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Resumo 

 O presente relatório visa ilustrar as atividades desenvolvidas no processo de 

estágio pedagógico em Educação Física, integrado no Mestrado em Ensino da Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário, numa perspetiva reflexiva, crítica e projetiva. 

Este processo foi realizado na Escola Básica Integrada Rainha Dona Leonor de 

Lencastre, no ano de 2014/2015. O estágio pedagógico caracteriza-se como o momento 

decisivo de integração no contexto profissional, representando a confrontação do futuro 

professor com a realidade do ensino, onde a socialização antecipatória toma um lugar de 

destaque por toda a influência que tem na forma como é encarado o processo de estágio 

pedagógico. Este documento é, assim, produto de todo o desenvolvimento formativo que 

o estágio pedagógico proporcionou.  

 A atividade do professor não se deve cingir ao contexto da sala de aula, uma vez 

que este é parte integrante da organização escolar, mas sim realizar uma gestão no 

sentido de potenciar a qualidade do ensino e articular as suas várias funções, 

promovendo uma educação integral dos alunos, onde o entusiasmo e a motivação estão 

sempre presentes. O trabalho de grupo, a partilha de opiniões, a reflexão e a interajuda 

são ferramentas que devem acompanhar o quotidiano de um professor, pois só assim 

este poderá estar em constante evolução, potenciando o sucesso educativo dos alunos. 

 

Palavras-chave: Estágio Pedagógico, Educação Física, Professor, Entusiasmo, 

Reflexão. 
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Abstract 

 This report aims to illustrate the activities during the teaching practice process in 

physical education, integrated in the Master of Education Physical Education in Primary 

and Secondary Education, in a reflective, critical and projective perspective. This process 

was carried out in the Basic School Integrated Rainha Dona Leonor De Lencastre, in the 

school year 2014/2015. The teaching practice is characterized as the turning point of 

integration in the professional context, representing the confrontation of the future teacher 

with the reality of teaching where the anticipatory socialization takes a prominent place for 

all the influence it has on how the teaching practice process is seen. This document is the 

outcome of the whole training process that teaching practice provided. 

 The activity of the teacher must not be confined to the classroom context, though 

this is an integral part of school organization, as it must also hold a management in order 

to enhance the quality of teaching and articulate its various functions, thus promoting a 

comprehensive education of students, where the enthusiasm and motivation are always 

present. The working group, sharing opinions, reflection and mutual aid are tools that 

follow up the daily life of a teacher, because only then can it be in constant evolution, 

enhancing the educational success of students. 

 

Keywords: Teacher Training, Physical Education, Teacher, Enthusiasm, Reflection. 
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1. Introdução 

A construção deste documento surge no âmbito do estágio pedagógico que se 

insere no 2º ano do Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

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

principal objetivo promover uma reflexão baseada numa análise de todo o processo de 

formação desenvolvido em colaboração com a Escola Básica Integrada Rainha Dona 

Leonor de Lencastre, caraterizando-se por ser um documento reflexivo, crítico e projetivo 

sobre as atividades de estágio realizadas ao longo do presente ano letivo. 

 Tem por base a minha experiência como professor estagiário de Educação Física 

(EF) que foi adquirida ao longo deste ano letivo, projetando linhas orientadoras para o 

meu futuro, fundamentado em revisão bibliográfica e mostrando, assim, o impacto no 

meu processo de formação ao nível do desenvolvimento pessoal e profissional.  

 O estágio pedagógico, de forma a conferir a aproximação ao futuro profissional 

dos professores, define quatro áreas de formação: área um – organização e gestão do 

ensino e aprendizagem; área dois – inovação e investigação pedagógica; área três – 

participação na escola; área quatro – relação com a comunidade. Durante o processo de 

estágio, estas quatro áreas interligam-se, permitindo potencializar a formação pessoal e 

profissional. 

 Importa perceber que apesar do relatório estar dividido por temas, todo o 

processo de construção do mesmo, bem como o próprio processo de estágio, foram 

encarados numa perspetiva de articulação entre as diferentes valências. Numa primeira 

fase é feita a caraterização, da escola, da turma, do grupo de EF (GEF) e do núcleo de 

estágio (NE). Em seguida é descrita a socialização antecipatória do professor estagiário. 

Numa terceira fase é retratada a importância da avaliação inicial (AI) e a sua articulação 

com o plano anual de turma (PAT). Seguidamente são retratadas as estratégias de 

planeamento nas suas várias dimensões. No quinto tema encontram-se as questões 

relacionadas com a condução do ensino, onde o entusiasmo e o clima positivo têm um 

papel de destaque. O processo de avaliação dos alunos é retratado em seguida. No 

sétimo tema é exposta toda a dinâmica relativa à investigação ação. Em seguida 

aparecem as questões relacionadas com a direção de turma (DT). A importância e 

influência dos vários processos de observação são analisadas no nono tema. Por fim é 

realizada uma reflexão final de todo o processo de estágio pedagógico.  

 Este ano foi um momento decisivo de integração no contexto profissional, 

correspondendo a uma experiência de responsabilidade integral pelas tarefas 

profissionais, organizado de forma a permitir a dedicação enquanto professor estagiário. 
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 O estágio pedagógico é a porta de entrada à obtenção da habilitação profissional 

que permite o acesso à carreira docente. Este caracteriza-se como o momento decisivo 

de integração no contexto profissional, uma vez que representa a confrontação do futuro 

professor com a realidade do ensino. Sendo o primeiro ano de ensino crucial em termos 

de crescimento profissional e da aprendizagem de ensino. 
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2.Caraterização 

2.1.Caraterização da escola 

Sediada em São Marcos, concelho de Sintra, a Escola Básica Integrada Rainha D. 

Leonor de Lencastre é, como o próprio nome indica, uma escola que funciona com 

turmas desde o 1º até ao 3º ciclo do ensino básico. É sede do Agrupamento de Escolas 

D. João II, sendo este constituído pela E. B. 1/JI de São Marcos nº2 e o respetivo Jardim-

de-infância de São Marcos, pela E. B. 1/JI de São Marcos nº1, integrando também a 

Escola Básica do Casal do Cotão. 

A escola entrou em funcionamento no ano letivo de 1995/96, com a designação 

de E.B.2,3 Agualva-Cacém. No ano letivo de 1997/98 assumiu a designação de E.B.2,3 

Rainha D. Leonor de Lencastre. A partir de 1999/2000, passou a integrar turmas do 1º 

ciclo, implicando a atual designação de Escola Básica Integrada Rainha D. Leonor de 

Lencastre, pertencendo ao Agrupamento de Escolas D. João II. Esta integração de 

turmas do 1ºciclo de escolaridade teve algumas implicações, nomeadamente a restrição 

de alguns espaços escolares, para que os alunos desta faixa etária não se cruzem tantas 

vezes com os alunos do 2º e 3º ciclo. O facto de ser uma escola com turmas do 1º ao 9º 

ano tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Lado positivo: os alunos não têm de 

passar pelo processo de adaptação aquando da passagem para o 2º ciclo, já conhecem 

a escola e o seu ambiente. Lado negativo: existe uma grande disparidade de idades, e 

podem existir alguns inconvenientes associados a este fenómeno, uma vez que os 

alunos mais velhos podem exercer algum tipo de violência sobre os mais novos. Mas 

fazendo um balanço e olhando à realidade particular desta escola, parece-me mais 

positivo do que negativo, até pelo facto da restrição dos espaços já enumerada 

anteriormente. Penso que uma solução bastante viável para diminuir este cruzamento de 

idades, poderia passar pelo desfasamento dos intervalos entre ciclos, ou seja quando o 

1º ciclo está em intervalo os restantes estão em aula e vice-versa em relação ao 2º e 3º 

ciclo.  

Importa definir o meio envolvente, este é constituído pelo bairro de São Marcos e 

Casal do Cotão, caracterizados pela grande diversidade linguística e étnica. 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 gradualmente, influenciando assim o perfil de alunos 

que frequenta a própria escola. De salientar a existência de uma diversidade cultural 



4 

 

muito grande o que influencia o ambiente que se vive na escola, sendo este caraterizado 

pela insegurança. Existem conflitos diários, alunos muito mal comportados e 

indisciplinados, que se alimentam de conflitos e de constantes brigas, mostrando um 

alheamento no que toca ao sucesso escolar. Mário Dionísio citado por Canário (2005) 

atribui a culpa do desinteresse dos alunos à escola, referindo que esta é responsável por 

tomar medidas que façam os alunos compreender e interessar-se pela vida escolar. O 

autor considera também que a escola deveria ser uma necessidade, um prazer e um 

incentivo à criatividade, e não a atual entidade limitadora e restritiva, com função 

castradora e enfadonha, como é vista pelos seus instruendos. Assim torna-se necessário 

repensar o caminho que estamos a trilhar, é preciso cativar estes alunos, envolvendo-os 

no seu próprio processo de aprendizagem, tendo em vista uma melhor formação dos 

cidadãos de amanhã. Todos os professores deveriam unir esforços para conseguir 

alinhavar estratégias que cativem os alunos, e que os façam gostar da escola, das aulas, 

dos professores, de simplesmente estar na escola. Penso que este seja o caminho para 

conseguirmos combater a desmotivação e mau comportamento apresentado por grande 

parte dos alunos, unindo esforços e traçando um percurso que contemple o recetor, neste 

caso os próprios alunos. Não sou defensor de que a escola deva ser encarada como uma 

festa, mas é preciso ter em conta a agenda social dos alunos, realizando um equilíbrio 

entre os objetivos programáticos a alcançar e a motivação dos alunos. Articulando aquilo 

que eles têm de fazer, com aquilo que eles gostam de fazer.  

Os bairros circundantes caracterizam-se também pelo baixo nível de escolaridade 

dos seus habitantes, de acordo com os censos de 2011, 60,5% da população não vai 

além do nono ano de escolaridade e 2,53% da população é analfabeta. Pude comprovar 

este cenário logo no primeiro dia que estive na escola, na reunião com os Encarregados 

de Educação (EE), no qual tive de ler uma informação a uma mãe, porque ela não sabia 

ler. Facto preocupante, pois poderá ter influência no acompanhamento que esta fornece 

aos seus educandos.  

A relação com a comunidade, o insucesso escolar e a falta de acompanhamento 

de pais e EE na vida escolar dos seus educandos, são alguns dos problemas referidos no 

projeto educativo do agrupamento, algo que foi estudado pelo grupo de estágio no âmbito 

da área 2 (investigação/inovação), tentando perceber que influência tem o tipo de 

envolvimento dos EE no aproveitamento dos alunos. 

2.2.Caraterização da turma  

 A caracterização da turma foi compilada no estudo de turma, realizado com base 

nas fichas individuais dos alunos, que se prende com a caracterização da situação 
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familiar e escolar dos alunos, bem como os seus interesses pessoais. Foram realizados 

testes sociométricos, com o objetivo de compreender as relações intergrupais dentro da 

turma, foram ainda aplicados testes de autoconceito e autoimagem que visaram 

percecionar as construções mentais que cada aluno fazia de si próprio. 

Inicialmente a turma de 8ºano que me foi atribuída era constituída por 27 alunos, 

mas 3 deles nunca compareceram na escola, uma vez que foram transferidos no início do 

ano. Assim a turma era constituída por 12 alunos do sexo masculino e 12 do sexo 

feminino, sendo a média de idades de 13,48. A maior parte transitou do ano passado 

(19), 3 ficaram retidos e 2 vieram de outra escola.  

Grande parte da turma, 18 alunos, não apresenta quaisquer dificuldades, sendo 

que 20% dos alunos apresentam dificuldades ao nível da visão, um aluno com 

dificuldades motoras e outro aluno com dificuldades linguísticas. Além disso existem 3 

alunos com alergias e 2 alunos com doenças crónicas. Existem 3 alunos aos quais foram 

diagnosticadas necessidades educativas especiais, sendo um deles portador de paralisia 

nos membros inferiores, utilizando cadeira de rodas, constituindo-se assim uma 

prioridade adaptar algumas atividades e sua forma de avaliação, para que o sucesso do 

aluno na disciplina não ficasse comprometido. Sendo esta uma situação nova para mim, 

a minha preocupação recaiu sobre a inclusão do aluno na aula e na turma. A cooperação 

por parte da turma foi fundamental para a integração deste aluno. Não só deste aluno, 

mas das particularidades de cada um. Para os outros dois alunos com necessidades 

educativas especiais, que tinham dislexia, foi acordado em conselho de turma que seria 

necessário ler-lhes as perguntas dos testes para uma melhor compreensão dos 

respetivos itens. Este processo foi bastante enriquecedor para mim, porque aprendi que 

podemos fazer sempre alguma coisa pelos alunos, o importante é conseguir adaptar as 

estratégias às dificuldades dos mesmos, tal como acontece na diferenciação do ensino.  

No início do 2º período entraram mais duas alunas na turma, o que também foi um 

desafio a todos os níveis, todo o processo de avaliação e de reajustamento de objetivos e 

das próprias atividades propostas foi bastante exigente, uma vez que ambas partiram 

com um período de atraso em relação a todos os outros elementos da turma. 

