de estágio e que 

se caraterizaram como as premissas de todo o trabalho produzido com a turma. 

Assim o trabalho produzido com os alunos em contexto de aula esteve muito 

centrado nas decisões interativas, procurando que todo o processo de planeamento e 

avaliação realizados fossem o máximo coerentes e permitissem que a lecionação fosse 

conseguida com a melhor qualidade possível. 

Desta forma existem um conjunto de fatores que foram importantes na relação 

estabelecida com os alunos no decurso das aulas ao longo de todo o ano letivo, desde a 

postura, o clima relacional, a disciplina, o feedback, e a comunicação, permitindo 

desenvolver um trabalho de forma objetiva e intencional junto dos alunos, sendo estes os 

principais fatores com os quais tive que ter uma preocupação acentuada e que 

certamente continuarão a ser, pois contribuíram bastante para a minha evolução na 

relação com os alunos. 

Desde cedo com o iniciar do ano letivo a postura com as aprendizagens e 

desenvolvimento dos alunos no contexto da EF foi sempre na perspetiva de permitir 

contribuir com uma resposta adequada às necessidades destes, face aos desafios 

lançados pela turma, levando a procurar um postura de pró-atividade, que tornou-se 

fundamental para uma relação significativa nos restantes fatores anteriormente 

mencionados. Esta postura foi fundamental na forma de encarar os desafios do dia-a-dia, 
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e que permitiu dar uma resposta adequada e de prontidão às adversidades existentes, 

muito no sentido da procura de estratégias e soluções para ultrapassar as adversidades, 

ao invés de esperar a resolução destas, por exemplo em algumas aulas o número de 

alunos presentes diferia daquele que estava contemplado no planeamento realizado, o 

que levava rapidamente a realizar reajustes no grupos definidos para que as situações de 

aprendizagem continuassem o mais adequadas possível às características dos alunos, 

uma característica talvez muito proveniente da minha experiência no treino desportivo, de 

querer dar uma resposta rápida às variantes que possam surgir. Ao assumir esta postura 

pró-ativa para com as aprendizagens dos alunos levou a que percebessem que existia 

um compromisso da minha parte para com eles e que independentemente da situação 

estaria disponível para o auxiliar no percurso escolar. Terá que ser uma preocupação 

constante enquanto profissional, pois a capacidade de dar uma resposta adequada às 

adversidades será sempre uma mais-valia que irá contribuir para ser o mais competente 

e profissional possível. 

O clima relacional acabou por ser uma das preocupações durante todo o ano 

letivo, pois este situa-se claramente em três vertentes distintas, na relação aluno/aluno, 

na relação aluno/professor, e na relação aluno/tarefa. Daí ter sido importante perceber o 

tipo de abordagem a ter com a turma numa perspetiva de conseguir cativar os alunos nas 

suas aprendizagens. No contacto com a turma este foi um dos aspetos onde numa fase 

inicial situaram-se algumas dificuldades face à existência de alguns alunos com pouca 

orientação para os objetivos e tarefas de aula, o que levou a um acompanhamento mais 

próximo destes alunos e um reforço dos aspetos bem conseguidos para procurar 

estabelecer uma relação positiva e ao mesmo tempo uma maior motivação para a 

aprendizagem na EF.  

No presente contexto por vezes a relação entre alunos carateriza-se como um 

fator condicionante da realização de um trabalho de qualidade com estes, pois a 

predisposição para a disciplina é elevada na maioria dos alunos, mas os conflitos sociais 

são muito marcados e acentuados, o que inviabiliza um ensino de qualidade em muitas 

situações, levando por vezes a refletir sobre a abordagem de contacto com estes alunos, 

e principalmente numa reflexão orientada para as decisões de planeamento das aulas. 

Face às características da turma e há existência de um grupo de alunos críticos 

dentro da turma que facilmente colocavam em risco o trabalho a ser desenvolvido pelos 

restantes colegas, surgiu a necessidade de repensar estratégias de atuação e assim 

reformular decisões pedagógicas no sentido de ver melhorias na turma na sua 

globalidade, levando à realização de um trabalho de maior qualidade. Foram um grupo de 
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alunos com muitas particularidades, uma vez que se relacionavam entre si de forma 

exemplar mas com os restantes colegas da turma facilmente surgiam conflitos, e com 

esta análise da turma surgiu a necessidade de estruturar a formação de grupos após a 

avaliação inicial no sentido de permitir a toda a turma desenvolver um trabalho de 

qualidade e com intencionalidade pedagógica, com a particularidade destas questões 

comportamentais não colocarem em risco o trabalho a ser desenvolvido. O contacto 

direto com estes alunos, a comunicação e a perceção dos seus modos de agir em aula 

foram fundamentais para esta reformulação dos grupos de trabalho e para a perceção 

dos alunos com os quais a relação de trabalho estabelecida poderia vir a ser ótima para o 

trabalho a ser desenvolvido. A diversificação dos grupos de trabalho ao longo das várias 

unidades de ensino, a realização de algumas situações com trabalho a pares nas fases 

iniciais das aulas com aquecimentos dinâmicos e muitas das vezes com utilização de 

jogos pré-desportivos foram fundamentais para a melhoria destas relações entre alunos, 

principalmente aquando da realização de jogos pré-desportivos de equipas para a fase 

de aquecimento onde o trabalho de equipa foi bem evidenciado promovendo assim essa 

aproximação entre os alunos e que teve influência na relação dos alunos com o professor 

e com a motivação para as situações de aprendizagem. 

Na relação aluno/professor numa fase inicial do ano as dificuldades passaram 

pelo desconhecimento da turma, dos alunos na relação entre si e destes com as tarefas 

de aprendizagem, mas foi algo que há medida do tempo foi ultrapassado pelo contacto 

sistemático com a turma. O respeito foi um dos aspetos em evidência e a relação de 

confiança com os alunos permitiu conseguir chegar a todos de forma significativa e 

conseguir mudar algo nas suas vidas escolares. Nesta relação existiu a preocupação 

com o compromisso estabelecido com a disciplina de EF, sendo fundamental passar a 

imagem aos alunos de que seria o professor deles e estaria ali para lhes ensinar algo 

mais acera da disciplina ajudando-os a atingir o sucesso, sendo uma premissa que talvez 

tenha contribuído para a confiança e respeito demonstrados pelos alunos ao longo do 

ano. Ainda assim uma das estratégias utilizadas para uma melhoria da intervenção com 

os alunos da turma e para o estabelecimento de uma relação de confiança esteve muito 

assente no contacto com os alunos fora do contexto de aula, nomeadamente os 

intervalos, o que permitiu abordar os alunos com um caráter mais informal e assim 

conhecê-los mais aprofundadamente, vindo a ser útil para a comunicação e abordagem 

com os vários alunos em contexto de aula tendo sempre a preocupação de ter uma 

abordagem positiva com estes para os poder cativar e motivar, não obstante a isso sendo 

necessário em alguns momentos assumir uma postura mais assertiva para que estes 



 

37 

interiorizassem aquilo que era necessário seguir e atingir para manter o caminho do 

sucesso. 

Na relação aluno/tarefa numa fase inicial do ano as preocupações estiveram 

orientadas para a compreensão da abordagem dos alunos para com as situações de 

aprendizagem propostas, notando-se uma clara predisposição de grande parte dos 

alunos para a realização das situações de aprendizagem definidas pelo protocolo de 

avaliação inicial. Acabando por ser importante contemplar em todos os planeamentos 

situações de aprendizagem o mais desafiantes possível, em que os alunos procuravam 

atingir o sucesso e na maioria das vezes conseguiam-no atingir, e principalmente pela 

estimulação do entusiasmo nas tarefas, utilizando como estratégia a colocação de 

competição, por exemplo nas estações criadas para o trabalho de aptidão física, por 

vezes era colocada uma ficha onde os alunos tinham que registar o número de repetições 

de abdominais realizados, tentando superar-se a si mesmo e em relação aos restantes 

colegas do grupo de trabalho, promovendo a competitividade saudável e ao mesmo 

tempo a melhoria da aptidão física, indo ao encontro de uma das finalidades da disciplina 

de EF, a melhoria da aptidão física, elevando as capacidades físicas de modo 

harmonioso e adequado às necessidades de desenvolvimento dos alunos (Ministério da 

Educação, 2001b). Também no badminton foi importante definir situações competitivas 

para estimular a realização de várias competências como o facto de potenciar os 

deslocamentos e aumentar a preocupação com os batimentos realizados, aumentando a 

qualidade destes. A preocupação durante o decorrer do ano passou por conseguir fazer 

com que o clima de aprendizagem fosse o melhor possível e a relação dos alunos com as 

tarefas acabou por ser bastante positiva, pois é um dos fatores preponderantes para o 

cumprimento dos objetivos definidos nas várias matérias, e terá que ser sempre uma 

preocupação pois influencia e muito o gosto pelas várias matérias e principalmente a 

aquisição de competências em EF, uma vez que para além da aprendizagem das várias 

competências uma das finalidades da EF passa pela promoção do gosto pela prática 

regular de atividades físicas, assegurando a compreensão da sua importância como fator 

de saúde e componente da cultura, na dimensão individual e social (Ministério da 

Educação, 2001b). 

Em termos de disciplina para com os alunos, os dois aspetos que contribuíram de 

forma positiva para o trabalho desenvolvido no decurso do ano letivo, passaram pela 

implementação de algumas regras de funcionamento na aula e pelo esforço realizado no 

âmbito das rotinas de trabalho. “As regras devem ser entendidas como uma fonte de 

enquadramento regulador das interações entre os diversos intervenientes, pilar 
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fundamental da segurança física e emocional, promotoras de uma maior atenção e 

participação, de um uso adequado dos equipamentos e dos espaços” (Rosado & Ferreira, 

2009). Estas preocupações surgiram muito por ter conhecimento acerca do contexto, 

levando a ter uma abordagem mais assertiva para com os alunos, no sentido do clima de 

aprendizagem se tornar o mais positivo possível, com a turma a trabalhar objetivamente, 

e principalmente no sentido da aquisição de rotinas de trabalho. 

Uma vez que o professor é visto como o organizador da aula e o principal 

responsável pela prevenção da indisciplina, através da ação educativa (Renca, 2008), o 

estabelecimento de regras de funcionamento passou por um processo de partilha com os 

alunos, para que estas fossem assumidas por estes, apesar de algumas regras 

estabelecidas irem ao encontro das regras estipuladas para a disciplina de EF definidas 

no grupo de EF. Uma vez que as aulas lecionadas ocorriam a meio de um bloco de 100 

minutos uma das regras estipuladas desde início passou por os alunos terem 5 minutos 

de tolerância depois do toque para chegar à aula, e esta terminaria sempre ao toque, de 

modo a potenciar o tempo de aula, apesar de ter que existir alguma tolerância ao longo 

do ano por muitas das vezes os alunos saírem depois do toque da aula anterior e assim 

condicionaram mais o tempo disponível para a aula levando a melhorar a capacidade de 

adaptação às circunstancia do decurso das aulas, nomeadamente na gestão do tempo. 

Ainda foram combinadas outras regras associadas ao funcionamento nas aulas, como o 

comportamento a adotar em função dos momentos de aula, e em termos de dinâmica de 

trabalho, o que foi muito trabalhado numa fase inicial de ano, principalmente durante a 

avaliação inicial e que permitiu a aquisição de uma base sustentada de rotinas para a 

realização de um trabalho de qualidade ao longo do ano. Em muitos momentos surgiu a 

necessidade de ter uma abordagem assertiva junto dos alunos face ao tipo de 

comportamento adotado pela turma nos vários momentos das aulas, nomeadamente 

pedir a alunos para saírem do espaço de aula para garantir a transmissão das 

informações à turma com a melhor qualidade possível e posteriormente ter uma conversa 

com esses alunos onde eram passadas as informações transmitidas à turma, pois os 

momentos de instrução foram aqueles onde existiram maiores preocupações face à 

constante necessidade dos alunos falarem uns com os outros e distraírem-se, o que 

muitas das vezes foi também corrigido com uma disposição dos alunos de forma 

diferente, ou mesmo com uma diversificação da interação com estes, direcionando 

questões para os alunos em questão. A falta de concentração por parte dos alunos levou 

muitas das vezes a que fosse necessário repetir os momentos de instrução, e reforçar a 

informação ao longo dos momentos de aprendizagem dos alunos, levando a ter uma 
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preocupação acentuada com a atenção às informações por parte dos alunos numa fase 

inicial do ano.  

 Apesar de ser uma turma que revelou desde cedo uma dinâmica de trabalho 

produtiva e com algumas rotinas adquiridas no trabalho por estações, pecava no aspeto 

anteriormente referido levando a que a preocupação com as aprendizagens tivesse sido 

na ótica de um desenvolvimento de rotinas de trabalho numa fase inicial do ano para 

garantir um trabalho mais focado nas aprendizagens e no desenvolvimento de 

competências nas 3 áreas de extensão após a dinâmica de trabalho encontrar-se 

consolidada e encerrada, e não apenas numa dinâmica de saber trabalhar por estações, 

pois o facto de trabalharem com pouca orientação para objetivos era evidente na fase 

inicial do ano. 

Todo o processo de aquisição de rotinas de trabalho e de produtividade nas 

aprendizagens dos alunos influenciou muito o acompanhamento dado a estes no decurso 

do ano letivo, nomeadamente no feedback fornecido, que numa fase inicial do ano esteve 

muito centrado em questões organizacionais da turma e de perceção da forma de 

realização das situações de aprendizagem, o que após o desenvolvimento e 

consolidação destas questões levou o feedback a ser mais específico e mais objetivo no 

sentido da aprendizagem dos alunos. A postura pró-ativa identificada anteriormente foi 

fundamental para o rápido desenrolar deste processo, sendo o acompanhamento a 

principal valência promotora de aprendizagens nos alunos durante todo o ano letivo, de 

todos os alunos na sua globalidade, mas com maior preocupação com alguns alunos em 

particular em vários momentos do ano face às necessidades destes para atingirem o 

sucesso na disciplina de EF. 

O desenvolvimento das aprendizagens dos alunos constituiu-se sempre como a 

prioridade na relação estabelecida, sendo importantíssimo o acompanhamento a estes ao 

longo de todo o ano, surgindo a necessidade da minha parte em procurar as melhores 

estratégias de intervenção para com a turma, e o feedback tornou-se a ferramenta de 

maior utilidade na promoção de aprendizagens nos alunos, o que foi evoluindo ao longo 

de todo o ano, uma vez que permite “após a realização de uma tarefa motora por parte 

de um aluno...receber um conjunto de informações acerca da forma como realizou a 

ação” (Rosado & Mesquita, 2009). Numa fase inicial muitas das vezes o foco de atenção 

centrou-se em poucos alunos e com a preocupação em corrigir aspetos identificados 

como críticos à primeira vista, mas com o decorrer do ano e com a necessidade de 

melhorar a intervenção junto dos alunos as questões como o aumento da frequência e 

qualidade da informação, a utilização de feedback à distância conseguindo assim 
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controlar praticamente toda a turma ao mesmo tempo, e a capacidade de fechar ciclos de 

feedback foram particularmente essenciais na promoção de aprendizagens significativas 

nos alunos, bem como na realização de um trabalho com intencionalidade, qualidade e 

rigor. O caráter misto das intervenções com os alunos permite que estes consigam 

receber as informações de diferentes formas e por canais de informação diferentes, 

permitindo assim resolver possíveis insuficiências de compreensão que a utilização 

apenas de uma única forma de emissão pode causar (Rosado & Mesquita, 2009). Assim 

o facto de realizar diferenciação pedagógica com vários alunos permitiu explorar 

diferentes formas de utilização do feedback e que se constituiu como uma ferramenta 

fundamental entre a última e a seguinte ação de cada aluno, pois pode levar a que 

ocorram alterações de desempenho e que estas sejam no sentido do objetivo a ser 

alcançado, por exemplo na ginástica de solo em algumas situações o simples facto de 

fornecer um feedback visual e quinestésico era fundamental para os alunos percebem os 

aspetos críticos de desempenho e conseguirem alcançar as situações propostas. 

Partindo do pressuposto de que a relação com os alunos se iria estabelecer num 

clima de respeito e cordialidade, a comunicação foi preponderante na resolução das 

adversidades impostas no dia-a-dia escolar, bem como na resolução dos vários conflitos 

existentes. Assim numa fase inicial de adaptação às características da escola e da turma 

em questão existiu dificuldade da minha parte na adequação da linguagem utilizada, face 

ao primeiro contacto com os alunos em contexto de aula, mas que foi resolvido pela 

persistência em procurar perceber a comunicação utilizada entre alunos no contexto 

escolar, sendo fundamental os contactos informais com os alunos da turma fora do 

contexto de aula, nomeadamente nos intervalos entre aulas, o que deveria ser uma 

preocupação dos vários professores da escola, pois permitiria perceber e compreender 

os alunos no papel de aluno e assim adequar as suas práticas à realidade escolar. 

Através desse conhecimento adquirido, a adequação da linguagem tornou-se um dos 

aspetos consolidados e que permitiu desenvolver uma relação mais positiva e àquilo que 

eram os propósitos pedagógicos com os alunos. 

A partir do momento em que a linguagem utilizada passou a ser a mais ajustada 

para as características da turma, o contacto estabelecido com os vários alunos permitiu 

perceber o tipo de abordagem na comunicação face às características de cada um, ou 

seja, para alguns alunos uma abordagem mais passiva poderia ser a melhor forma de 

conseguir conduzir os alunos a realizar as situações pretendidas, enquanto para outro 

grupo de alunos uma abordagem mais assertiva acabou por ser a melhor solução para a 

resolução das várias adversidades existentes. Assim torna-se fundamental perceber o 
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tipo de abordagem a ter com cada aluno e com a turma na sua globalidade, para que seja 

possível retirar de cada um o máximo de desempenho possível e assim fazer com que 

tenham aprendizagens significativas e com intencionalidade pedagógica, pois os 

professores, as turmas e os alunos são todos diferentes e devem entre si encontrar um 

equilíbrio que permita um desenvolvimento comum por parte de todos.  