A maior parte dos alunos não tinha os pais separados e vivia com os dois pais, 

existia um aluno que tinha um dos seus progenitores falecido, sendo que apenas 20% 

dos alunos tinha os pais separados, algo que pode ser explicativo do comportamento dos 

alunos, uma vez que tendo estabilidade em casa, estão equilibrados emocionalmente e 

revelam um bom comportamento. 
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 Relativamente às características que os alunos consideraram ter, existiu uma 

grande dispersão de dados, mas conseguiu-se perceber que as características que 

apareceram em maior número foram teimosos e simpáticos. O que foi confirmado por 

mim ao longo do ano letivo. Uma vez que quando negociava alguma coisa com os 

alunos, para comtemplar a sua agenda social no processo ensino-aprendizagem, era 

sempre um processo difícil, porque a teimosia estava bem enraizada na maioria dos 

alunos, contudo foram sempre bastante simpáticos, quer comigo, quer com os seus 

pares. 

Grande parte dos alunos (76%) tinha a mãe como EE, 20% tinham o pai como EE 

e apenas 1 aluno tinha outra pessoa como EE. 

Relativamente às habilitações literárias foi constatado que a maior parte dos EE 

tinha apenas o ensino básico, só uma minoria é que tinha formação de um curso 

superior.  

Existiu uma grande variedade de escolhas no que toca à ocupação do tempo livre 

dos alunos, mas as duas categorias que se destacaram mais foram ver televisão (18%) e 

ouvir música (16%). Uma vez que a prática de atividade física não se evidenciou nas 

escolhas destes, foi algo que tentei ao longo do ano incutir nos mesmos, o gosto pelo 

movimento e o prazer do jogo, tentando pensar em situações que me permitissem 

trabalhar os objetivos propostos para cada um, em cada matéria e em cada unidade de 

ensino, mas que proporcionassem prazer e motivação aos alunos. 

 Todos os alunos afirmaram gostar de EF, à exceção de uma aluna, tendo a 

mesma justificado que não gostava muito porque não conseguia fazer bem as tarefas. 

Tentei ao longo do ano ir aplicando estratégias para ela ter sucesso e assim envolver-se 

e ganhar o gosto pela disciplina, no fim do ano perguntei-lhe se os seus padrões em 

relação à disciplina se mantinham, tendo a mesma respondido negativamente, pois 

passou a gostar muito mais da disciplina. 

 Apenas seis alunos praticavam desporto fora da escola, o que é manifestamente 

pouco. Uma vez que um dos motivos poderia ser o financeiro, então estabeleci como 

prioridade que eles frequentassem os núcleos de desporto escolar (DE), não tive muito 

sucesso com esta estratégia, pois em termos de horário, os núcleos de DE estavam 

sobrepostos com as atividades letivas dos respetivos alunos, então a estratégia que 

segui ao longo do ano foi apostar em promover a atividade física não estruturada e 

estruturada fora da escola. Mas algo que vou tentar implementar no meu futuro é o DE 

comtemplar uma oferta mais vasta em termos de horário, não funcionando todos os 
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núcleos em simultâneo, de forma a que os alunos tenham uma maior probabilidade de 

poder participar nesta oferta fantástica que as escolas proporcionam.  

 No que toca à opinião sobre a escola, grande parte dos alunos gostava 

razoavelmente da escola (41%), a percentagem de alunos que gostava pouco e que não 

gostava nada equipara-se (27%) e apenas 1 aluno (5%) disse que gostava muito. Algo 

que foi uma preocupação minha ao longo do tempo, porque sou apologista de um clima 

de aprendizagem positivo. Para tal é fundamental que os alunos se sintam bem na 

escola, devendo ser uma missão de todos os professores, devem ser propulsionadores 

de um clima positivo de aprendizagem. Irei aprofundar este tema mais à frente no 

capítulo entusiasmo e clima positivo na lecionação. 

 Para realizar a caracterização individual da turma considerei fatores como o 

comportamento, a atitude e o seu nível de prática.  

Relativamente à dinâmica da turma, foi possível verificar que a turma era muito 

unida quer fosse nas aulas ou mesmo nos intervalos, além de andarem muitas vezes 

juntos notava-se que havia bom ambiente entre eles.  

Nas aulas de EF, a relação dos alunos era muito boa, visto que 

independentemente do grupo de trabalho, os alunos estavam sempre motivados e 

empenhados, à exceção de alguns casos particulares, que amuavam quando não 

ficavam com quem queriam, mas que foram algo de trabalho pela minha parte, diluindo 

assim estas questões com o decorrer do ano letivo. No decorrer das aulas, vários foram 

os momentos em que os alunos cooperaram entre si, independentemente da matéria que 

estivesse a ser lecionada. No geral era uma turma muito participativa na realização dos 

exercícios, sendo que até nas transições de exercícios os alunos não perdiam tempo e 

percebiam que quanto mais tempo estivessem em tarefa, melhor era para eles, incutir 

esta responsabilidade nos alunos foi uma das minhas preocupações desde o início. Outro 

dos fatores que me permitiu identificar que os alunos cooperavam bastante entre eles, foi 

o facto de ajudarem o aluno com dificuldades de locomoção, vários alunos mostram-se 

disponíveis para ajudar o mesmo, não só a deslocar-se como noutras tarefas relativas à 

EF. 

Em termos de comportamentos, só destacaria três alunos negativamente, uma 

vez que tinham atitudes que não se enquadravam no padrão normal da turma, os 

restantes alunos raramente apresentaram comportamentos desviantes e de falta de 

educação para com o professor ou para com os colegas de turma, quando surgia algum 

destes comportamentos, rapidamente era ultrapassado uma vez que até os próprios 

colegas ajudavam a regular este tipo de situações. 
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 Nas aulas de EF, a relação entre os alunos foi muito boa. Independentemente do 

grupo de trabalho, das matérias que fossem lecionadas e das dificuldades sentidas por 

alguns alunos, apresentavam-se sempre motivados e empenhados durante as situações 

de ensino propostas. Tendo a diferenciação do ensino um papel preponderante para que 

todos os alunos se sentissem incluídos, adequando as tarefas às dificuldades e ao 

potencial de cada um. 

2.3.Caraterização do Grupo de Educação Física 

O GEF estava inserido no Departamento de Expressões e era através deste que 

existia a possibilidade de manifestar as suas opiniões em Conselho Pedagógico. O grupo 

era composto na sua totalidade por cinco professores efetivos, um contratado e três 

professores estagiários. 

 O modo de funcionamento da disciplina de EF foi assegurado pelo GEF, sempre 

assente nas regras de conduta expressas no regulamento interno da escola. Deste modo 

os alunos deveriam trazer sempre roupa adequada para a prática desportiva e ser 

detentores de um cadeado, de forma a colocarem todos os seus bens pessoais num 

cacifo, para que existisse uma maior segurança nos bens pessoais dos alunos.  

O trabalho realizado durante todo o ano pelos professores do grupo deve ter por 

base os Programas Nacionais de Educação Física (PNEF), a Matriz Curricular, os 

Conteúdos Programáticos, os Critérios de Avaliação, e o Protocolo de AI. 

Apesar da existência dos documentos referidos anteriormente, que devem orientar 

e regular o trabalho de cada professor ao longo do ano letivo, existiu alguma dificuldade 

na aplicação dos mesmos, usando cada professor os seus próprios meios e os seus 

próprios critérios, o que dificulta a missão de uniformização de práticas e consequente 

troca de ideias, para que em conjunto se chegue a um consenso no desenvolvimento de 

estratégias. Apesar disso todos os professores estão dispostos a ajudar e a dialogar, num 

clima de cordialidade e de ajuda aos estagiários.  

De forma a permitir que todos os professores e suas respetivas turmas tivessem 

as mesmas oportunidades de aprendizagem, foi criado um mapa de rotação pelos 

espaços (roulement) de EF. Desta forma, o grupo decidiu que a rotação fosse feita 

semanalmente e, portanto, todas as semanas cada turma passava duas vezes pelo 

mesmo espaço, o que considero ser um aspeto muito positivo, visto que assim, os alunos 

têm uma grande possibilidade de prática em cada uma das matérias que são lecionadas 

durante essa semana. Existiu também a possibilidade de realizar permutas entre 

espaços-professores, dando assim um caráter flexível à rotação pelos espaços, 

colocando em primeiro lugar as aprendizagens dos alunos. Esta flexibilidade no que toca 
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à permuta de espaços, existiu pela maioria dos professores do grupo, uma vez que a sua 

grande maioria carece de documentos orientadores para a sua lecionação, entenda-se 

planeamento, então o facto de estar num espaço ou noutro, é igual. O que é uma 

vantagem para quem planeia, pois sabemos que temos sempre ao dispor os três 

espaços. Mas para o bem de todos os alunos este é um problema que tem de ser 

ultrapassado, como tal penso que deveriam existir mais trocas de experiências entre os 

professores do grupo, e uma das atividades que deveria fazer parte dessa troca de 

experiências seria a elaboração de um plano de aula por mês, para partilhar com os 

restantes colegas, a par disso existiria também uma reunião para debater os respetivos 

planos. Esta estratégia visa a partilha de experiência e a fomentação de planeamento. 

Uma vez que são os grandes problemas identificados ao nível do GEF. 

De acordo com Brás e Monteiro (1998), o desenvolvimento da EF só será possível 

quando, simultaneamente, existir uma mudança nas respetivas práticas profissionais. 

Sendo fundamental que o GEF se assuma como um instrumento de mudança, existindo 

coesão e mobilização de vontades intra e inter professores, pois só assim será possível 

desenvolver ideias e interesses coerentes e comuns. 

Torna-se necessário evocar uma das principais características de um bom 

professor de EF, o ser reflexivo, é de todo necessário repensar as práticas desenvolvidas 

pelos professores do grupo, abandonando o barco sem rumo e abraçando o navio 

orientado e regulado, só assim é possível chegar a bom porto no que toca ao processo 

ensino-aprendizagem dos nossos alunos. 

 Importa referir que o GEF não é só responsável pelo trabalho desenvolvido na 

disciplina em si, é também responsável pelo desenvolvimento do DE. Estando este 

distribuído por vários núcleos, sendo que a definição dos professores responsáveis para 

cada núcleo, bem como os respetivos horários, são discutidos na primeira reunião 

realizada pelo grupo disciplinar. O modo de funcionamento do DE fica a cargo do 

professor responsável pelo núcleo, no entanto tem de seguir as orientações emanadas 

pela coordenação nacional de DE. Para que as práticas letivas fossem potenciadas, 

deveria existir um sistema de formação contínua, obrigatório, relativamente à matéria que 

se vai lecionar no DE. Permitindo assim que o professor esteja sempre atualizado e 

possa, desta forma, melhorar a intervenção perante os seus alunos.  

2.4.Caraterização do núcleo de estágio  

O NE era composto por cinco elementos, sendo que três deles eram professores 

estagiários e duas eram professoras orientadoras, uma orientadora de escola e uma 

orientadora de faculdade. 
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Dos três professores estagiários que constituíram o NE, todos tivemos o processo 

de formação inicial na Faculdade de Motricidade Humana (FMH). Somos ambos 

licenciados Ciências do Desporto pela FMH, os meus colegas no ramo do Treino 

Desportivo e eu no ramo de Exercício e Saúde. O que foi uma mais-valia, porque 

conseguimos ter diferentes visões e experiências que enriqueceram este processo de 

formação. 

A escolha deste grupo de trabalho foi muito criteriosa, dialogamos imenso antes 

de tomar esta decisão, já tínhamos trabalhado muitas vezes em conjunto antes de 

abraçarmos o estágio, como tal, muitas rotinas já vinham estabelecidas e já eramos 

conhecedores da linha de trabalho que cada um de nós desenvolvia. Além disso temos 

uma amizade bastante forte, o que nos permitiu ultrapassar os momentos menos bons de 

cada um, sendo sempre críticos uns com os outros. O que potenciou e muito a 

aprendizagem, uma vez que existia um clima de constante interajuda. 

Ao contrário do que se passava dentro do GEF, a partilha dentro do NE foi uma 

constante desde o início do ano letivo, proporcionando assim a construção e a 

reformulação do conhecimento. O que resultou numa melhoria efetiva nas práticas 

pedagógicas, inerentes à ação educativa dos professores estagiários. 

O facto de termos passado bastante tempo juntos, mesmo pós horário, aliado à 

disponibilidade demonstrada por cada um para trabalhar dentro ou fora da escola, 

facilitou e permitiu a que houvesse, cada vez mais união, dinâmica, entreajuda e espírito 

de equipa. 

Muitos foram os momentos que nos divertimos a trabalhar em conjunto, talvez 

pelo facto de cada um de nós adorar o que faz, este processo tornou-se bastante 

agradável. Assim, olho para cada um dos meus colegas com confiança, respeito e 

sobretudo uma grande amizade. 