A diversificação de estratégias e abordagens na relação e comunicação com os 

alunos foi fundamental para o contacto mais formal em contexto de aula, pois a 

comunicação passou a ser um aspeto na minha opinião que deixou de ser aquilo que eu 

pretendia dizer aos alunos, mas sim aquilo que os alunos conseguiam perceber, 

passando as preocupações da comunicação para aquilo que eram as particularidades de 

cada aluno. 

Assim a intervenção do professor na relação com os alunos é um marco de 

grande importância durante todo o percurso escolar que os alunos percorrem, sendo 

normalmente profissionais que desempenham o seu papel com afinco e com uma 

abordagem de querer o melhor para os seus alunos, e essa é uma premissa fundamental 

para o desenvolvimento dos alunos enquanto alunos e pessoas no dia-a-dia. 

 

3.3. … e a Aprendizagem a partir da Experiência 

Apesar das várias decisões pedagógicas e da relação estabelecida com os alunos 

em contexto de aula a minha intervenção enquanto professor também esteve orientada 

para a aprendizagem a partir da experiência, existindo algumas atividades contempladas 

no processo de estágio que foram fundamentais para a aquisição de variadas 

competências na relação com os alunos e nas decisões pedagógicas, como a semana 

como professor a tempo inteiro, as aulas lecionadas ao 1º ciclo, o DE, e as várias 

observações de aulas realizadas ao longo de todo o ano letivo e que serão descritas em 

seguida. 

As experiências como professor a tempo inteiro e a lecionação ao 1º ciclo 

permitiram perceber a dificuldade de um professor no dia-a-dia com o número elevado de 

alunos que tem de conhecer, os diversos conflitos que deve gerir e acima tudo a elevada 

carga de trabalho a que o professor é exposto para conseguir produzir um ensino de 

qualidade a todos os alunos. Mas no que diz respeito à minha experiência, esta foi muito 

gratificante, pois o facto de poder ter contactado com praticamente toda a comunidade 

escolar, permitiu conhecer o nível dos alunos e ficar com uma noção do tipo de 

competências que os alunos possuem verticalmente, do 1º ao 3º ciclo, nos vários níveis 

de escolaridade, sendo muito positivo para perceber a linha de aprendizagens a que os 



 

42 

alunos são expostos, notando-se claras diferenças no trabalho produzido pelos 

professores na escola, muito ao nível das rotinas de trabalho, o que deve ser uma 

preocupação por parte do grupo de EF, no sentido de uniformizar as práticas letivas e 

consequentemente um trabalho sustentado e coerente nos vários níveis de escolaridade. 

Enquanto professor pertencente a um grupo de professores de EF é de todo 

importante o estabelecimento de metodologias de trabalho entre professores, no sentido 

de uniformizar as práticas de lecionação na escola, e para que todos os alunos passem 

por experiências de aprendizagem semelhantes que possam permitir o desenvolvimento 

de competências a todos os níveis e que permitam no futuro que os vários alunos da 

escola independentemente do professor que possam vir a ter, saibam o tipo de trabalho 

que devem produzir nas aulas e a postura que devem assumir no contexto da mesma. 

Assim a minha preocupação em desenvolver competências de comunicação, 

disciplina, e clima de aprendizagem foram importantes para conseguir corresponder às 

expetativas durante estas experiências de estágio.  

Na comunicação houve a preocupação em adotar uma linguagem adequada às 

idades e necessidades dos alunos, importante para conseguir produzir algumas 

aprendizagens nos alunos no contacto estabelecido, por exemplo, sendo necessário 

utilizar exemplos a partir de jogos lúdicos ou pré desportivos para fazer com que os 

alunos percebessem as dinâmicas de trabalho a ser desenvolvido nos jogos desportivos 

e coletivos, utilizando uma terminologia mais próxima daquela que é utilizada no contexto 

social dos alunos em questão. 

Ao nível da disciplina houve a necessidade de implementar algumas regras 

simples e fundamentais para produzir aulas com qualidade e para que algumas rotinas de 

trabalho fossem asseguradas, permitindo assim um desenrolar das aulas de forma 

positiva e controlada, por exemplo nas aulas de primeiro ciclo uma das regras 

combinadas na lecionação das aulas com um trabalho por estações passou pela 

definição de que cada grupo só poderia trocar de estação ao sinal do professor e após 

todos os alunos realizarem uma fila, sendo as regras importantes no contexto de ensino e 

que será sempre uma das preocupações no futuro. O contacto estabelecido com as 

várias turmas e alunos nesta experiência fez com que o trabalho desenvolvido com as 

diversas turmas tivesse dois tipos de abordagem, uma primeira onde as preocupações 

estiveram essencialmente centradas nas questões comportamentais e na dinâmica de 

trabalho, e uma segunda abordagem mais direcionada para as questões do ensino das 

matérias planeadas, permitindo centrar o trabalho produzido nas aprendizagens dos 

níveis trabalhados para cada uma das matérias. Assim considero ser fundamental numa 
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primeira fase a aquisição de rotinas por parte dos alunos e da turma, e só após estas 

noções se encontrarem completamente encerradas orientar o foco de atenção para as 

questões de lecionação propriamente ditas, apesar de não poderem ser vistas de forma 

desintegrada, mas sim como um todo, nunca descurando nenhuma destas questões, 

tanto das rotinas como da lecionação propriamente dita.  

Quanto ao clima de aprendizagem estas experiências permitiram claramente 

desenvolver competências em termos da adequação de situações de aprendizagem ao 

nível de desempenho dos alunos, pois o contacto com diferentes realidades, em turmas 

com e sem rotinas de trabalho adquiridas, com níveis de desempenho claramente 

díspares entre turmas, tendo turmas com níveis mais homogéneos e outras mais 

heterogéneas nas matérias lecionadas, acabou por ser extremamente importante ter 

algumas variantes de aprendizagem adequadas às situações de aprendizagem 

planeadas, fundamentais para conseguir produzir aprendizagens nos vários alunos, por 

exemplo em algumas turmas houve necessidade de adequar a situação de aprendizagem 

do voleibol de um 1+1 para um 2+2, colocando em alguns grupos a vertente de 

competição, alterando por completo aquilo que estava contemplado no planeamento, 

aumentando assim a dificuldade e complexidade das situações propostas, mas por outro 

lado ocorreu o contrário, havendo necessidade de simplificar as situações de 

aprendizagem com alguns grupos de alunos, transformando uma situação de jogo de 

basquetebol 3x3 em meio-campo, numa situação de 2x1 por vagas.  

Um professor competente acaba por ser aquele que consegue ter em conta os 

vários cenários possíveis e contemplar no seu planeamento as várias alternativas 

possíveis adequadas às várias situações e circunstâncias que possam ocorrer para 

garantir um ensino de qualidade e uma aprendizagem eficaz por parte dos seus alunos, 

tendo esta de ser uma preocupação para que os propósitos pedagógicos não sejam 

descurados. 

O DE foi outras das experiências na qual a aprendizagem foi enriquecedora para 

o desenvolvimento de competências pessoais e didáticas no que toca à matéria de 

basquetebol, uma vez que acabou por ser o núcleo de DE no qual tive uma intervenção e 

participação ativa ao longo do ano letivo. 

Num paralelismo com a disciplina de EF, a lecionação ou neste caso a 

coadjuvação do DE tornou-se numa experiência que permitiu desenvolver competências 

no âmbito do planeamento, avaliação e condução, mas com uma maior orientação para o 

treino desportivo, uma vez que permitiu aprofundar o conhecimento acerca da matéria em 

questão, perceber melhor a dinâmica de funcionamento das competições do DE e 
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principalmente por todas as questões de burocracia que são necessárias para conseguir 

desenvolver um trabalho eficaz nesse âmbito. 

O desempenho das funções associadas à dinamização do núcleo de DE 

acabaram por ser importantes para o desenvolvimento da organização e 

responsabilidade pessoal, uma vez que as várias tarefas assim o exigiam, surgindo 

muitas das vezes a necessidade de procurar os alunos pela escola para os poder 

convocar para os jogos, noutras situações sendo necessário a realização das fichas de 

inscrição e as inscrições na plataforma que exigiram sempre muito tempo e um 

conhecimento acerca de praticamente todas as informações dos alunos, havendo 

necessidade de ter os documentos destes, o que por vezes dificultou a rapidez e 

agilização dos processos associados a estas questões, levando a uma organização dos 

vários processos dos alunos numa pasta, facilitando assim sempre que era necessário 

consultar esses documentos. 

O facto de a professora responsável pelo DE ter possibilitado um desempenho de 

total autonomia foi fulcral para este desenvolvimento de competências referido 

anteriormente, onde a responsabilidade foi claramente acrescida nas várias decisões 

tomadas no âmbito do núcleo de DE, que ainda assim acabou por ser um trabalho de 

elevada qualidade.  