Importa ainda referir o papel fundamental das duas professoras orientadoras, foi 

sempre com base nas suas orientações, palavras, ações e partilhas, que consegui 

desempenhar, com sucesso e eficácia, o papel de professor. O trilhar deste caminho é 

conseguido pelo apoio, sistemático, no desenvolvimento de conhecimentos, 

competências e atitudes, assim como na alteração ou reforço de determinadas crenças 

que anteriormente transportava da minha formação anterior.  

3.O professor estagiário-Socialização antecipatória 

A EF surge na minha história desde cedo, muito devido ao futebol, desde tenra 

idade que comecei a imaginar o meu futuro profissional na área desportiva, não 
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claramente na lecionação, mas sempre soube que estaria ligado à área desportiva.  

 No estudo de Gomes, Queirós e Batista (2014) relativamente às razões para a 

escolha do curso em Ensino de EF, a maioria dos estudantes reconheceu que foi o gosto 

pelo Desporto que os atraiu para a opção, sendo que só posteriormente, em resultado de 

algumas experiências marcantes e da vivência com alguns agentes de socialização, 

passaram a considerar a opção de se tornarem professores de EF. 

Comecei a jogar futebol federado aos 14 anos, onde um ano depois, comecei a 

trabalhar como treinador adjunto no respetivo clube. Altura em que entrei no 10º ano, 

tendo optado por frequentar o Curso Tecnológico de Desporto. Esta opção foi muito 

refletida e discutida, uma vez que em casa o aconselhamento não indicava neste sentido. 

Este curso surgiu inicialmente como caminho para estar mais envolvido em atividades 

físicas, uma vez que tinha muita energia e queria ter uma forma de a canalizar, 

rapidamente o curso despertou em mim o gosto não só pela prática mas também pela 

lecionação das mais variadas modalidades e atividades desportivas. No estudo de 

Gomes, Queirós e Batista (2014) verificou-se um predomínio das razões intrínsecas ao 

nível das motivações para a profissão docente. Sendo que na perceção dos estudantes 

esta era uma profissão que lhes possibilitaria manter o contato com o Desporto, 

acedendo a novos conhecimentos, e que simultaneamente lhes daria a possibilidade de 

transmitir esses conhecimentos a outros.  

Durante o secundário fui participando em vários projetos, que me permitiram 

fomentar ainda mais o gosto pela EF, tais como o trabalho numa empresa de escalada, a 

“coadjuvação” voluntária no núcleo de ténis de DE e ainda a organização de vários 

torneios no seio escolar. No liceu todos os professores que lecionavam disciplinas 

específicas do curso diziam que eu deveria seguir aquela área. Desde então fui tendo 

consciência que a lecionação poderia ser um caminho profissional. Ingressei, quatro anos 

depois, na Faculdade de Motricidade Humana, na Licenciatura de Ciências do Desporto - 

Maior em EF e menor em Exercício e Saúde. Existiu uma interrupção de um ano pelo 

facto de ter ingressado na academia militar, por vontade do meu pai, mas como a minha 

vontade era outra, esta experiência só durou um ano. A licenciatura serviu para 

consolidar ainda mais o gosto que tinha pela área. As influências positivas e os modelos 

que fui tendo ao longo da minha formação inicial contribuíram de forma determinante 

para que, três anos mais tarde, ingressasse no mestrado em ensino da EF nos Ensinos 

Básico e Secundário. Importa salientar que o facto de ter continuado a trabalhar como 

treinador no clube onde jogava futebol, foi também determinante para este ingresso, uma 

vez que também no clube tinha referências muito positivas sobre o curso, pois dois dos 
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treinadores com os quais eu trabalhava, eram professores de EF. 

 No estudo de Gomes, Queirós e Batista (2014) identificou-se que os pais tendiam 

a desincentivar os interessados para a profissão docente, na medida em que lhe 

atribuíam fraca empregabilidade e pouco reconhecimento social. Em contrapartida, os 

professores incentivavam os interessados em seguir a profissão, porque reconheciam-

lhes aptidão e vocação para o exercício da função. Todo este percurso foi decisivo para a 

conceção que tenho relativamente à EF, em especial pelas disciplinas de Teoria e 

Gestão do Currículo em EF, Desenvolvimento Curricular, Formação de Professores e 

Dimensão Europeia do Ensino da EF, sendo a conceção sociocrítica, a conceção com a 

qual eu mais me identifico e aquela que foi mais evidenciada durante o curso, 

relativamente aos seus benefícios comparativamente às restantes conceções.  

O quadro conceptual da formação de professores pode seguir uma de cinco 

orientações: académica, prática, tecnológica, personalizada e crítica/social. Destas, a 

última define o ensino como processo orientado para a compreensão, o bom professor 

como um educador comprometido política e socialmente e o aprender a ensinar como um 

processo resultante da inquirição e compreensão do processo educativo, sendo de todas 

as orientações aquela com a qual mais me identifico.   

4.Diagnosticar para projetar – Da avaliação inicial ao plano anual de turma 

 Para poder ter um conhecimento geral sobre o nível da turma e dos alunos em 

cada matéria em particular, procedendo a um planeamento adequado dos objetivos à 

realidade da turma, foi realizada a AI na 1ªEtapa de lecionação. Etapa esta que segundo 

o Ministério da Educação (2010) “consiste em determinar as aptidões e dificuldades dos 

alunos nas diferentes matérias do respetivo ano, procedendo simultaneamente à 

revisão/atualização dos resultados obtidos no ano anterior”. Assim a AI teve a função de 

orientar e regular o processo de ensino, através da recolha sistemática de dados, 

permitindo apresentar as matérias aos alunos, avaliar o seu nível inicial (Diagnóstico) e 

as suas possibilidades de desenvolvimento (Prognóstico). De acordo com Carvalho 

(1994), o protocolo de AI é a base de suporte para esta avaliação. Esta recolha de dados 

também me permitiu orientar a formação de grupos de nível dentro da turma. A AI 

também serviu para a aquisição de novas aprendizagens e rotinas de funcionamento. Foi 

criado um bom clima de aula para que os alunos se sentissem motivados para a prática 

das tarefas propostas, potenciando as suas aprendizagens. Para que este momento 

fosse o mais eficaz e o mais ajustado possível, antes da aplicação do protocolo de AI foi 

feita uma análise conjunta pelo NE ao respetivo documento, onde foram efetuadas 
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alterações de cariz simplificador, ou seja critérios que estavam muito confusos foram 

simplificados, para uma melhor leitura. Tal também aconteceu relativamente às fichas de 

registo, inicialmente estavam muito detalhadas, o que não permitia uma leitura e análise 

tão fluída das várias situações, assim foram feitos alguns reajustamentos, tendo em vista 

a sua otimização. A construção de um sistema de registo traduzível para todos os 

professores mas adaptado ao estilo de cada um é, segundo Carvalho (1994) uma das 

etapas inerentes ao período de AI. Segundo Aranha (2007), a observação, enquanto 

principal momento de registo e consequente avaliação, deve respeitar três princípios: 

objetividade – o professor observador deve ser rigoroso, transparente e pertinente, 

procurando ser imune a influências de efeitos como os estereótipos, a generosidade ou a 

tendência central; validade – os instrumentos utilizados devem medir, verdadeiramente, 

aquilo a que se propõem; e fidelidade (ou fiabilidade) – o observador avalia de forma 

congruente duas situações diferentes e vários observadores avaliam com congruência a 

mesma situação. 

 A AI permite-nos ir ao encontro de duas grandes metas do PNEF, cuja presença é 

desejável e necessária numa aula de EF de “qualidade”: a inclusão e a diferenciação do 

ensino. O que se pretende, em última instância, é providenciar uma oferta de atividade 

adequada a cada um dos alunos (de acordo com os seus interesses, possibilidades e 

limitações), tomando por referência os objetivos programáticos do ano e ciclo respetivos 

Grupo de Educação Física (2014). 

A AI constitui-se como 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, 2001). 

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. 

Assim sendo, torna-se essencial a aplicação do protocolo de AI durante as seis 

primeiras semanas de aulas, para que no fim deste período se consiga prognosticar e 

criar com este prognóstico o PAT. 
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Quanto mais e melhores informações o professor conseguir recolher de cada 

aluno em cada matéria, melhor será o seu diagnóstico, constituindo assim uma base mais 

forte para ter um melhor prognóstico. Mas não é só de recolha de informação que a AI se 

constitui, deve ser um momento no qual o professor se preocupa em criar rotinas de 

trabalho, estabelecer regras, criar um clima positivo e ter sempre em mente que é um 

momento de aprendizagem para os alunos. 

Para a elaboração do planeamento desta etapa foram contemplados vários 

fatores, tais como: a duração da AI, a valência dos espaços destinados à lecionação das 

aulas de EF (Pavilhão, Ginásio e Exterior), o roulement, os recursos materiais que a 

escola oferece, os recursos temporais e as matérias a serem lecionadas. 

Tal como já foi dito anteriormente a AI tem a duração de seis semanas, então o 

que tive em mente foi a possibilidade dos alunos passarem pelas mesmas situações pelo 

menos duas vezes na maior parte das matérias, para que se sentissem mais 

familiarizados com o tipo de exercícios propostos, mostrando assim o seu verdadeiro 

nível, como tal optei por planear as aulas para três semanas e repetir essa planificação 

duas vezes, apenas com ligeiras alterações. Este número de aulas contribuiu para uma 

recolha de dados mais fiável, onde numa primeira observação foram identificados os 

alunos que cumprem os critérios de avaliação do nível introdutório e na segunda 

observação centrei-me mais nos alunos onde residiam algumas dúvidas. O facto de os 

alunos terem duas experiências nas diversas matérias também contribuiu para um maior 

conhecimento daquilo que se pretendia avaliar nas respetivas matérias, quer pela parte 

do professor, quer pela parte dos alunos. No futuro irei tentar proporcionar mais um 

momento em cada uma das matérias, tentando organizar a AI em conjuntos de duas 

semanas, onde repetirei esses conjuntos três vezes, assim os alunos ficam rotinados e 

têm mais momentos de prática em cada uma das matérias, possibilitando assim uma 

recolha de dados mais efetiva e realista, pois os alunos já têm um nível de conhecimento 

superior daquilo que é proposto, bem como o professor tem mais oportunidades para 

observar.  

A rotação pelos vários espaços de aula foi feita semanalmente, ou seja, cada 

turma tem aulas num dos três espaços de aula durante uma semana e muda na semana 

seguinte – Pavilhão, Ginásio e Exterior. 

Nesta etapa os alunos foram classificados na área das Atividades Físicas com os 

níveis Não Introdutório (NI), Parte do Introdutório (PI) e Introdutório (I), ficando o Parte do 

Elementar (PE), Elementar (E), Parte do Avançado (PA) e Avançado (A) de fora, uma vez 

que no protocolo de AI só constam situações que espelham o nível Introdutório. Ficando 
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assim em aberto a possibilidade de ser prognosticado o PE e o E, consideramos que as 

situações do PA e do A são demasiado ambiciosas para as podermos considerar num 

prognóstico. No futuro, quando tiver outras turmas, de outros ciclos, nomeadamente do 

ensino secundário, é uma questão que tenho de ter em conta, poderei não ter só 

situações de nível I, tendo situações que ilustrem também o nível E, para que neste caso 

possa deixar em aberto a possibilidade de prognosticar o nível A ou PA como objetivo 

terminal. Sabendo que para realizar o prognóstico de um nível A ou PA tenho de investir 

muito no conhecimento da matéria em questão e têm de estar reunidas um conjunto de 

condições que me permitam tomar a decisão de partir para esse prognóstico. 

Para a área da Aptidão Física foi utilizada a bateria de testes do Fitnessgram, 

tendo como referência a Zona Saudável de Atividade Física (ZSAF) relativa à idade e 

género dos alunos da turma. Os alunos foram classificados consoante os seus resultados 

em, abaixo da ZSAF e dentro/acima da ZSAF. Algo que me deixa pensativo, uma vez que 

um aluno estar dentro da ZSAF ou acima da ZSAF, é exatamente igual, no futuro quero 

discutir esta situação nos grupos que for passando, porque a meu ver, deveria existir uma 

diferenciação para os alunos que estão acima da ZSAF. 

Para a realização da AI na área dos Conhecimentos, os alunos preencheram uma 

Ficha de Avaliação Diagnóstica de Conhecimentos. Sendo classificados em 

percentagem. Esta avaliação poderá ter ficado comprometida uma vez que o teste é igual 

para todo o 3º ciclo, o que faz com que, supostamente, os alunos respondam ao mesmo 

teste no 7º, 8º e 9º ano. Ficando assim a AI dos conhecimentos mitigada, deveria existir 

um teste de AI dos conhecimentos para cada ano de escolaridade. Sendo esse teste 

construído em função dos temas a trabalhar no respetivo ano, para percebermos em que 

estado estão os alunos, relativamente aos temas a desenvolver durante o ano letivo.  

No seu geral a AI correu muito bem, tendo sido uma excelente oportunidade para 

recolher dados, criar rotinas e conhecer os alunos, criando uma relação de empatia e 

cordialidade com eles e entre eles. Algo que foi difícil numa fase inicial foi identificar os 

alunos, e como queria aproveitar todos os momentos para retirar dados, criei a regra de 

os alunos terem de vir identificados com um número na camisola, assim todos deveriam 

ostentar um papel A4 com o seu número na parte anterior do seu tronco, esta estratégia 

foi bastante benéfica uma vez que potenciou em muito a observação e o conhecimento 

do professor em relação aos alunos. No futuro além do número vou pedir para 

escreverem também o nome, para facilitar ainda mais o processo. 

 Penso que toda esta etapa de AI é fundamental para o desenvolvimento de um 

trabalho frutuoso e coerente, só se conseguirmos identificar onde estamos, é que 



16 

 

conseguimos definir para onde queremos ir, caso contrário será sempre uma navegação 

sem rumo.  

 Para que a navegação seja orientada e o processo seja frutuoso, torna-se 

essencial a construção do PAT, a partir da construção do mesmo o professor pode 

selecionar objetivos e metas adequadas à turma ou a grupos de alunos; calendarizar as 

atividades a desenvolver ao longo do ano considerando as matérias prioritárias, às quais 

deve dedicar mais tempo; organizar a atividade dos alunos sabendo à partida quais os 

que precisam de maior acompanhamento; organizar a turma, planeando em função das 

dinâmicas e dos perfis dos alunos (Carvalho, 1994).  

 A construção do PAT teve três momentos chave, sendo eles a interpretação, a 

reflexão e a projeção. A interpretação das informações que foram recolhidas ao longo da 

AI, o comportamento da turma, a sua relação com cada uma das matérias, a sua agenda 

social, as diferentes reações às estruturas das aulas; a reflexão sobre essas mesmas 

informações, permitindo-me perceber quais as estratégias pedagógicas mais adequadas 

para cada um dos momentos/situações, que matérias iria lecionar, quais as matérias 

prioritárias que iria estabelecer para esta turma, quais as diferentes metodologias a 

aplicar a diferentes alunos considerando os ritmos de aprendizagem diferenciados; o que 

me permitiu a posteriori realizar um prognóstico para cada um dos alunos, em cada uma 

das diferentes matérias. Sendo este processo encarado com algumas dificuldades, tal 

como Teixeira & Onofre (2009) referem, uma das dificuldades sentidas pelos estagiários 

verifica-se ao nível do planeamento. Inácio et al (2015) referem que para a construção do 

PAT estiveram subjacentes três dimensões importantes, que influenciaram no 

planeamento do ensino dos alunos, a saber: as linhas orientadoras, a estrutura e o 

percurso do aluno. E estas três dimensões confirmam-se, uma vez que não existe 

nenhum documento que forneça linhas orientadoras para a construção deste documento, 

não existe uma estrutura padrão, e não temos conhecimento a priori dos alunos. Aqui 

entra o facto de não saber quanto tempo seria necessário para que um determinado 

aluno a atingisse certos objetivos, esta foi uma das principais dificuldades sentidas, o que 

me deixou mais reticente em relação a minha autoeficácia e competência, pois nunca me 

tinha deparado com tal situação, Inácio et al (2015) referem que os estagiários de EF, 

com a inexperiência natural no exercício das suas funções, revelam dificuldades ao nível 

do planeamento. Antes do processo de estágio, a noção de autoeficácia do professor 

estagiário baseia-se predominantemente na sua socialização antecipatória (Jardim, 

2007). Ao experienciar o choque da realidade, em que há um desfasamento entre 
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expetativa ideal e o processo de ensino-aprendizagem que o estagiário detém, o 

sentimento de autoeficácia pode ficar debilitado (Jardim, 2007).  

 Para a elaboração deste documento além dos resultados da AI, serviram de base 

os PNEF do 3º Ciclo, o plano plurianual de EF da Escola e todas as decisões do 

Departamento de EF da Escola Básica Integrada Rainha D.Leonor de Lencastre.  

 Bento (1998) define o PAT como “um plano de perspetiva global que procura 

situar e concretizar o programa de ensino no local e nas pessoas envolvidas”. 

 As estratégias pedagógicas e as metodologias definidas no PAT referem-se: à 

condução do ensino por etapas, repetindo assim as matérias ao longo do ano letivo, para 

que os alunos mantivessem o contato com as matérias; à elaboração das unidades de 

ensino em função das necessidades dos alunos, mas seguindo uma lógica de construção 

macro-meso-micro; à lecionação de aulas politemáticas respeitando a relação espaço-

matéria; à formação de grupos; aos diferentes tipos de avaliação (formativa e sumativa); 

à utilização dos estilos de ensino; à disciplina; ao clima relacional; à instrução; à 

organização; à calendarização. Todas estas opções procuraram respeitar os princípios de 

elaboração de um PAT propostos nos PNEF, bem como dar resposta às necessidades de 

aprendizagem e aperfeiçoamento dos alunos da turma, optando por princípios de 

especificidade, tratando de desigual maneira o que é desigual à partida. 

5.Macro-Meso-Micro – Estratégias de planeamento 

 O planeamento é uma ferramenta que ajuda a tomada de decisão do professor e 

tem como principais objetivos a previsão, organização e orientação do processo de 

ensino-aprendizagem (Sousa, 1992). Assim, o professor já não é um mero executor das 

orientações programáticas, mas sim um reconstrutor do currículo face às situações 

concretas a que está sujeito, constituindo-se como necessário o assumir de uma 

perspetiva estratégica sobre a ação de ensinar. Sendo esta perspetiva traduzida por todo 

o processo de planeamento, devendo este ser deliberado, refletido e fundamentando pela 

forma como o professor quer levar o aluno a aprender (Leite, 2010).  

 De forma a que o planeamento seja visto como uma unidade lógica e coerente, foi 

realizado um escalonamento por dimensões, sendo elas macro, meso e micro. Onde o 

PAT representa a estrutura macro, os planos de etapa as estruturas meso e os planos de 

unidade as estruturas micro. Existindo uma constante preocupação em ostentar as 

decisões interligando todas as dimensões. A dimensão macro (PAT), que foi abordada no 

capítulo anterior, é fundamental porque se constitui como o documento orientador para o 

desenvolvimento de todo o trabalho ao longo do ano nas aulas de EF. Sendo assim, 
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todas as opções fundamentadas no PAT servem de linha orientadora para o planeamento 

das etapas seguintes. Torna-se fundamental ter em conta um fator chave quando se 

realiza o PAT, e até mesmo outro tipo de planeamento mais específico, que diz respeito à 

organização dos processos de aprendizagem e aperfeiçoamento das diferentes matérias, 

ou seja, as atividades propostas devem ser tão globais quanto possível e tão analíticas 

quanto necessárias (Ministério da Educação, 2001). 

 Relativamente à dimensão meso, importa definir que o planeamento foi feito com 

base em quatro grandes etapas: a primeira de AI; a segunda de aprendizagem e 

desenvolvimento; a terceira de desenvolvimento e consolidação; e por fim, a etapa de 

consolidação e autonomia. Sendo que esta divisão permitiu a utilização de estratégias 

diferenciadas em cada uma das etapas, estratégias essas que foram construídas com 

base num conjunto de critérios, destacando-se as caraterísticas a assumir em cada 

etapa, a seleção de prioridades de desenvolvimento, a especificação de objetivos 

intermédios a alcançar em cada uma das etapas e também a definição de estratégias 

para que se pudessem atingir os objetivos estabelecidos. 

 A primeira etapa (AI) que foi caraterizada no capítulo anterior, assume-se como o 

ponto de partida de todo o processo, surgindo o PAT a partir da mesma.  

 A 2ª Etapa (Aprendizagem e Desenvolvimento), foi realizada de modo a aferir os 

resultados recolhidos na etapa anterior, de AI, e a definir estratégias para que os alunos 

conseguissem recuperar nas matérias onde tinham mais dificuldades e atingir 

rapidamente o sucesso naquelas onde tinham mais facilidade. 

Para além disso, os alunos foram confrontados com novos conteúdos e objetivos 

em cada uma das matérias, para que a sua aprendizagem fosse constante e, no final do 

ano letivo conseguissem atingir o nível para eles prognosticado. 

Pretendeu-se também dar um foco especial no desenvolvimento dos objetivos das 

matérias consideradas prioritárias. Importa salientar que o GEF tem uma lógica particular 

de definição das matérias prioritárias, onde são definidas como matérias prioritárias, 

aquelas cujo os alunos estão mais próximos de atingir o sucesso, servindo esta opção 

metodológica para que todos os alunos alcancem o sucesso à disciplina de EF. A minha 

opinião nunca foi favorável a esta estratégia, apesar de a ter usado, adaptando-me ao 

contexto onde estava. Não foi favorável, porque com esta estratégia a nossa prioridade 

nunca é trabalhar as matérias mais fracas dos alunos, aumentando assim o fosso entre o 

nível eclético desejado em todas as matérias e o nível real dos alunos, servindo esta 

estratégia para passar os alunos, fomentando o desequilíbrio relativamente ao nível de 

prática entre as várias matérias. Na minha opinião a lógica de seleção das matérias 
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prioritárias deve ser inversa, onde são escolhidas como prioritárias, aquelas que os 

alunos apresentam maiores dificuldades, tendo a possibilidade aquando da atribuição de 

classificações de escolher aquelas que os alunos apresentem melhores níveis de prática, 

pois só assim podemos garantir o melhor das duas estratégias, dar oportunidade de 

recuperar nas matérias que estão pior e garantir que no final de cada período se possam 

escolher aquelas que os alunos já atingiram os objetivos prognosticados, quer sejam 

terminais ou intermédios, com as respetivas restrições de seleção entre as categorias das 

matérias definidas no Protocolo de Avaliação Sumativa (AS). As matérias planeadas para 

esta etapa seguiram uma lógica imprescindível de articulação entre os recursos 

materiais, espaciais, temporais e as matérias prioritárias. Sendo assim, existiram alguns 

fatores importantes na seleção dessas mesmas matérias. Em primeiro lugar, o calendário 

escolar, uma vez que esta etapa se prolongou até ao início do 2º período letivo, de 

seguida os recursos espaciais (roulement), os recursos materiais disponíveis, também o 

número de aulas que iriamos ter foi cuidadosamente analisado, de forma a realizar uma 

gestão eficaz de todo o processo. Só depois de realizar uma análise a todos estes 

critérios, é que foram tomadas decisões em relação à condução do ensino e tudo o que 

ela acarreta. Em termos organizacionais, foram definidas as estações como modo 

preferencial de trabalho, permitindo trabalhar um maior número de matérias e com isto 

diminuir as possibilidades de desmotivação dos alunos, porque mesmo que trabalhem 

uma matéria que gostem menos, sabem que ainda na mesma aula vão trabalhar algo que 

gostem mais. Para a construção das estações tinha sempre em conta as matérias 

projetadas para a unidade, as caraterísticas dos espaços e as particularidades expostas 

pelos alunos em cada matéria. Em termos do clima, quis desde cedo ser um professor 

com autoridade mas não autoritário, criando um ambiente de clima positivo, mas baseado 

no respeito. Onde os alunos se sentissem bem no processo de aprendizagem, fazendo 

com que gostassem de estar na aula e se interessassem pelo trilhar do seu próprio 

caminho. Importa ainda salientar que esta etapa foi a que teve uma maior duração 

(quatro unidades de ensino), para que o processo de aprendizagem e desenvolvimento 

fosse alargado e efetivo, dando a possibilidade de estabilização de rotinas e de questões 

organizacionais ainda nesta etapa. 

 A 3ª etapa (desenvolvimento e consolidação) centrou-se naquilo que o próprio 

nome indica, desenvolvimento e consolidação das diversas matérias. Esta foi uma etapa 

exigente em termos organizativos e estruturais, uma vez que exigia uma grande 

aquisição de aprendizagens. E começaram a evidenciar-se as questões da diferenciação 

do ensino, que são relatadas por Teixeira & Onofre (2009) como uma das principais 
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dificuldades sentidas pelos estagiários no 2ºperíodo letivo. Sendo esta diferenciação do 

ensino traduzida por questões de planeamento.   

 Importa salientar que com a passagem da 2ª etapa para a 3ª etapa, foram 

necessárias efetuar alterações aos níveis inicialmente prognosticados, uma vez que a 

avaliação formativa (AF) realizada até à data traduziu-se num aumento do conhecimento 

sobre o nível de aprendizagem dos alunos, permitindo uma visão mais sustentada e 

precisa acerca daquilo que os alunos poderiam atingir no final do ano. Foi também ao 

nível das matérias prioritárias realizado um reajustamento, uma vez que considerei o 

número de matérias prioritárias como excessivo, quis para esta etapa, focar-me no 

essencial, assim deixei de considerar o atletismo como matéria prioritária, uma vez que 

era aquela que mais alunos mostravam estar mais longe daquilo que lhes tinha sido 

prognosticado. De referir que todas as alterações de planeamento foram efetuadas nos 

respetivos planos de etapa, ficando o PAT imaculado. Possibilitando assim uma reflexão 

entre aquilo que tinha sido inicialmente prognosticado (PAT) e aquilo que se foi alterando 

ao longo ano (planos de etapas). 