Tal como na experiência da semana de professor a tempo inteiro e da lecionação 

do 1º ciclo, o facto de em muitos momentos do ano o número de alunos presentes variar 

constantemente nos treinos de DE, surgiu a necessidade de programar os treinos numa 

perspetiva de ter sempre um plano “B” de modo a conseguir cumprir os objetivos 

definidos juntos dos alunos presentes, o que levou mais uma vez a melhorar a 

capacidade de intervir em contexto de aula, tendo alternativas de aprendizagem para os 

alunos e assim conseguir ficar melhor preparado nas decisões interativas. Para além da 

variabilidade do número de alunos nos treinos, muitas das vezes a grande diversidade do 

nível de desempenho dos alunos presentes também se constituíam como uma 

adversidade ao planeamento realizado, levando a adotar uma dinâmica de trabalho por 

estações e que permitiu poder diferenciar as situações de aprendizagem realizadas, algo 

contemplado em termos de planeamento, mas também dependente do número de 

alunos, por exemplo, algumas das vezes estando contemplado no planeamento a 

realização de uma situação de transições após ressalto numa situação de 3x2, com o 

aparecimento de alunos de níveis diferentes, surgiu a necessidade de realizar a situação 

planeada para os alunos com mais competências e uma situação mas simples como um 

2x1 para os alunos com maiores necessidades. 
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A observação de aulas foi outra das experiências de elevada importância durante 

o processo de estágio e que mais uma vez permitiu o desenvolvimento de competências 

ao nível das decisões pré-interativas e pós-interativas, face às análises realizadas. Na 

EF, a observação torna-se preponderante no que diz respeito à análise e avaliação das 

prestações dos alunos ou atletas, bem como na própria atividade do docente (Aranha, 

2007), muito importante durante o período de formação, pois é das ferramentas onde 

qualquer estagiário em processo de formação pode refletir o trabalho desenvolvido e 

conseguir também arranjar estratégias em função das suas necessidades. 

Numa fase inicial do ano, particularmente durante o período de avaliação inicial, 

as autoscopias foram uma das estratégias utilizadas no sentido de refletir e analisar as 

práticas pedagógicas adotadas e que contribuíram de certa forma para a melhoria das 

decisões pré-interativas no decurso desta etapa de aulas, e que possibilitaram considerar 

os vários aspetos pertinentes para o planeamento de aulas na etapa seguinte.   

Esta foi uma estratégia de grande importância numa fase inicial do ano letivo e 

que possibilitou pensar acerca de todas as dimensões a considerar em contexto de aula, 

levando a uma melhoria da intervenção no decurso desta etapa, como por exemplo ao 

nível da disciplina, numa das primeiras aulas analisou-se claramente que alguns alunos 

perturbavam constantemente o desenrolar dos momentos de instrução, sendo esta 

preocupação pertinente e que levou a que o planeamento das aulas seguintes tivesse 

este aspeto em consideração, aquando dos momentos de instrução, e que levou a uma 

melhoria destes momentos com a aplicação da estratégia de colocar estes alunos longe 

uns dos outros. 

Assim a observação propriamente dita surgiu mais tarde e acabou por ser 

preponderante para as práticas pedagógicas adotadas em contexto de ensino e que 

contribuíram de certa forma para a formulação de estratégias e técnicas de intervenção 

pedagógica. Todos os exemplos, positivos e negativos, tiveram uma influência nas 

práticas adotadas, pois a observação permitiu desenvolver a capacidade de filtrar a 

informação mais pertinente, sendo esta utilizada para a melhoria da intervenção como 

professor na escola, tanto na lecionação como nas restantes áreas da função docente. 

Os principais aspetos que contribuíram para um desenvolvimento das práticas 

pedagógicas foram a observação e respetiva análise de aulas com um foco de atenção 

orientado para as situações de aprendizagem, disciplina, feedback, instrução, e 

diferenciação do ensino. Para cada um destes focos de atenção foram recolhidas 

informações pertinentes que permitiram modificar a minha própria forma de planear e 

conduzir aulas, bem como auxiliar os meus colegas de estágio na sua intervenção 
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pedagógica. Na observação, a preocupação em analisar e avaliar a intervenção do 

docente na ação pedagógica é importante por permitir orientar a intervenção junto dos 

alunos e perspetivar a adoção de comportamentos mais adequados para o que as 

situações no contexto de aula possam vir a exigir (Aranha, 2007). 

A preocupação em diferenciar o tipo de observação realizada foi importante no 

processo de estágio e contribuiu para a superação de algumas dificuldades presentes, 

utilizando numa fase inicial uma estratégia de observação de forma indutiva, procurando 

destacar os vários acontecimentos ocorridos durante as aulas observadas sem algum 

critério específico de observação, salientando os vários aspetos vistos como mais 

pertinentes, e que permitiram melhorar a intervenção enquanto professor na lecionação 

das aulas. Após uma análise refletida no sentido de tentar arranjar algumas estratégias 

em alguns domínios da lecionação, o tipo de observação realizada passou a ser com um 

caráter dedutivo, definindo o foco de atenção, para apenas um domínio, por exemplo 

numa das aulas observadas a um colega professor estagiário houve a necessidade de 

observar apenas a instrução, visto ser uma das competências em que este era realmente 

muito forte, permitindo assim após a análise adotar diferentes estratégias que permitiram 

melhorar a intervenção nas aulas de EF com a minha turma, uma vez que os bons 

exemplos são sempre uteis para o desenvolvimento de competências pois permitem a 

um professor identificar os aspetos críticos e utilizá-los como uma referência. 

Assim a observação é de todo importante, pois os objetivos das observações vão 

ao encontro das necessidades de formação e da importância da análise da intervenção 

pedagógica, como estipulado no Guia Estágio Pedagógico (2014). A realização destas 

centrando o olhar noutras aulas e professores, ou centrando o olhar em nós próprios 

permite realizar uma introspeção do trabalho desenvolvido, e definir diferentes modos de 

atuar no sentido da melhoria do ensino e respetiva aprendizagem dos alunos. A 

observação terá que ser uma preocupação constante enquanto profissional de EF, numa 

perspetiva de procurar evoluir e de desenvolver competências e formas de atuação que 

melhorem o processo de ensino-aprendizagem. 

 

3.4. … na Construção do Conhecimento 

Analisando o projeto educativo do agrupamento de escolas facilmente percebe-se 

que o meio em que a escola se insere é de grandes adversidades para o 

desenvolvimento das aprendizagens dos alunos como referido anteriormente na 

contextualização do relatório.  
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Tendo este fator como premissa do trabalho a ser desenvolvido durante o 

processo de estágio surgiu a necessidade de perceber efetivamente que fatores levariam 

a que o fraco envolvimento dos EE na educação dos alunos fosse apontado como umas 

das principais lacunas do fraco aproveitamento escolar obtido pelos alunos. 

Para dar resposta a esta lacuna desde cedo a preocupação passou por perceber 

que influência tem o tipo de envolvimento dos EE no aproveitamento dos alunos, uma vez 

que a literatura nos diz que o envolvimento parental tem uma influência positiva no 

aproveitamento destes (Hill & Tyson, 2009; Wilder, 2014), nomeadamente um contributo 

para o aumento da autoestima dos alunos (You & Nguyen, 2011) e do desempenho na 

leitura, escrita e matemática (Cia, Pamplin, & Williams, 2008), sendo esta a questão de 

partida e que permitiu dar seguimento ao trabalho a ser desenvolvido. 

A criação do estudo de investigação-ação permitiu assim desenvolver algum 

conhecimento na comunidade escolar, estabelecendo várias etapas e procedimentos a 

realizar para que o estudo realizado contribuísse para a mudança do pensamento das 

diferentes pessoas da comunidade escolar. 

Numa primeira fase visto o estudo realizado no ano transato ter sido também 

direcionado para o envolvimento parental e os órgãos de direção da escola terem 

solicitado a continuidade da realização do estudo, o principal objetivo passou por dar uma 

resposta às limitações deste. 

Assim o aumento da amostra foi uma das principais preocupações, onde foi 

possível ter uma representação de praticamente toda a comunidade escolar, de EE e 

alunos de todas as turmas do 5º ao 9º ano de escolaridade, conseguindo assim 

contemplar os dois ciclos de escolaridade com maior predominância na escola, o 2º e o 

3º ciclo do ensino básico, com exceção do 1º ciclo que não foi contemplado para o estudo 

realizado. 

Uma vez que nesta comunidade escolar não tinham sido encontrados resultados 

significativos entre o envolvimento parental e o aproveitamento escolar, por terem sido 

estudadas perceções dos EE e dos alunos, e não o envolvimento de forma real, face à 

forma de recolha de informações não permitir medir este envolvimento, pretendemos 

ainda assim procurar perceber se o tipo de envolvimento dos EE teria influência no 

aproveitamento dos alunos utilizando a mesma metodologia de recolha de informações, 

um questionário com uma escala de perceção. Apesar de saber à partida que os 

resultados estariam desajustados à realidade procurámos ainda assim a existência de 

uma relação significativa que acabou por não ser encontrada, e que nos permitiu conduzir 
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a investigação noutro sentido, o que possibilitou que tivéssemos alguns resultados 

significativos e interessantes face às conclusões retiradas. 

Caso fosse possível voltar a realizar o estudo a forma de recolha das informações 

seria o aspeto a modificar claramente para conseguir medir efetivamente o envolvimento 

parental. Os modelos de investigação qualitativa propõem a investigação com a 

manutenção do contacto com o desenvolvimento dos acontecimentos alvo de estudo, 

através da observação, formulação de juízos de valor e análise (Meirinhos & Osório, 

2010). Stake (1999) refere ainda que a investigação qualitativa é a que permite direcionar 

os aspetos da investigação para os aspetos e circunstâncias do contexto que não são 

possíveis de ser controladas, como é o caso das perceções no estudo realizado. Talvez 

selecionar um conjunto de EE pertencentes à associação de pais e construir o estudo 

numa abordagem qualitativa com a realização de entrevistas poderia ter sido o caminho 

para obter resultados mais interessantes e que poderiam levar a construção do 

conhecimento noutras direções que não aquelas que foram atingidas. 

O tratamento dos dados recolhidos foi realizado através do programa IBM SPSS 

20.0 (Statistical Package for the Social Sciences), onde foram retirados os descritivos 

referentes à amostra do estudo e ainda os vários resultados obtidos.  

Desses resultados concluímos que o envolvimento parental bem como os 

diferentes tipos de envolvimento têm uma influência positiva sobre o aproveitamento 

escolar dos alunos apesar de não ser significativo face aos fatores já evidenciados. 

Encontrámos ainda uma relação significativa entre o número de faltas injustificadas e o 

aproveitamento nas disciplinas de matemática e português, onde os alunos com maior 

número de faltas são aqueles que apresentam piores resultados no aproveitamento 

escolar. E ainda foi possível verificar que os EE dos alunos com classificação negativa na 

disciplina de matemática são os que contactam mais vezes com a escola, diretamente 

relacionado com o fraco aproveitamento demonstrado pelos educandos. 

Com base nas informações obtidas com a realização do estudo surgiu a 

necessidade de formular um conjunto de estratégias de intervenção como forma de 

colmatar os problemas evidenciados, nomeadamente o aumento da frequência de 

contactos do DT com os EE, procurando que este contacto fosse realizado de uma forma 

mais sistemática no sentido de informar sobre o desempenho do aluno numa perspetiva 

positiva e de retirar o preconceito de que os EE são chamados à escola apenas pelos 

comportamentos negativos dos educandos, definindo assim a estratégia de contactar 

com 3 EE por semana, conseguindo em cada período de aulas cobrir toda a turma na sua 

plenitude. Outra das estratégias passava por divulgar as atividades a realizar na escola 



 

49 

junto dos EE, utilizando os vários meios de comunicação disponíveis como e-mail, envio 

de correspondência para casa e caderneta do aluno, permitindo que estes tivessem 

conhecimento acerca das atividades e assim aumentar a probabilidade de participação e 

envolvimento nas mesmas, permitindo que se aproximem mais da escola e que 

realmente consigam perceber a importância da relação dos educandos com a mesma. 

Todo este processo de construção de conhecimento só tem impacto na 

comunidade escolar caso os resultados obtidos e as estratégias a adotar sejam 

apresentados. Dessa forma foi organizada uma sessão de apresentação do estudo com o 

intuito de partilhar os resultados obtidos e fornecer um conjunto de estratégias de 

importância elevada para aplicação no dia-a-dia escolar. 

Acabou por ser uma sessão onde parte da população a quem se destinava a 

apresentação esteve presente, desde os representantes da associação de pais, os 

órgãos de gestão da escola e professores, contando ainda com a presença de alguns 

alunos e de pessoas externas à escola. Ficando em falta grande parte dos diretores de 

turma por incompatibilidade horária, uma vez que no decorrer da sessão de apresentação 

os diretores de turma tiveram uma ação de formação, não podendo assim acompanhar a 

apresentação do estudo realizado. 

Face à grande parte dos professores que compõem o conjunto de diretores de 

turma não estar presente, uma das estratégias adotadas passou pela realização de uma 

súmula do estudo para posterior apresentação na reunião do conselho de diretores de 

turma, mas a qual não foi possível ser apresentada face à quantidade de assuntos a 

serem abordados não existindo assim espaço para esta ação. Foi um aspeto revelador 

da elevada carga de trabalho que os diretores de turma possuem e que lhes dificulta 

imenso a sua ação enquanto professores e diretores de turma, não tendo uma 

recetividade para ideias que possam contribuir para um desempenho de maior qualidade 

das suas funções enquanto diretores de turma. 

Ainda assim foi uma sessão de apresentação onde se verificou uma participação 

muito ativa dos diversos participantes, onde existiu lugar a uma partilha de opiniões 

acerca do tema e onde foram discutidas as razões associadas ao envolvimento parental 

e às diferenças entre as perceções de envolvimento dos EE e dos alunos. Em alguns 

momentos o controlo do debate tornou-se difícil face à postura demasiado assertiva de 

alguns participantes na procura de tentarem realizar uma leitura dos resultados noutra 

perspetiva que não aquela pela qual foram apresentados, mas que no final permitiu 

também para o levantamento de várias opiniões acerca do assunto, tendo sido possível 

retirar várias experiências e ficar com a certeza de que no futuro é importante por vezes 
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condicionar o poder de verbalização de outras pessoas no sentido de conseguir manter o 

conteúdo da apresentação com a lógica pretendida. 

O conhecimento constrói-se através da partilha de informações e através da 

constante procura de informação, e isso foi fundamental e contribuiu de forma bastante 

positiva para um desenvolvimento de competências neste âmbito de grande qualidade. A 

partilha de interesses comuns, a preocupação com as aprendizagens dos alunos e com o 

envolvimento dos EE na educação dos seus educandos foram premissas fundamentais e 

que guiaram todo o processo de construção do conhecimento, permitindo alargar mais a 

base de conhecimento adquirido e assim ajudar ao máximo para o desenvolvimento de 

toda a comunidade escolar. 

 

3.5. … no Contacto com a Escola 

O contacto com a escola é das preocupações mais importantes de um professor 

na sua intervenção ao longo de um ano letivo por todo o trabalho que é necessário ser 

desenvolvido no sentido de promover a aquisição de competências junto de todas as 

personagens que constituem a comunidade escolar. E durante o presente ano letivo todo 

o trabalho desenvolvido foi uma aprendizagem significativa e que permitiu tirar várias 

ilações para a vida futura enquanto professor. 

No decurso do ano letivo no papel de professor estagiário o contacto realizado 

com a escola foi a vários níveis, permitindo claramente distinguir a abordagem de 

comunicação e comportamentos a adotar em função do nível de contacto. Considero 

claramente que o contacto a vários níveis diz respeito ao contacto com os professores, 

com os funcionários (integrando assistentes operacionais e pessoas ligadas aos órgãos 

de direção da escola), e com os alunos. 

O contacto estabelecido com os professores foi fundamental para conseguir 

perceber a dinâmica de trabalho desenvolvida, as várias regras existentes e os diferentes 

modos de operar na escola. Através disso foi possível estabelecer uma relação de 

confiança e perceber as características dos diferentes professores, sendo fundamental 

para as atividades a serem desenvolvidas na escola e nas quais foi necessária a parceria 

de professores, ficando assim com uma maior capacidade de influência sobre estes o 

que representou uma mais-valia aquando da realização das várias atividades ao longo do 

ano letivo que envolviam a sua participação.  

A relação estabelecida com os professores na escola é fundamental e terá que 

ser uma das preocupações enquanto futuro profissional na educação, pois permite ter 

uma maior capacidade de influência junto dos outros, podendo ser fundamental para todo 
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o tipo de atividades que se pretenda desenvolver na escola, e acima de tudo para que o 

clima de trabalho seja gratificante e positivo. 

O contacto estabelecido com os funcionários prendeu-se muitas das vezes face 

às necessidades existentes para as diferentes atividades relacionadas com o estágio nas 

suas diversas vertentes, o que em muitas das vezes facilitou e agilizou alguns processos, 

mas por outro lado em alguns momentos foi um entrave à realização de certas atividades, 

como por exemplo uma atividade proposta aos órgãos de direção da escola com o intuito 

de dinamizar o basquetebol na escola face ao reduzido número de alunos inscritos no 

DE, com a realização de um torneio 3x3 ao longo do ano letivo utilizando os intervalos de 

maior duração. 

Com base na política da escola no que toca à realização e dinamização de 

atividades junto dos alunos por vezes o contacto com os órgãos da direção da escola foi 

unilateral, ou seja, muitas das vezes a intenção partia apenas do lado do grupo de 

estagiários, sendo algumas das atividades propostas para realização na escola rejeitadas 

à partida, dificultando um pouco o trabalho a ser desenvolvido. Das atividades aprovadas 

para realização na escola sentiu-se também muitas das vezes a necessidade dos órgãos 

de direção assumirem as tarefas a realizar e procurarem guiar todo o processo de 

construção dos projetos de acordo com os seus ideais, condicionando um pouco as 

decisões pré-interativas associadas aos projetos a colocar em prática. 