 Importa realçar a importância dos dados recolhidos através da AF, que se 

constituíram como uma excelente ferramenta no controlo das aprendizagens dos alunos 

e uma forma de os envolver ainda mais no seu processo de aprendizagem, aumentando 

assim a sua perceção acerca dos objetivos que tinham de trabalhar, sendo incentivados a 

realizarem uma autoavaliação do seu desempenho, confrontando aquilo que realizavam, 

com aquilo que desejavelmente deveriam realizar. 

 Tal como Inácio et al (2015) referem: 

“Quanto à reformulação de objetivos, verificou‑se que esta acontece através da avaliação 

formativa pois, em função daquilo que o estagiário vai verificando nos seus alunos, 

poderá ter de realizar reformulações no percurso do aluno para que este consiga 

aprender eficazmente, muitas das vezes através da formulação de objetivos intermédios.” 

 Para o planeamento desta etapa, foi seguida uma lógica de trabalho idêntica à da 

etapa anterior, onde existiu sempre uma articulação entre os recursos espaciais e 

materiais, dando especial atenção ao desenvolvimento e consolidação das várias 

matérias, sem perder a especificidade da turma (matérias prioritárias). 

 A 4ª etapa (consolidação e autonomia) foi aquela que menor duração teve, 

contemplando duas unidades de ensino, foi também aquela que senti mais dificuldades 

na sua construção e articulação. Esta etapa exigiu um maior rigor em termos de 

organização, gestão do tempo, gestão do espaço e de aquisição/consolidação de 

aprendizagens, uma vez que era a última etapa do ano, tornava-se necessário e urgente 
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caminhar no sentido de garantir a premissa de os alunos alcançarem o sucesso à 

disciplina. Como o próprio nome indica, esta foi uma etapa onde os alunos tiveram muito 

mais autonomia no trabalho das matérias que sentiam mais dificuldades, bem como nos 

objetivos onde apresentavam arduidades que necessitavam de ser ultrapassadas. 

Tratou-se da etapa onde foi realizada uma confrontação entre as competências que os 

alunos demonstraram ter, com os objetivos terminais que para si tinham sido 

prognosticados, de que forma a que desejavelmente lhes fosse atribuído o sucesso à 

disciplina, ocorrendo este processo através de uma certificação, que se rege segundo os 

critérios definidos pelo GEF, estando estes definidos no plano plurianual EF. Deste modo, 

a construção desta última etapa tentou ser bastante individualizada, assegurando a 

aquisição de aprendizagens dos alunos que apresentavam um atraso de competências e 

fornecendo maior autonomia aos alunos que apresentavam um nível de desempenho 

superior. A forma como organizei as aulas, os exercícios que propus e o meu 

acompanhamento foram sempre tendo em vista os alunos onde residiam as maiores 

dificuldades na aquisição das competências definidas para alcançar o nível introdutório, 

não obstante também me foquei em dar uma maior autonomia na realização das tarefas 

aos alunos que já tinham atingido os objetivos para eles prognosticados, proporcionando 

assim uma consolidação das aprendizagens até à data adquiridas. Torna-se necessário 

clarificar que todo este processo anteriormente descrito, advêm da AF realizada, quer até 

à data de início da 4ª etapa, quer durante o decorrer da mesma, uma vez que os dados 

que iam sendo recolhidos durante as aulas, relativamente à evolução dos alunos, eram o 

guia para as próximas aulas, tendo sempre em vista o alcançar do sucesso à disciplina 

no final do ano letivo. 

 Relativamente à dimensão micro, importa definir que a estrutura principal desta 

dimensão é a unidade de ensino, onde o planeamento foi realizado com uma divisão em 

nove unidades de ensino, sendo as quatro primeiras pertencentes à 2ª etapa, a 5ª, 6ª e 

7ª unidade de ensino pertenceram à 3ª etapa, e a 8ª e 9ª unidade de ensino pertenceram 

à 4ª etapa. Permitindo esta divisão a utilização de estratégias diferenciadas em cada uma 

das unidades de ensino, estratégias essas que foram construídas com base num 

conjunto de critérios, destacando-se as caraterísticas a assumir em cada unidade de 

ensino, a seleção de prioridades de desenvolvimento, a especificação de objetivos 

intermédios a alcançar em cada uma das etapas, que posteriormente se transpunha para 

as unidades de ensino e também a definição de estratégias para que se pudessem atingir 

esses mesmos objetivos. O que vai ao encontro com o que está escrito nos PNEF, 

Ministério da Educação (2001), estas unidades de planeamento devem assumir-se como 
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um conjunto de aulas com objetivos e estrutura de organização similar, cujas situações 

de aprendizagem são definidas consoante os objetivos planeados na etapa e com os 

aspetos considerados fundamentais nas aprendizagens dos alunos. Importa definir que 

as unidades de ensino foram divididas no PAT por todas as etapas, de uma forma 

refletida, sendo que existiram 4 unidades de ensino que foram atribuídas à 2ª etapa, uma 

vez que era uma etapa de aprendizagem e desenvolvimento, quis dar mais tempo para 

que os alunos pudessem aprender as várias competências em cada uma das matérias, 

como era uma etapa na qual ainda estava preocupado com questões organizacionais, 

quis dar mais tempo para que todas as premissas relativas à organização fossem 

trabalhadas. O oposto ao que se passou na última etapa, que teve a menor duração, uma 

vez que era de consolidação e autonomia, onde faziam parte da sua conjuntura duas 

unidades de ensino, assim as matérias que foram lecionadas ao longo do ano, foram 

repartidas pelas duas unidades de ensino, possibilitando um maior tempo de contato com 

as respetivas matérias em cada uma das unidades de ensino.  

 Tentei em todas as unidades de ensino encontrar uma estrutura padrão, e aplicar 

essa estrutura dentro da respetiva unidade de ensino. Importa então definir a lógica de 

unidade de ensino que é usada na escola onde realizei o estágio, uma unidade de ensino 

é vista com uma rotação completa do roulement na qual cada turma realiza uma rotação 

por cada um dos três espaços definidos, aproveitando todas as valências apresentadas 

por cada espaço, em função do planeamento previamente realizado. Para que o 

processo de planeamento fosse o mais coerente e articulado entre as três dimensões, 

todas as unidades de ensino foram construídas tendo em conta os objetivos terminais 

prognosticados para cada aluno no PAT, assim como as redefinições de prognósticos 

que aconteceram nos planos de etapa, articulando os resultados da AF com os objetivos 

intermédios que foram propostos em cada uma das etapas. Para a construção das várias 

unidades de ensino tive de definir alguns pressupostos, e como queria espelhar as 

matérias que ia lecionar em cada unidade de ensino no PAT, optei por realizar um quadro 

síntese com todas as matérias que iria abordar em cada uma das unidades de ensino. 

Como tal a estratégia que escolhi foi dar prioridade às matérias definidas como 

prioritárias, sendo estas lecionadas em todas as unidades de ensino, as matérias não 

prioritárias foram divididas em dois grupos e a sua lecionação ia sendo revessada ao 

longo das várias unidades de ensino, assim em todas as unidades de ensino lecionava 

matérias prioritárias e matérias não prioritárias. Claro que com o desenrolar do processo 

fui tendo que reajustar o que inicialmente tinha planeado, por questões logísticas ou por 

necessidades pedagógicas, foram feitas alterações às matérias que tinham sido 
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destinadas a determinadas unidades de ensino, nomeadamente às duas ultimas 

unidades, onde tinha planeado no PAT uma lógica idêntica à do resto do ano, mas 

aquando da construção do plano de 4ª etapa apercebi-me que deveria seguir uma lógica 

diferente, obrigando-me assim a reestruturar aquilo que inicialmente tinha planeado, para 

uma divisão em dois, de todas as matérias que tinham sido lecionadas, o que viria a 

permitir um maior tempo de prática em cada uma das matérias pela parte dos alunos. Em 

todas as unidades de ensino tive sempre duas preocupações fundamentais, a 

recuperação dos alunos menos capazes nas matérias prioritárias e o desenvolvimento 

das competências inerentes aos objetivos traçados para cada uma das etapas tendo em 

conta a valência dos espaços onde eram lecionadas as aulas. Tentei ao máximo que as 

unidades de ensino fossem construídas com base nas necessidades dos alunos, como 

tal todo o processo de AF foi bastante importante para guiar essa construção e para 

envolver os alunos no seu próprio processo de aprendizagem. Também os critérios de 

AS definidos pelo grupo, foram um importante alicerce para guiar este processo.  

 Tentei sempre ter uma lógica de planeamento encadeada nas três dimensões, 

onde umas dimensões se suportavam nas outras, e sempre que construía um documento 

de uma dimensão micro ou meso, tinha a preocupação de me guiar pelos documentos 

meso ou macro, e também dos documentos anteriores da mesma dimensão, garantindo 

assim uma articulação vertical e horizontal, respetivamente. No futuro, terei a 

necessidade de realizar documentos mais sintéticos, pois este ano tinha apenas uma 

turma, no futuro terei várias, o que obrigará a realizar uma síntese da informação, 

diminuindo o tamanho dos documentos e mantendo a sua rentabilidade. 

6.Entusiasmo e clima positivo na lecionação 

 O sucesso dos alunos na aprendizagem está dependente do desempenho do 

professor (Onofre, 1995). Desempenho esse que se traduz na eficácia e no entusiasmo 

que coloca nas suas classes, proporcionando um sistema de tarefas organizacionais que 

normalmente se foca na cooperação e na produção de um clima de aula positivo. 

 Assim, tive sempre a preocupação de interagir com os alunos de uma forma 

positiva, estabelecendo uma relação empática com o intuito de potenciar o 

desenvolvimento das suas aprendizagens. Um dos meus objetivos prendeu-se com saber 

o que eles mais gostavam e a forma como reagiam a determinadas interações, tentando 

estabelecer uma relação de empatia com todos, para que todos se sentissem bem no 

espaço aula. Tentei em todas as aulas ser um entusiasta, uma referência em termos de 

motivação para a prática, quer nas aulas de EF, de DE, bem como nas de Cidadania e 
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Mundo Atual (CMA), todas com dimensões diferentes e usando métodos diferentes, mas 

tentando passar uma ideia de entusiasmo e de gosto pela lecionação. Segundo Rosado e 

Ferreira (2009) quaisquer que sejam os objetivos propostos aos alunos, ter-se-ão sempre 

mais possibilidades de os alcançar quando reina um ambiente de entusiasmo na classe. 

A importância do entusiasmo dos professores, do entusiasmo dos alunos e a influência 

recíproca que se estabelece, é claramente sublinhada no discurso pedagógico e, 

frequentemente, associada quer a benefícios cognitivos acrescidos quer, sobretudo, a 

aquisições no domínio sócio afetivo e relacional. Nas aulas de EF fornecia bastante 

feedback (FB) positivo, aliado a outros tipos de FB para conseguir que os alunos 

evoluíssem nas suas aprendizagens, mas tentava ter sempre um papel encorajador e de 

reforço para com aquilo que eles já conseguiam fazer. Mesmo com alunos que tinham o 

seu nível inicial muito fraco, sempre acreditei que através da correta motivação, e do 

correto acompanhamento, eles iriam conseguir atingir o sucesso.  

 Algo que se caraterizou como transversal ao longo do ano, foi o facto de me 

preocupar sempre com os meus alunos, gostava de saber como eles estavam, como 

estava a vida de cada um deles nas suas várias dimensões, pois acredito que um 

interesse e um maior conhecimento do aluno, resulta num melhor processo ensino 

aprendizagem, uma vez que o professor conhece melhor o estado do aluno e o aluno 

interessa-se mais pela própria disciplina. 

 No DE além de usar o FB como um excelente aliado, usava também a 

demonstração, uma vez que estava a lecionar uma matéria com a qual tenho bastante 

afinidade, o futsal, assim podia executar o que era pretendido com qualidade. O que fazia 

com que os alunos ficassem entusiasmados e com vontade de aprender, uma vez que 

sentiam que tinham uma referência diante deles. 

 As aulas de CMA foram um desafio para mim, porque queria conseguir criar um 

clima positivo e passar o tal entusiasmo aos alunos, mas nem sempre foi fácil, uma vez 

que no 1º período estava a acompanhar esta disciplina em conjunto com outro estagiário, 

o que não permitia o meu papel fosse tão central na lecionação, mas através de 

conversas individuais e em pequenos grupos, tentava passar esse tal entusiasmo, 

fazendo-lhes perceber que estava ali para ajudar e para que eles evoluíssem enquanto 

cidadãos. A estratégia que adotei com o termino do 1º período foi acompanhar outra 

turma, para que o meu papel fosse mais preponderante e mais evidente, assim comecei 

a acompanhar a turma do professor cujo também acompanhava o DE, conseguindo ter 

um papel mais central, transmitindo assim o conhecimento para toda a turma, de uma 

forma entusiasta, tal qual tinha sido ambicionado. Nestas aulas, tentei relacionar os 
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temas trabalhados, com exemplos revelantes para os próprios alunos, para que existisse 

uma maior perceção, bem como uma atribuição de significado superior à situação em 

causa. 

 Considero-me um apaixonado pela lecionação, o que fez com que as minhas 

aulas tivessem sempre muita energia, energia essa que se traduzia ao nível do FB, e do 

próprio acompanhamento. Os alunos sentiam a minha presença, sentiam efetivamente 

que estavam a ser acompanhados, percebiam o quanto eu me envolvia no processo e 

esse foi um dos fatores que fez com que os alunos se envolvessem mais na sua 

aprendizagem.   

 Importa perceber que existem outros fatores que influenciam o ambiente de 

aprendizagem e descentrar o processo da relação professor aluno. Um ambiente de 

aprendizagem positivo não depende apenas da relação que o professor estabelece com 

os seus alunos, mas também da relação que os alunos estabelecem entre si e da forma 

como estes se relacionam afetivamente com os conteúdos e matérias de ensino.  

 Ainda que o clima positivo não dependa somente da relação professor-aluno, o 

professor é o grande responsável por toda a articulação das outras variáveis, uma vez 

que é ele que forma os grupos, é ele que prepara tudo aquilo que vai ser lecionado, é ele 

que ajusta as atividades aos respetivos alunos. Rosado & Ferreira (2009) referem que 

para a criação de um ambiente positivo de aprendizagem é necessário ajustar o nível das 

situações de aprendizagem propostas ao nível de desempenho dos alunos. Assim, 

relativamente à relação entre os alunos e as matérias, tive sempre a preocupação de 

variar estratégias. Uma dessas estratégias que resultou bastante bem foi a identificação 

dos erros num tom de brincadeira e de uma forma construtiva. Relativamente à dimensão 

organização, dei preferência à utilização de estações, coabitando uma prática bastante 

diversificada nas aulas, deixando espaço para que os alunos expressassem a sua 

opinião sobre as situações que tivessem ocorrido durante as aulas, contribuindo assim 

para um clima de aprendizagem bastante propício ao desenvolvimento crítico e 

sustentado. Gostava de explicar aos alunos a aplicação das situações práticas, 

relacionando a situação em si, com os objetivos a serem trabalhados, para que eles se 

envolvessem no processo e percebessem a finalidade de todas as situações. Quando 

não realizava esta explicação antes da aplicação da situação em causa, realizava um 

questionamento após a aplicação desta mesma situação, no sentido de entender a 

perceção deles sobre a situação e bem como a sua relação com os objetivos propostos. 

Algo que vou realizar no futuro é o facto de nomear alunos para explicar determinadas 

situações da aula, de forma a que eles se envolvam mais no processo e sejam usados 
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como referências. Estas situações serão preparadas atempadamente com os alunos em 

questão.  

 Uma das minhas grandes dificuldades na lecionação do ensino, foi a diferenciação 

do mesmo, no início estava muito focado nos aspetos gerais, sentindo bastantes 

dificuldades em diferenciar o ensino. Teixeira & Onofre (2009) identificam a diferenciação 

do ensino como uma dificuldade sentida pelos professores estagiários (15%) e referida 

pelos seus orientadores (46%). Estes descrevem que essa dificuldade se manifesta na 

“capacidade de diferenciar estratégias, situações de aprendizagem, o acompanhamento 

através do FB, entre outros aspetos”. Esta dificuldade foi sendo superada ao longo do 

tempo através de uma melhor preparação das aulas e da antevisão das situações. 

Realizando um planeamento que comtemplava situações de aprendizagem diferenciadas, 

bem como situações de aprendizagem distintas para alunos com necessidades distintas.  

 Algo que me deixa bastante reflexivo, é o facto de ter analisado várias turmas da 

escola, uma vez que dediquei bastante tempo à observação de outros 

professores/turmas, e sentir que as turmas que demonstram mais pré-disposição para a 

prática, são aquelas cujos professores são mais ativos, entenda-se ativo como mais 

empenhado nas suas funções, aqueles que traçam um plano para as suas turmas, que 

querem que os seus alunos aprendam efetivamente. Espelhando assim o processo de 

planeamento nas aulas, onde as aulas se interligam entre si, criando uma corrente fluída 

e coerente. Ao invés, os professores que menos investem, foram também aqueles que 

tiveram mais alunos com menos pré-disposição para a prática. Uma vez que estes 

sentem que estão num barco sem rumo, navegando ao sabor do vento. Esta afirmação é 

suportada pelo contexto do qual fiz parte, não podendo extrapola-la para outros 

contextos, tendo sido algo que me acompanhou durante todo este processo, onde refleti 

muito, conversei e debati sobre esta questão. Penso que a solução passaria por atribuir 

funções mais direcionadas com a logística das escolas a professores que já não têm 

tanta pré-disposição para planear/lecionar, incumbindo-lhes funções de secretariado 

(biblioteca p.e.) e de ocupação de tempos livres/tutorias, abrindo espaço para 

profissionais com entusiasmo e dedicação entrarem no sistema de ensino. Os resultados 

encontrados no estudo de Braitwaite, Spray e Warburton (2011) revelam um efeito 

positivo nos grupos expostos a climas de aprendizagem positivos e efeitos negativos em 

grupos que careceram dessa mesma exposição. 

 Uma estratégia que me ajudou bastante nesta transmissão do entusiasmo, 

criando com ele um clima positivo de aprendizagem, foi a utilização do FB à distância. 

Com a utilização desta ferramenta, percebi que os alunos se sentiam mais 
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acompanhados, executando as tarefas com um maior grau de concentração e de 

envolvimento. O que por si só já contribuiu para que a aprendizagem fosse mais efetiva, 

mas além disso também me permitia fornecer informações sobre aquilo que eles estavam 

a fazer, guiando assim a sua prática, com a utilização desta ferramenta tinha dois pontos 

a favor, conseguia fornecer mais informações sobre aquilo que se passava e os alunos 

sentiam-se mais acompanhados, contribuindo assim para uma melhor e maior 

aprendizagem dos alunos. 

 Uma vez que para criar e salutar um clima positivo nas aulas, tinha que 

contemplar a agenda social dos alunos, de forma a diagnosticar as interações que 

existiam entre a turma, foi realizado um estudo turma. Estudo esse que me permitiu obter 

informações acerca das dinâmicas da turma, construindo assim um sociograma, tendo 

esta informação sido essencial para a formação de grupos.  

 Para a formação de grupos ao longo do ano decidi ir variando entre grupos 

heterogéneos, homogéneos e ambos em relação ao seu nível de prática, tendo em conta 

os dados recolhidos através da AI, da AF, os prognósticos para cada aluno, as 

caraterísticas de aprendizagem (individualidade), os espaços onde se iria realizar a aula, 

a própria tarefa e o sociograma da turma. 

 Na 1ª U.E. criei grupos homogéneos e heterógenos ao mesmo tempo, isto porque 

criei grupos de nível (homogéneos) mas quis que o grupo mais forte de alunos se 

dividisse pelos outros grupos de forma a funcionarem como agentes de ensino. Na 2ª 

U.E. optei por criar grupos de nível, fazendo a divisão entre Pavilhão/Exterior e Ginásio. 

Na 3ª U.E. usei uma estratégia similar á da 1ªU.E., mas com a lógica inversa, criei grupos 

de nível, mas em vez de distribuir os mais fortes pelos grupos, vou distribuir os mais 

fracos pelos grupos, para que pudessem ser ajudados e estimulados pelos alunos com 

mais capacidades. Na 4ªU.E. a estratégia que usei para formar os grupos, foi de dividir a 

turma em 3 grupos, onde tinha em cada um dos grupos quatro alunos mais capazes e 

quatro alunos com menos facilidades. Para que existisse uma maior disponibilidade da 

parte dos mais capazes em ajudar os menos capazes. Formando os grupos pelos jogos 

desportivos coletivos (agregando assim o pavilhão e o exterior) e pelas ginásticas 

(ginásio). Na 5ª e 6ªU.E. realizei grupos homogéneos por nível, formando os grupos pela 

ginástica de solo (no ginásio) e pelos jogos desportivos (pavilhão e exterior). Na 7ªU.E. 

formei grupos heterogéneos em relação ao nível nos jogos desportivos coletivos 

(agregando assim pavilhão e exterior) querendo que os alunos mais capazes ajudassem 

os menos capazes, no ginásio formei grupos homogéneos em relação ao nível na 

ginástica de solo, o que me permitiu uma diferenciação de ensino mais eficaz. Na 8ª e 9ª 
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U.E. os grupos foram constituídos essencialmente de forma homogénea em relação ao 

nível, uma vez que estas duas unidades faziam parte da 4ª etapa “consolidação e 

autonomia”, que pressupunha que os alunos consolidassem as matérias nas quais 

tinham mais dificuldades e criassem autonomia nas matérias que já tinham atingido os 

objetivos para si prognosticados. Assim fazia sentido que fossem agrupados por níveis de 

prática. Para o futuro levo a ideia de que a formação de grupos deve ser sempre 

adequada ao contexto, entenda-se alunos, matérias, espaços e objetivos, não me 

permitindo achar uma fórmula específica que irei aplicar no futuro, mas sim ganhar a 

sensibilidade de adaptar à realidade em questão. 

 Esta diferenciação de estratégias foi muito importante, uma vez que permitiu que 

os alunos criassem um espírito de cooperação entre eles, e que se mantivessem 

motivados durante todo o ano, uma vez que em algumas situações sabiam que o seu 

papel era ajudar ou serem ajudados, ao invés noutras alturas tinham oportunidade para 

competir com aqueles que estavam ao seu nível, aumentando assim os níveis de 

motivação. De notar que esta variação de estratégias evitou a monotonia inevitável 

aquando se trabalha sempre com o mesmo grupo, permitindo a socialização entre todos 

os alunos da turma. Nalguns casos fortalecendo relações, noutros casos fortalecendo 

valores como o respeito e a resiliência.  

 Uma vez que o clima positivo era uma das minhas grandes prioridades, tinha de 

pensar em todas as dimensões que o influenciassem, assim é importante esclarecer 

algumas preocupações que tive relativamente à dimensão organização. 

 Desde o primeiro dia de aulas que me preocupei com questões organizacionais, 

tendo em vista a criação de rotinas. Como tal, desde cedo que negociei com os alunos 

aspetos referentes à dinâmica da sala de aula, sendo que esta negociação foi feita aos 

meus moldes, dando-lhes a ideia de participação no processo, mas subtilmente moldei as 

regras consoante aquilo que eu queria. Regras essas que se baseavam essencialmente 

em mudanças rápidas entre tarefas, reunião rápida dos alunos, pontualidade, respeito por 

quem está a falar e constante interajuda entre colegas. Todas estas regras tiveram como 

consequência a obtenção de mais tempo de prática, contribuindo assim para uma maior e 

melhor dinâmica de aula. No futuro irei aplicar sinais que funcionem como instruções para 

todos os alunos, estes sinais serão de fácil interpretação para todos os alunos e terão 

como grande objetivo poupar tempo de aula, potenciando assim o tempo de prática e 

fomentando o respeito pelas regras.   

 Durante o ano letivo na disciplina de EF os métodos de trabalho tiveram como 

grande pilar as estações, onde as aulas tinham um cariz politemático. A utilização deste 
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método permitiu aumentar e manter a motivação dos alunos durante as aulas, porque 

mesmo que não gostassem tanto de uma das matérias, eles sabiam que iam passar por 

várias matérias na mesma aula. Esta estratégia permitiu-me uma melhor diferenciação do 

ensino, algo que anteriormente tinha identificado como uma das minhas dificuldades 

iniciais. Usei o trabalho por estações para atribuir mais tempo e/ou situações 

diferenciadas para colmatar as diferentes necessidades dos alunos.  

 A espaços foram aparecendo outros métodos de trabalho, as vagas 

acompanharam a lecionação do atletismo, uma vez que as características da modalidade 

e os recursos materiais e espaciais indicavam uma lecionação com esta configuração. 

Apesar de ser adepto de um maior tempo de prática possível, identifico vantagens neste 

tipo de método, os alunos quando realizam trabalho de velocidade, têm de ter pausas, 

depois eles aprendiam enquanto observavam os outros a praticarem, e ajudavam-nos 

fornecendo feedbacks, uma vez que eram conhecedores do processo. 

 O ensino massivo foi utilizado em diversos momentos do ano letivo, sobretudo na 

lecionação da matéria de dança, permitindo-me comandar toda a turma e dar maior foco 

à aprendizagem desta matéria. Esta matéria foi a única, durante o ano letivo, que nunca 

foi realizada em conjunto com outra matéria. Alguns jogos desportivos coletivos foram 

lecionados de forma massiva, aquando da realização de torneios, surgindo estes 

mesmos torneios como uma excelente ferramenta para motivar os alunos e também para 

realizar uma observação mais efetiva, recolhendo dados e fornecendo FB numa só 

matéria. 