Uma vez que estas foram as decisões por parte dos órgãos da direção houve 

necessidade de reajustar ideias e assim seguir o caminho traçado, numa perspetiva de 

conseguir realizar as atividades da melhor forma possível independentemente das 

condicionantes impostas, sendo a capacidade de adaptação uma das competências 

desenvolvidas neste âmbito. 

Quanto aos assistentes operacionais o contacto estabelecido sempre foi de 

enorme respeito face à disponibilidade demonstrada em todos os momentos, tanto para 

as atividades a desenvolver na comunidade escolar assim como no dia-a-dia, pois 

possibilitaram sempre os recursos que eram necessários, respondendo com prontidão e 

isso sempre foi gratificante e potenciador de um trabalho de maior qualidade.  

O contacto estabelecido com os alunos foi sempre numa perspetiva de 

aproximação às suas práticas e comportamentos no dia-a-dia, procurando perceber as 

suas intenções e preocupações, as relações estabelecidas e formas de comunicação, ou 

seja, numa perspetiva de me colocar no papel de aluno e conhecer a realidade do 

contexto social dos alunos fora do contexto de aula. Para isso os intervalos entre aulas 

serviram para contactos mais informais junto dos alunos, o que foi muito produtivo face 
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ao amplo conhecimento dos alunos da escola e que contribuiu para a forma de 

intervenção a utilizar em algumas atividades direcionadas para os alunos, e que até 

melhorou a relação com alguns em contexto de aula na turma lecionada. Esta será uma 

das estratégias a utilizar enquanto profissional de educação, pois aquilo que é invisível 

em contexto de aula por vezes torna-se nítido fora dele, e conhecendo essa realidade 

permite melhorar a abordagem no relacionamento com os alunos. E sendo os alunos a 

população-alvo do trabalho a ser desenvolvido é de todo importante conhecê-los na sua 

totalidade, pois contribui para a formulação de juízos de valor com mais rigor e qualidade, 

o que irá melhorar sempre a qualidade da intervenção junto destes. 

Numa perspetiva de conseguir que para além do contacto da minha parte com as 

diversas pessoas da comunidade escolar existisse um contacto entre todos os elementos 

da comunidade escolar, professores, alunos e funcionários, o dia da saúde foi uma das 

atividades que permitiu que estas relações fossem estabelecidas a todos os níveis. Assim 

foi uma atividade com o intuito de promover as relações entre alunos, professores, 

funcionários e pessoas externas à escola; dar a conhecer e sensibilizar para a 

importância de adotar hábitos de vida saudáveis e os benefícios associados; e de 

promoção da imagem da escola no meio envolvente como um espaço inclusivo e 

acessível, onde foi possível desenvolver a responsabilidade pessoal e social dos diversos 

atores escolares. 

O facto de os professores terem auxiliado no acompanhamento das turmas foi um 

marco importante e que garantiu a presença destas na atividade dando maior qualidade 

às atividades realizadas nesse dia. Estas foram realizadas no sentido de promover a 

prática de atividade física e dar a conhecer a importância de adotar estilos de vida 

saudáveis, onde foram convidadas entidades externas à escola que dinamizaram as 

várias sessões existentes com os alunos presentes, e que possibilitou dar a conhecer ao 

meio envolvente que a escola encontra-se disponível para este tipo de atividades. Assim 

de entre as várias atividades existentes os alunos passaram por experiências como o 

golfe por parte do Oeiras Golf, o andebol por parte do Sporting Clube de Portugal e as 

palestras sobre saúde por parte do Centro de Saúde do Cacém e da Associação 

Protetora dos Diabéticos de Portugal. 

Neste sentido para a realização da atividade foram realizados contactos com as 

entidades anteriormente referidas, permitindo assim ganhar competências ao nível das 

relações interpessoais e de responsabilidade social, garantindo que as entidades 

pudessem desempenhar as suas funções durante a atividade com a melhor qualidade 

possível. 
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Assim constituiu-se como uma atividade conseguida de forma muito satisfatória, 

garantindo a participação ativa de praticamente todos os alunos em atividades às quais 

normalmente o acesso é restrito e onde foi conseguido a partilha de conhecimentos 

acerca dos estilos de vida saudáveis. O sucesso passou pela intenção de todos os 

intervenientes na atividade, professores, alunos, funcionários e entidades, pelo trabalho e 

entusiasmo demonstrado na participação. 

O contacto com a escola nas suas diversas vertentes foi propiciador do 

desenvolvimento de competências pessoais e sociais, nomeadamente a comunicação 

com professores, funcionários, e alunos e pessoas externas à escola, levando a que 

houvesse a necessidade de adequar o tipo de linguagem a ser utilizado em função do 

tipo de população com que era necessário comunicar.  

A responsabilidade foi das competências mais trabalhadas ao longo de todo o ano 

letivo, face a todos os desafios propostos e por representar um papel importantíssimo no 

seio escolar, porque independentemente do local ou da situação sempre fui visto como 

um professor na escola e isso é um papel de grande responsabilidade, pois é um 

exemplo que deve ser seguido. Esta sempre foi uma preocupação na escola e continuará 

a ser no futuro, pois é importante que o respeito exista para com a profissão. 

 

3.6. … no Papel de Diretor de Turma 

“O Diretor de Turma é um professor posicionado numa estrutura pedagógica de 

gestão intermédia da Escola, particularmente centrado nos alunos e na gestão dos 

mesmos, especializado na organização de um trabalho cooperativo entre os diferentes 

professores da turma que dirige, em benefício do desenvolvimento intelectual e pessoal 

destes jovens” (Boavista, 2010). 

Assim o professor enquanto DT ganha uma importância elevada nas suas três 

áreas de intervenção, em termos de relação que deve estabelecer com os alunos, 

professores e pais/EE existindo um conjunto de competências e funções que estão 

associadas ao cargo e que permitem desenvolver um trabalho coerente de máxima 

qualidade. 

Com base nos normativos existentes, os Diretores de Turma são profissionais que 

devem desempenhar determinadas funções no seio escolar. De acordo com o decreto 

regulamentar nº10/99 de 21 de Julho (Ministério da Educação, 1999), estes têm como 

funções: assegurar a articulação entre os professores da turma e com os alunos, pais e 

EE; promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre professores e 

alunos; coordenar, em colaboração com os docentes da turma, a adequação de 
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atividades, conteúdos, estratégias e métodos de trabalho à situação concreta do grupo e 

à especificidade de cada aluno; articular as atividades da turma com os pais e EE 

promovendo a sua participação; coordenar o processo de avaliação dos alunos 

garantindo o seu carácter globalizante e integrador; apresentar à direção executiva um 

relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido. 

Para além destas funções definidas por lei e que estão contempladas no 

regulamento interno da escola (Agrupamento de Escolas D. João II, 2014b), por norma 

nesta escola a lecionação da disciplina de CMA fica sob o cargo do DT, na qual tive a 

oportunidade de poder acompanhar em coadjuvação com a professora diretora de turma. 

Assim acompanhei a turma ao longo do ano letivo em coadjuvação e onde o trabalho 

produzido foi bastante positivo, permitindo desenvolver os projetos integrados no plano 

anual de atividades da escola (Agrupamento de Escolas D. João II, 2014a) e desenvolver 

competências direcionadas para os conteúdos da disciplina. O plano anual de atividades 

contempla vários projetos a serem desenvolvidos nas diversas turmas da escola e para 

os vários anos de escolaridade, e para o 7º ano nas aulas de CMA um dos projetos 

associados é o projeto relacionado com o Banco Alimentar com o intuito de desenvolver o 

respeito pelos outros, o saber-estar e a solidariedade, tendo uma psicóloga a 

responsabilidade de transmitir esses conteúdos no decurso das aulas. 

Roldão (2007) transmite-nos a ideia de que o DT tem que estar implicado com 

todo o processo de desenvolvimento curricular que ocorre em cada turma, assumindo um 

papel claro de liderança e coordenação no lançamento deste tipo de análises e no debate 

e promoção dos procedimentos que consensualmente venham a encontrar-se para uma 

ação concertada e eficaz junto da turma. O facto de poder acompanhar a turma na 

disciplina de CMA proporcionou que o contacto com os alunos fosse realizado com maior 

regularidade e assim conseguir que uma das funções do DT fosse assegurada, tendo 

este período semanal onde muitas questões resolveram-se no sentido da melhoria das 

aprendizagens e do dia-a-dia dos alunos na escola.  

Numa das primeiras aulas de CMA a professora diretora de turma permitiu-me a 

dinamização de uma apresentação aos alunos relativamente à higiene, caraterizando-se 

naquela fase do ano como uma das temáticas previstas para a turma e uma das 

preocupações junto dos alunos da turma face a acontecimentos ocorridos. Tornou-se 

num momento muito importante onde a aula foi completamente distinta de uma aula de 

EF e onde consegui dinamizar a aula de modo a que os alunos participassem ativamente, 

sentindo claramente que os alunos ficaram sensibilizados com a temática abordada e 

com o conhecimento relativo à sua importância no dia-a-dia. Acabou por ser um momento 
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que permitiu estabelecer uma relação positiva com os alunos em contexto de sala e que 

permitiu o desenvolvimento de competências e de responsabilidades para com a turma 

ao longo do ano nas várias atividades realizadas e nos vários momentos onde houve 

necessidade de ter uma postura mais assertiva para com os alunos face ao 

desenvolvimento das aprendizagem não caminhar no objetivo pretendido numa fase 

inicial do ano. 