 As aulas apresentaram uma estrutura comum ao longo do ano letivo, diferindo 

apenas da 1ª para as restantes etapas. Durante a 1ª etapa, as aulas de 50 minutos eram 

diferentes das aulas de 100 minutos. Na 2ª, 3ª e 4ª etapa a aula de 50 minutos era uma 

das partes da aula de 100. Numa lógica estrutural, esta medida permitiu que houvesse 

semelhanças entre aulas, possibilitando que os alunos fossem ganhando mais autonomia 

e que se ganhasse tempo de prática, uma vez que só tinha de explicar as situações no 

início da semana, na aula de 100 minutos, na aula de 50 minutos só tinha de reforçar 

alguns aspetos e se houvesse necessidade, reajustava algo. 

 Todo o trabalho desenvolvido na organização das aulas permitiu-me vivenciar 

diversas experiências, sendo enriquecedor para o meu desenvolvimento profissional. 

Percebendo que diferentes organizações são melhores para alcançar determinados 

objetivos.  

 Algo que foi difícil de implementar foi a utilização de estratégias diferenciadas no 

DE, uma vez que os alunos tinham por hábito vir para o DE jogar, apenas e só. Então no 
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início foi uma gestão complicada, todo o trabalho de implementação de estações, de 

ensino por vagas, da utilização diferenciada de estilos de ensino, foi bastante difícil, 

porque não existia muita recetividade por parte dos alunos. Mas quando os alunos 

começaram a perceber que todo o trabalho era planeado, e que a sua qualidade de jogo 

estava a melhorar, inteiraram-se do processo e envolveram-se de uma forma muito 

positiva. Fernandes (2008) afirma que os alunos devem ser deliberada, ativa e 

sistematicamente envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.  

 Importa ainda falar da utilização dos estilos de ensino para guiar a prática dos 

alunos, de forma a ter um conhecimento mais aprofundado sobre cada um dos estilos, 

senti a necessidade de realizar um estudo autónomo sobre os mesmos. De acordo com 

Gozzi & Ruete (2006) o conhecimento do Spectrum possibilita ao professor a consciência 

e o conhecimento dos vários estilos de ensino. Fornecendo um guia prático para a 

implantação e transição de um estilo de ensino para o outro.  

 Na 2ª etapa, após um conhecimento mais pormenorizado sobre os estilos de 

ensino e conhecendo as necessidades da turma, optei por inicialmente utilizar o ensino 

por comando e por tarefa, dada a pouca autonomia que os alunos apresentavam. A 

utilização do estilo de ensino comando foi apenas na matéria de dança, justificando-se 

pelo facto dos alunos sentirem dificuldades na matéria, necessitando de seguir um 

modelo. De facto a existência de um modelo ajudou na aprendizagem dos alunos, sendo 

que: “Este estilo tem como objetivos: uniformidade, conformidade, execução 

sincronizada, modelo pré-determinado, reprodução de um modelo, precisão de respostas, 

tradição cultural, padrões estéticos, eficiência no uso do tempo, segurança, 

seguir/obedecer/realizar. Este estilo é adequado quando forem estas as intenções do 

professor” (Gozzi & Ruete, 2006). Na 3ª e 4ª etapa, continuei a usar o estilo de ensino 

comando para a lecionação da dança, mas usava os melhores alunos para servirem de 

modelo. Chegando um desses alunos a introduzir um passo na rumba-quadrada, 

previamente combinado e treinado comigo. Esta foi mais uma das formas que usei para 

motivar os alunos, quer aqueles que serviam de modelo, quer os outros, pois quando um 

colega ensinava algo, eles concentravam-se e queriam aprender aquilo que estava a ser 

transmitido. No futuro uma estratégia que me parece bastante benéfica para trabalhar a 

matéria de dança, é a montagem de coreografias por parte dos alunos, onde dentro de 

cada dança, os alunos têm de criar a sua imagem, utilizando os passos aprendidos para 

servir de base à respetiva montagem, dando um cunho pessoal à própria dança. 

 Nunca quis que os meus alunos fossem apenas recetores de informação, assim 

de forma a ganharem mais autonomia na realização das tarefas, logo na 1ª etapa foi 
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utilizado o estilo de ensino por tarefa, que segundo Gozzi e Ruete (2006) tem como 

objetivo fundamental ser “o princípio do processo de tornar o aluno mais independente do 

professor em relação a tomada de decisões.”. 

 Ao longo da 3ª e 4ª etapa foram ainda utilizados outros estilos de ensino, como o 

recíproco, autoavaliação e o inclusivo. Estes estilos tiveram o propósito de proporcionar 

novos desafios aos alunos, permitindo que os mesmos tivessem outros tipos de 

responsabilidades e de perceções. 

 A utilização do estilo de ensino autoavaliação visou incutir mais responsabilidade 

aos alunos, inteirando-os mais acerca do seu próprio processo ensino aprendizagem, 

uma vez que lhes foi fornecida uma ficha critério com os objetivos para si prognosticados, 

fazendo com que os mesmos confrontassem aquilo que estavam a fazer, com aquilo que 

desejavelmente deveriam fazer, permitindo assim que os alunos fossem mais 

conhecedores das suas capacidades e arduidades. A utilização do estilo de ensino 

inclusivo, surgiu com a necessidade de diferenciar o ensino, criando diversos patamares, 

espelhando cada um destes patamares uma progressão pedagógica, para que todos 

trabalhassem aquilo que para si era mais adequado, segundo Bandura (1994, citado por 

Jardim, 2007) as experiências positivas aumentam o sentimento de eficácia enquanto o 

insucesso enfraquece este sentimento. Sendo a escolha do patamar adequado alvo de 

uma gestão difícil de realizar, uma vez que era o aluno a escolher em qual dos patamares 

se iria enquadrar, então não queria que estivesse num patamar demasiado fácil, nem 

num patamar demasiado exigente, como tal fui trabalhando a sensibilidade dos alunos ao 

longo do tempo, para que estes escolhessem corretamente qual dos patamares iriam 

trabalhar. O estilo de ensino recíproco foi utilizado tendo como grandes objetivos a 

promoção da cooperação entre colegas e também um maior conhecimento dos pontos 

críticos de cada um dos objetivos a cumprir.   

 A utilização de estilos de ensino diferentes do habitual, entenda-se comando e 

tarefa, não foi algo fácil de implementar, essencialmente na 2ª etapa, porque senti que 

por vezes queria controlar e intervir mais diretamente, e não o podia fazer, uma vez que 

poderia por em causa a viabilidade da aplicação do estilo de ensino em questão 

(recíproco e autoavaliação), esta impulsividade e crescente entusiasmo da minha parte 

teve de ser contido e controlado, para que a utilização dos estilos de ensino fosse eficaz 

e coerente. Algo que me deixa reflexivo, é o facto de outros professores do grupo não 

usarem estilos de ensino além do comando e tarefa, talvez pelo facto de quererem 

controlar tudo, não dando espaço para a autonomia do aluno. Ou talvez pelo facto de 

nem sequer os conhecerem, então a solução que encontrei foi falar sobre todos os estilos 
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de ensino com os professores que me davam essa possibilidade, tentando assim passar 

a informação no prisma de fornecer mais ferramentas aos professores do grupo. Outra 

estratégia que poderia ser muito frutuosa, seria a criação de uma formação sobre esta 

temática, onde não só os professores de EF seriam incentivados a participar, como 

também os professores das restantes disciplinas. Contribuindo estas estratégias para um 

apetrechar de ferramentas, podendo este processo ser partilhado por várias áreas 

curriculares e pelos vários anos de escolaridade, criando assim uma articulação 

horizontal e vertical. 

 Ter a sensibilidade para perceber qual a altura certa para utilizar um determinado 

estilo de ensino, foi uma tarefa complexa e que necessitou de muita reflexão, sendo 

necessário ter em conta várias dimensões, tais como: matérias, objetivos a alcançar, 

alunos, respetivas relações entre alunos, espaço de lecionação, recursos materiais e 

fases de aprendizagem. Algo que ficou bem assente é que todo este processo não pode 

ser pré-definido, tem de ser sempre dinâmico e aberto, existindo a possibilidade de 

realizar reajustes e de repensar estratégias. 

7.Informar para melhorar – a avaliação como processo  

  A AF realizada de forma eficaz, providencia aos professores e alunos informação 

sobre aquilo que os alunos necessitam de fazer para avançar nas suas aprendizagens 

(Heritage, 2007). Esta terá uma função reguladora e orientadora da atividade pedagógica 

e também, se constituirá como um fator muito importante para o desenvolvimento de 

cada aluno em EF (Carvalho, 1994). Heritage (2007) realça quatro elementos como vitais 

para que a aplicação da AF ocorra com sucesso, sendo eles: 1) identificar a falha, para 

que o aluno entenda o que necessita para alcançar os objetivos; 2) a utilização de FB é 

central para orientar os alunos para os próximos passos. Sendo este efetivo, claro, 

descritivo, com base em critérios que indiquem onde estão os alunos no seu processo de 

ensino-aprendizagem, fazendo com que os alunos entendam onde estão e o que falta 

para alcançar o objetivo; 3) envolvimento dos alunos no seu próprio processo é essencial. 

Estes devem criar estratégias de autorregulação de modo a adaptarem as suas 

aprendizagens às suas necessidades; 4) a aprendizagem como um processo 

progressivo, isto é o processo de ensino-aprendizagem deverá ter uma articulação entre 

os objetivos intermédios e os objetivos terminais. 

 Carvalho (1994), assume a avaliação como um processo de recolha de dados, 

que permita não só aos professores como também aos alunos, adaptar a sua atividade e 

estabelecer prioridades para o ano letivo, no sentido de colmatar as dificuldades de 
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aprendizagem sentidas e controlando assim o processo de desenvolvimento do aluno. 

Sendo assim, todo o processo de avaliação assume um papel fundamental no 

planeamento do processo ensino-aprendizagem, uma vez que é assumido como um 

regulador desse mesmo processo.  

 Segundo Rosado e Dias (2003), a AF tem, também, como finalidade dar 

conhecimento de todas as dificuldades e êxitos dos alunos aos próprios e aos respetivos 

EE. 

 Desde o início que utilizei a AF como uma ferramenta essencial para guiar o 

processo ensino-aprendizagem dos meus alunos, logo no período de AI, foram fornecidos 

feedbacks para que os alunos soubessem aquilo que estavam a fazer mal, e o que 

tinham de fazer para melhorar. Black, Harrison, Lee, Marshall & William (2004) 

consideram o FB como o ponto fundamental na AF.  

 Este processo de constante localização, acompanhou a minha prática ao longo do 

ano letivo, onde existiu sempre uma grande preocupação em mostrar aos alunos, onde 

estes estão no seu processo de aprendizagem, situando-os numa estrutura macro, 

objetivos terminais, e dando-lhes também a conhecer uma estrutura meso, objetivos 

intermédios, negociando nalguns casos, o trilhar do caminho com os próprios 

executantes, os alunos. Esta constante preocupação fez com que os alunos se 

envolvessem efetivamente no seu processo de aprendizagem, uma vez que eram 

conhecedores daquilo que tinham de fazer. Quis que os EE dos meus alunos fossem 

conhecedores do processo dos respetivos educandos, assim no final de cada período 

letivo foi enviada uma informação aos EE, com uma descriminação por cada área de 

extensão da EF – atividades físicas, aptidão física e conhecimentos, acerca da 

performance do respetivo educando. Isto para os meus alunos de EF, para os alunos do 

DE foi enviada uma apreciação qualitativa que assentava em princípios de jogo e em 

aspetos relacionados com a conduta ética.  

 Uma estratégia que usei para potenciar a AF foi a utilização dos estilos de ensino 

autoavaliação e recíproco, relativamente ao último, nas aulas de EF usei-o para trabalhar 

a ginástica de solo, que era uma matéria prioritária, na qual foi determinado como 

essencial os alunos serem conhecedores do conteúdo, não só os objetivos que eram 

para si propostos, como também os objetivos que eram propostos para os colegas, uma 

vez que para realizar as ajudas e para fornecerem feedbacks, era fundamental 

perceberem aquilo que os colegas tinham de realizar. Assim como no DE, que utilizei o 

estilo de ensino recíproco em algumas situações de jogo, para que os alunos que 

estavam a fornecer feedbacks (fora do jogo) conseguissem perceber o jogo e identificar 
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os pontos que os colegas poderiam melhorar, quer tecnicamente, quer taticamente. Bem 

como a utilização do estilo de ensino autoavaliação que serviu essencialmente para que 

os alunos fossem conhecedores daquilo que deviam fazer, possibilitando assim uma 

reflexão, entre o que eles faziam e o deviam fazer. Assim a utilização destes estilos de 

ensino, potenciou em muito a AF, porque fez com que os alunos se inteirassem mais pelo 

processo, uma vez que tinham obrigatoriamente de fornecer FB às execuções dos 

colegas e tinham de refletir sobre aquilo que faziam em confrontação com aquilo que 

deveriam fazer. Obrigando-os a estar com mais atenção ao conteúdo e com uma maior 

preocupação sobre aquilo que era proposto (objetivos). Algo que irei aplicar no futuro é a 

apreciação crítica por parte dos alunos relativamente à prestação dos colegas nas 

apresentações orais que realizarem, esta estratégia terá um lugar de destaque em 

disciplinas semelhantes à de CMA, possibilitando assim o desenvolvimento do espírito 

critico e aumentando os níveis de concentração aquando da apresentação dos colegas.   