No cargo de DT numa fase inicial do ano letivo a primeira preocupação passou 

por realizar o estudo de turma de modo a ter as informações sobre a turma na sua 

plenitude e permitir orientar o trabalho a ser produzido junto destes com maior rigor e 

qualidade. O estudo centrou-se numa caraterização da turma na sua globalidade e 

individualidade, com informações acerca do sexo, turma do ano transato, idade, 

disciplinas preferidas, desportos praticados, estilo de música preferido, composição do 

agregado familiar, habilitações literárias dos pais/EE, situação clínica em termos de 

doenças e alergias, perceções dos alunos face à sua personalidade e comportamento na 

escola, atividades na ocupação dos tempos livres, a opinião sobre a escola, entre outros 

assuntos. Realizou-se uma análise sociométrica que permitiu perceber na turma os 

alunos críticos, os grupos existentes ao nível da empatia existente, o que foi muito 

positivo para o trabalho desenvolvido ao longo do ano e que veio a confirmar muitos 

comportamentos indesejados e inadequados em alguns momentos do ano letivo entre 

alguns alunos. Tornou-se importante porque para além de dar a conhecer os alunos 

críticos permitiu dar a informação sobre as preferências e rejeições em três dimensões 

distintas, na afetiva, na educativa, e na lúdico-desportiva contribuindo para um melhor 

entendimento por parte dos professores do conselho de turma sobre os grupos de 

trabalho a realizar em caso de necessidade. Foi possível ainda a realização de uma 

análise de autoconceito e autoimagem com o intuito de perceber a perceção dos alunos 

acerca de si mesmos, o que contribui de certa forma para o tipo de abordagem a ter com 

determinados alunos face às suas potencialidades ou necessidades. 

Este acabou por ser um estudo que posteriormente serviu para todo o conselho 

de turma e que foi colocado no dossier respetivo ao mesmo, estando disponível para 

todos os professores ao longo do ano letivo. Ainda foi apresentado em conselho de turma 

no sentido de apresentar as particularidades da turma e definir estratégias de atuação em 

conjunto com os restantes professores. Esta é uma tarefa de grande importância para o 

DT não só para ficar a conhecer os alunos, mas para poder discutir em conselho de 

turma com base nas características da turma o caminho e o rumo de trabalho a 

desenvolver ao longo do ano letivo, procurando explorar as potencialidades que a turma 
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possui. De certa forma foi um trabalho bem conseguido ao longo do ano letivo e uma 

experiência gratificante face ao rigor e qualidade do trabalho produzido pela professora 

diretora de turma, e que enquanto DT deve ser uma das preocupações que terei sempre 

para assegurar que o trabalho produzido seja ajustado à realidade da turma e às suas 

particularidades. 

Ao DT compete estabelecer relações entre a escola, a família e o 

acompanhamento de cada um dos alunos da turma, tendo em atenção não apenas o seu 

desenvolvimento académico mas também a sua globalidade, bem como a coordenação 

da intervenção equilibrada de todos os intervenientes no processo educativo (Boavista, 

2010). Numa fase inicial as primeiras funções prenderam-se com a atualização dos 

processos individuais de cada aluno e do dossier de turma que contempla todas as 

informações relativas à turma na sua globalidade e a cada aluno em particular. Com este 

trabalho foi possível conhecer os dados de cada aluno da turma e os dados dos EE 

respetivamente, o que viria a ser fundamental ao longo de todo o ano letivo face aos 

contactos realizados acerca de questões comportamentais, aproveitamento e 

desempenho escolar com os EE. Ao longo do ano nas horas dedicadas às funções 

burocráticas de direção de turma muitas das tarefas prenderam-se com a marcação e 

justificação de faltas, arquivo de participações dos alunos, construção e redefinição do 

projeto de trabalho da turma (PTT) com o objetivo de ser discutido em conselho de turma 

e implementado pelos professores pertencentes no decorrer de cada período de aulas, 

pois o PTT tem uma função de guiar o trabalho a ser produzido junto da turma e tem uma 

finalidade com intencionalidade pedagógica, mas que acaba por ser um documento que 

pela sua dimensão e extensão muitos dos professores não seguem as estratégias 

definidas acabando por comprometer muito do trabalho de qualidade que poderia ser 

produzido junto da turma. Ao longo do ano foi necessário ainda aplicar um plano de 

recuperação e integração (PRI) a um dos alunos da turma por este ter ultrapassado o 

limite máximo de faltas permitidas a todas as disciplinas, sendo necessário solicitar aos 

professores de cada disciplina um PRI por disciplina contemplando os objetivos a atingir, 

as estratégias e as tarefas a serem realizadas pelo aluno para poder anular o número de 

faltas obtidas e assim ser integrado novamente no decurso das práticas letivas das várias 

disciplinas. 

O contacto com os EE ao longo do ano foi sistemático e recorrente muitas das 

vezes com a principal preocupação por parte dos EE centrada no aproveitamento escolar 

dos seus educandos, notando-se claramente que só surgiu preocupação após o 

aparecimento dos resultados no final de cada período. Ainda assim muitos dos contactos 
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foram enriquecedores a vários níveis e permitiu perceber que muitas das vezes existem 

fatores externos à escola que condicionam e muito o desempenho dos alunos e com os 

quais é necessário um cuidado acentuado, pois as complicações no contexto familiar e 

social fora do contexto escolar acabam por ser predominantes e isso afeta claramente a 

conduta dos alunos na escola. O DT constitui o elemento determinante na mediação de 

conflitos, que não se encerram apenas no recinto escolar, ramificando-se e multiplicando-

se por toda a comunidade educativa (Boavista, 2010). Em muitos dos contactos com os 

EE o intuito da conversa era muito no sentido destes poderem ter um espaço para 

partilha de sentimentos e emoções face à pressão do dia-a-dia, às dificuldades 

socioeconómicas e a toda a conjuntura social e familiar que influenciavam negativamente 

um ambiente de aprendizagem saudável. A possibilidade de poder ter coadjuvado a 

professora diretora de turma permitiu adquirir muitas competências deste âmbito, que 

sem margem para dúvidas são fundamentais independentemente do contexto onde se 

trabalhe, pois a postura de querer ajudar dentro das possibilidades existentes esteve 

sempre presente. O DT neste contexto acaba por ter um papel importantíssimo na 

mediação de conflitos dentro da turma e ainda junto dos EE visto o meio social em que 

estão inseridos ser de muitas dificuldades. 

Com base nas estratégias apresentadas no estudo de investigação-ação 

desenvolvido na escola a estratégia dos contactos com os EE de forma frequente foi 

aplicado ao longo do 3º período, com principal incidência nas três primeiras semanas 

onde foi possível dar conhecimento a praticamente todos os EE sobre o ponto da 

situação de cada um dos educandos. Ainda assim face à carga de trabalho elevada em 

termos burocráticos na função de DT este contacto regular ficou condicionado, e ainda 

assim em alguns momentos houve indisponibilidade por parte dos EE para serem 

contactados. 

As reuniões com os EE ocorreram ao longo do ano letivo em vários momentos, 

numa fase inicial do ano com o intuito de receção aos alunos e EE na escola. No início do 

segundo e terceiro períodos foram realizadas reuniões com o intuito de entrega das 

folhas com o aproveitamento em cada uma das disciplinas e esclarecimento de algumas 

questões relacionadas com o desempenho escolar dos vários educandos. Em todas elas 

foi possível verificar que pais/EE realmente se interessam sobre o desempenho escolar 

dos seus filhos/educandos, e permitiu perceber um pouco a realidade familiar e a base 

que suporta os comportamentos dos alunos na escola. Este contacto com os EE através 

de contactos isolados e individuais com cada encarregado de educação e nas reuniões 

com todos os encarregados é fundamental para o professor enquanto DT pois permite 
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conhecer as pessoas com que trabalhará durante um ano letivo. Esta será sempre uma 

das preocupações enquanto profissional, pois conseguir conhecer quer alunos quer pais 

e EE é uma ferramenta útil para as estratégias a serem aplicadas e assim trabalhar no 

sentido do sucesso por parte dos alunos. 

Os conselhos de turma foram outra das experiências vivenciadas ao longo do 

estágio, e ocorreram várias vezes ao longo do ano letivo, ocorrendo dois conselhos de 

turma por período de aulas, o primeiro respeitante às avaliações intercalares e o segundo 

para aprovação das classificações e definição/redefinição de estratégias de atuação na 

turma, tendo sempre por base o desenvolvimento ótimo dos alunos e o seu desempenho 

escolar. Nestas reuniões de conselho de turma é necessário que o DT represente uma 

figura com liderança face à postura dos vários professores que constituem o conselho de 

turma, de modo a conseguir dar continuidade à reunião e fechar os assuntos que são 

alvo de trabalho e discussão. Uma das principais funções do conselho de turma, 

presidido pelo DT, passa pela combinação de estratégias de modo a que todos os 

professores com conhecimento por parte de todos os alunos da turma consigam 

caminhar para o mesmo fim, o sucesso dos alunos e em consequência da turma. Um dos 

problemas evidenciados em muitas das reuniões foi a pouca recetividade por parte de 

alguns professores para a implementação de estratégias de trabalho, muitas das vezes 

evidenciando como razões a elevada carga horária de trabalho, e as preocupações com 

o cumprimento do programa da sua disciplina, comprometendo assim o compromisso por 

parte dos professores e o trabalho de equipa no sentido das necessidades de 

aprendizagem dos alunos. 

Uma das preocupações que terei no futuro caso venha a ocupar a função de DT 

passará muito pelo estabelecimento de relações positivas a todos os níveis de 

intervenção, quer com os alunos, professores e EE, para que a cooperação possa estar 

presente e assim promover um clima positivo onde se possa desenvolver e potenciar 

melhores aprendizagens e consequentemente um equilíbrio da comunidade educativa. 

Destaco como principais características para um desempenho de qualidade enquanto 

professor e DT a energia, disponibilidade, adaptabilidade, entusiasmo, autoconfiança, 

persistência, iniciativa, cooperação, habilidades interpessoais e habilidade administrativa. 

Todas estas competências permitirão assegurar que as aprendizagens dos alunos sejam 

a primeira preocupação e que tudo seja realizado para assegurar que estas possam ser 

as melhores possíveis. 

Assim o papel do diretor no contexto escolar é fundamental, sendo responsável 

não só pela manutenção do correto funcionamento da escola, auxiliando na mediação 
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das relações entre alunos, pais e professores, favorecendo o envolvimento 

importantíssimo dos jovens e pais na escola, e promovendo a continuação deles na 

mesma, o que irá possibilitar o seu sucesso ao longo dos diferentes níveis de 

escolaridade. 
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4. Conclusão 

O encerrar da formação inicial representa um marco de grande importância no 

desenvolvimento da carreira profissional de qualquer professor, tendo o estágio 

pedagógico como a porta de entrada para o mercado de trabalho, pois a realização deste 

possibilita ao professor ter as habilitações necessárias para desenvolver a sua atividade 

docente.  

Assim tendo como objetivo ser professor de EF, o estágio pedagógico tornou-se 

numa experiência muito gratificante e de elevada importância no desenvolvimento de 

competências a nível profissional e pessoal por todas as atividades realizadas, pelo 

contacto com diferentes pessoas e principalmente pela relação desenvolvida com os 

alunos. 

O processo de adaptação ao meio escolar foi fundamental no desenvolvimento 

das atividades ao longo do ano, permitindo perceber claramente que a escola caminha no 

sentido do abismo quanto à disciplina de EF e promoção de estilos de vida saudáveis, 

pelas várias decisões assumidas pela escola que contrariam em muito aquilo que são as 

finalidades da EF, sendo importante mudar o paradigma da escola quanto a este assunto, 

já que muitas das decisões tomadas pela escola levam os alunos no sentido do 

sedentarismo, algo promovido também pela possibilidade dos alunos terem um fácil 

acesso às novas tecnologias, o que também é visível pela desvalorização da disciplina de 

EF na escola com a redução do tempo desta no currículo escolar dos alunos, mas que 

permitiu ainda assim fazer com que o trabalho desenvolvido fosse na ótica de permitir 

dentro das possibilidades desenvolver um trabalho de qualidade com os alunos de modo 

a reforçar o gosto destes pela disciplina e principalmente pela prática de atividade física, 

caraterizando-se como uma das finalidades do PNEF: “Promover o gosto pela prática 

regular das atividades físicas e assegurar a compreensão da sua importância como fator 

de saúde e componente da cultura, na dimensão individual e social” (Ministério da 

Educação, 2001b). 

O sucesso, a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos foram premissas 

fundamentais intimamente ligadas entre si durante todo este processo e que permitiram 

orientar todo o trabalho produzido nas várias áreas de intervenção do professor, e que 

guiará sempre o trabalho que seja produzido no futuro. Neste âmbito o planeamento, a 

condução e a avaliação são três variáveis que permitiram desde o início do estágio 

produzir um trabalho sustentado nas várias áreas de intervenção e assim um 

desenvolvimento de competências ao longo do ano letivo, pois a responsabilidade que a 

profissão docente acarreta é realmente experimentada quando assumimos esse papel e 
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fez com que a exigência para com as funções na escola se tornasse real, levando a 

traçar um caminho no sentido de estar à altura das adversidades e das expetativas 

pessoais, uma vez que sempre acreditei que seria capaz de conseguir, sendo a ambição, 

persistência e determinação fundamentais neste processo. 

A exigência assumiu-se como uma caraterística fundamental neste processo e 

tornou-se num fator proporcionador de aprendizagens nos alunos, levando a que toda a 

intervenção junto destes seguisse um caminho longo a fim de alcançar o sucesso, o qual 

muitas das vezes sofreu oscilações, com momentos de melhor e outros de pior 

desempenho que estiveram essencialmente ligados a um fator que considerei ser 

preponderante nesta experiência vivida, a autonomia, pois tornou-se numa caraterística 

que determinou o caminho a seguir nas aprendizagens dos alunos e que relacionou-se 

com a exigência pretendida, levando a questionar-me muitas das vezes acerca de qual o 

caminho certo para os alunos, e sobre o impacto que teriam determinadas aprendizagens 

neles, mas tendo a noção de que ambas as caraterísticas dependem bastante uma da 

outra, e perspetivando sempre no trabalho produzido com os alunos o desenvolvimento 

destas, pois serão fundamentais para que os alunos atinjam o sucesso e para que 

consigam cada vez mais decidir o que será melhor para si e o que pretendem atingir em 

termos pessoais e profissionais, nunca esquecendo a importância do contexto de onde os 

alunos provêm uma vez que a família carateriza-se como um pilar fundamental na 

aprendizagem dos alunos e a responsabilidade do professor também passa por a 

aproximação destes à escola. 

O papel desempenhado na escola nos vários níveis de intervenção, 

nomeadamente nas decisões pedagógicas, na relação com os alunos, na construção do 

conhecimento, no contacto com a escola, no papel de diretor de turma e nas 

aprendizagens que foram adquiridas com base na experiência do dia-a-dia evidenciaram 

em muito toda a dedicação colocada ao longo deste ano letivo neste estágio pedagógico 

e que permitiram um desenvolvimento de competências a uma grande escala, 

permitindo-me passar a ter um olhar diferente acerca daquilo que é o papel de um 

professor na escola e da responsabilidade associada, algo que antes de passar por essa 

experiência não era percecionado dessa forma, pois a carga de trabalho e as funções 

associadas assim o obrigam. Não obstante a isso considero ainda que a 

responsabilidade do professor passa para além das tarefas que estão associadas às 

suas funções, uma vez que o professor é a representação de um ideal e um modelo para 

os alunos, pois representa em muitos aspetos uma referência a seguir, e acabei por o 

sentir na própria pele, tornando-se importante ser coerente nos vários papéis assumidos 
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na escola pois não poderia ser um professor na EF e no DE ser um professor 

completamente diferente, e por isso a preocupação em ser um exemplo para os alunos 

será uma preocupação constante no futuro, tal como foi durante o estágio. 

Considero ainda que toda a minha intervenção enquanto professor na escola 

apenas me permitiu desenvolver competências face à grande preocupação com a 

reflexão coletiva junto de colegas e outros professores, revelando-se fundamental para a 

modificação comportamental e desenvolvimento do conhecimento a ser colocado em 

prática, numa perspetiva de constante procura de soluções e estratégias para dar 

resposta às várias adversidades do dia-a-dia. Assim a cooperação, a constante partilha 

de informações, e a colaboração tornaram-se fundamentais para um desempenho de 

maior qualidade, e que permitiu a mim e aos meus colegas de estágio crescermos 

enquanto professores tornando-nos mais capazes e competentes. 

Em suma o estágio pedagógico foi uma experiência muito gratificante e 

fundamentalmente assente no desenvolvimento de competências, onde ocorreram 

inúmeras mudanças e transformações em diversos âmbitos mas com principal incidência 

no conhecimento adquirido, muito pelo contacto real com a profissão, pelas inúmeras 

reflexões realizadas, pelo contacto com diversos professores cada um com as suas 

particularidades e conceções de ensino da EF, pelo conhecimento de diferentes 

realidades por parte dos alunos, e que me permitem ter hoje o sentimento de que me 

encontro preparado para desempenhar o papel de professor com segurança, 

competência, rigor e qualidade. Mesmo sabendo que o crescimento enquanto professor 

não está completo, que irão sempre surgir dúvidas e algumas reticências face a algumas 

decisões e que o processo de formação contínua ainda se encontra em aberto, tenho 

clara noção de que tenho e terei sempre necessidades de formação e que querendo ser 

um professor eficaz, que consegue produzir aprendizagens significativas nos alunos e 

que luta por uma EF de melhor qualidade no sistema de ensino, terei a ambição para ser 

um professor melhor do que aquele que agora sou. 
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