 Uma dificuldade que senti desde o período de AI, foi o facto de ter de avaliar 

quase trinta alunos em diferentes situações/matérias, o que me obrigou desde cedo a 

construir instrumentos de recolha de informação simples e eficazes. Este processo não 

foi fácil, pois para a aplicação do protocolo de AI, tinha uma ficha para cada uma das 

matérias com os vários objetivos, sendo que cada objetivo tinha vários critérios, o que 

fazia com que ficasse muito preso ao papel, perdendo assim tempo essencial de 

observação de aula. O que me levou rapidamente a alterar as fichas de observação, 

fazendo apenas uma ficha por matéria, tendo cada uma delas um espaço para colocar 

um realiza/realiza parte/não realiza/não observado. O que me obrigava a decorar os 

objetivos todos de cada uma das matérias, para cada um dos alunos, algo que também 

rapidamente percebi que não seria o mais indicado, uma vez que era muito difícil decorar 

tanta informação, então construi fichas de observação para cada uma das modalidades, 

com os respetivos objetivos a trabalhar para a respetiva etapa. Documentos estes que 

foram bastante frutuosos e demonstraram ter uma utilização fantástica, pois serviram de 

base a todo o processo de lecionação. Para o DE, a estratégia que utilizei foi a utilização 

de fichas de observação de jogo, onde numa fase posterior existia um diálogo entre 

professor e alunos, baseado nos resultados obtidos na ficha de observação, promovendo 

assim a compreensão dos alunos relativamente aos seus erros e mais-valias, tornando-

se este processo essencial para a evolução dentro do grupo-equipa. No futuro algo que 

irei aplicar será o preenchimento das fichas de jogo pelos alunos que estejam 

impossibilitados de jogar, libertando assim o professor para dirigir a atividade no seu 

pleno e possibilitando que os alunos que não estão a praticar se envolvam na atividade. 
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Esta estratégia terá um carater progressivo, onde os alunos começarão por aplicar as 

fichas de observação nas situações de jogo dentro dos treinos, só numa fase posterior 

irão aplicar essas mesmas fichas de observação em situações de competição. 

 A par do trabalho desenvolvido no âmbito da AF, a autoavaliação também foi 

utilizada em todos os períodos do ano letivo. Este trabalho conjunto das duas avaliações 

deve-se à sua função comum de processo de regulação, uma vez que uma permite uma 

localização externa e outra permite uma reflexão interna ao sujeito, que se traduz numa 

localização interna. Algo que também provou ser um instrumento interessante para a 

realização da AF da turma foi a heteroavaliação realizada pelos alunos que não 

participavam na parte prática da aula por doença, lesão ou falta de material. Esta 

estratégia foi de facto muito útil ao longo de todo o ano letivo, fazendo com que os alunos 

que não estavam a realizar a parte prática se mantivessem atentos à aula, e também que 

os alunos que estavam a realizar a parte prática pudessem usufruir do FB dos seus 

colegas, funcionando assim como um processo de regulação das aprendizagens. Tal 

como Carvalho (1994) nos refere, todas as situações que levem os alunos a apoiar os 

seus colegas de turma e a receber a ajuda dos mesmos, processos de heteroavaliação, 

são experiências que ajudam a regular as suas aprendizagens. Promovendo a 

reestruturação dos seus conhecimentos e o desenvolvimento dos seus valores como a 

responsabilidade, espírito crítico e autonomia. 

 No final de cada período tive a preocupação de realizar reuniões individuais com 

cada aluno para fazer o ponto da situação, explicando objetivo por objetivo, em cada uma 

das matérias, no sentido de aumentar a perceção dos alunos sobre o que tinham de fazer 

para conseguirem atingir o sucesso. Esta estratégia revelou-se de uma extrema eficácia 

no grau de consecução dos objetivos por parte dos alunos e num aumento da relação 

positiva entre professor alunos, uma vez que o processo se constituía como aberto, 

transparente e partilhado. 

 Importa definir então como é traduzida a AF numa classificação no final de cada 

período. Aqui entra a AS, que foi construída com base em todo o processo de avaliação 

ao qual os alunos estiveram sujeitos ao longo do ano, baseando-se em todos os dados 

recolhidos em todas as matérias e em todas as áreas. Importa perceber que todo o 

processo de AS esteve sempre ligado aos critérios de avaliação definidos pelo GEF, uma 

vez que estes foram as linhas orientadoras que regularam o processo, definindo o que 

era necessário alcançar para a obtenção do sucesso à disciplina.  

 Estes critérios de avaliação definidos pelo GEF procuram seguir as instruções que 

servem de orientação expressas no Ministério da Educação (2001), já que fazem 
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referência essencial à obtenção do sucesso, por parte dos alunos, nas três áreas de 

referência da EF: atividades físicas, aptidão física e conhecimentos. Para cada uma das 

referidas áreas os alunos poderiam obter uma classificação em três patamares (Patamar 

0, Patamar 1 e Patamar 2) e com base nestes critérios alcançarem determinado nível, as 

conjugações para a obtenção de cada nível estão expressas no documento dos critérios 

de avaliação para o 3ºciclo. No que toca à área da aptidão física o patamar atingido pelos 

alunos dependia dos respetivos desempenhos nos testes aplicados da bateria do 

fitnessgram. Na área dos conhecimentos ficava ao critério de cada professor a forma 

como iria lecionar e avaliar os conteúdos respeitantes ao ano da turma em questão, como 

tinha uma turma de 8º ano, o tema que tinha de abordar ao longo do ano eram os 

princípios de treino, onde realizei trabalhos de grupo, teste e trabalhos de casa. Na área 

das atividades físicas foi realizada uma seleção de um conjunto de matérias, 

obrigatoriamente de categorias diferentes, no sentido de assegurar o ecletismo da EF. 

Sendo assim, todos os alunos estavam sujeitos aos mesmos critérios de avaliação 

definidos pelo GEF, porém o conjunto de matérias escolhido para aferir o sucesso do 

aluno na disciplina pode ser diferente (Ministério da Educação, 2001). 

 Importa referir a elevada importância da realização de uma avaliação articulada e 

participada, onde o processo é encarado como um contínuo ao longo do tempo e os 

alunos se envolvem no respetivo processo, tendo o professor um papel fulcral em todo 

este processo, usando a própria avaliação para motivar e ensinar os alunos. 

8.Do quotidiano para a investigação e da investigação para o quotidiano 

 Ser professor, é primeiro que tudo construir uma atitude de estar na profissão 

como intelectual, que de uma forma construtiva questiona e se questiona. Um profissional 

da lecionação deve estar em constante pesquisa, constante evolução no que toca ao seu 

conhecimento, para que assim possa, qualitativamente e quantitativamente, servir melhor 

os seus alunos. Percebendo que esta relação é de influência bidirecional, os problemas 

que surgem do dia-a-dia, são investigados e posteriormente são aplicadas as soluções 

encontradas, novamente no dia-a-dia. A investigação-ação é uma aplicação da 

metodologia científica à clarificação e á resolução dos problemas práticos (Benne, 

Bradford e Lippitt, 1964, citados por Alarcão, 2003). 

 Sendo a partir da identificação de um problema no seio do universo escolar que 

se parte para a investigação. 

Assim, em conversa com as orientadoras e com os estagiários do ano transato, 

surgiu a ideia de darmos continuidade ao estudo que eles desenvolveram. Sendo que o 
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estudo em causa diz respeito a uma investigação no âmbito do tipo de envolvimento dos 

EE face ao aproveitamento dos seus educandos. Espelhando um problema que carece 

de uma resolução efetiva, uma vez que a literatura refere existir uma relação positiva 

entre o envolvimento dos EE e o sucesso dos seus educandos na vida académica.  

Cada vez mais se caminha no sentido de aferir que, pais com um 

acompanhamento mais ativo na vida dos filhos proporcionam aos mesmos uma maior 

probabilidade de terem sucesso escolar, potenciando assim o seu desenvolvimento 

harmonioso. Quando a família e a escola mantêm boas relações, as condições para uma 

melhor aprendizagem e desenvolvimento da criança podem ser maximizadas (Cia, 

Pamplin & Williams, 2008). Importa perceber que é crucial a escola e os pais procurarem 

estratégias conjuntas que resultem em opções e condições de ajuda mútuas; se a escola 

reconhecer a importância da colaboração dos pais, potencia-se o sucesso escolar da 

criança (Polonia & Dessen, 2005). 

De forma a conseguirmos perceber a influência do tipo de envolvimento dos EE 

no aproveitamento dos alunos, o principal foco de análise foi a direção do envolvimento 

(acompanhamento em casa, comunicação casa-escola/escola-casa, envolvimento dos 

EE em atividades de aprendizagem, e participação dos EE na escola) que influência terá 

esta direção no aproveitamento dos alunos, caraterizando o envolvimento demonstrado, 

em 3 tipos de envolvimento (ativo, passivo ou reservado). 

A análise do tipo de envolvimento realizou-se em duas vertentes, a postura, no 

que diz respeito à atitude de envolvimento; e a direção, dividida em 4 tipologias 

referentes às formas de envolvimento que os EE podem ter na educação dos seus 

educandos, como referidas anteriormente. 

Esta investigação teve o propósito de perceber o tipo de influência que cada uma 

das dimensões tem no sucesso escolar dos educandos, visando mostrar a necessidade 

de um envolvimento ativo dos EE na vida académica dos seus educandos.  

No agrupamento de escolas, em que a escola se insere, foram identificados 

alguns problemas relativamente ao contexto educativo, estando estes explícitos no 

Projeto Educativo do agrupamento de escolas, nomeadamente a crescente insuficiência 

no acompanhamento dos pais e EE no quotidiano dos seus educandos. 

Como tal a questão de partida foi ao encontro da problemática identificada, 

caraterizando-se por “Que influência tem o tipo de envolvimento dos EE no 

aproveitamento dos alunos?”  

Através da revisão de literatura foi possível realizar a construção de um quadro 

teórico, baseado nas conceções e ideais de vários autores sobre a influência do tipo de 
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envolvimento dos EE no aproveitamento dos alunos. Procuramos manter esta questão de 

partida como uma linha orientadora do trabalho de investigação, assegurando que 

fossem respeitados os três critérios que permitiram conferir validade e fiabilidade ao 

trabalho desenvolvido. O critério da clareza, assegurando que a questão não criasse 

confusões e que as respostas tendessem a convergir para o objetivo. O critério da 

exequibilidade, garantindo que a questão fosse realista e adequada ao contexto em que 

foi aplicada. E o critério da pertinência, garantindo que se tratava de uma questão 

objetiva na procura de algo. 

 Com o intuito de se proceder ao levantamento dos dados necessários e 

significativos à elaboração da investigação, foram utilizadas duas técnicas. A primeira 

consistiu na aplicação do instrumento (questionário) aos EE e aos respetivos educandos. 

A segunda técnica diz respeito à análise documental, constituindo-se esta como 

procedimento complementar e de suporte bibliográfico. 

Importa perceber que a definição dos elementos que fizeram parte da amostra 

teve o critério de serem escolhidas duas turmas por ano de escolaridade, do 5º ao 9º ano, 

sendo que relativamente aos EE a amostra foi constituída por um total de 124, em que 

26,7% eram do género masculino e 73,3% do género feminino. Quanto aos educandos a 

amostra foi constituída por um total de 99 educandos, em que 36,4% eram do género 

masculino e 66,3% do género feminino. Importa também definir o instrumento, o 

questionário aplicado pretendeu avaliar o tipo de envolvimento dos EE na vida escolar 

dos alunos, sendo aplicado numa primeira fase aos EE, e depois reajustado para poder 

ser aplicado aos educandos. Este questionário foi dividido em quatro áreas, sendo cada 

uma das áreas representativa das quatro dimensões por nós definidas, tendo no total 49 

itens, todos eles de resposta fechada, usando uma escala tipo de likert (1,2,3,4 e 5). O 

questionário a preencher pelos EE foi entregue aos respetivos educandos para que estes 

solicitassem o seu preenchimento junto do seu EE. Os educandos preencheram um 

questionário dentro dos mesmos moldes, onde o seu preenchimento foi feito sempre com 

um dos professores estagiários presente, de forma a garantir a validade do seu 

preenchimento. 

Para realizar o tratamento de dados foram calculadas as estatísticas descritivas 

para a descrição da amostra e apresentação das médias e desvio padrão, o teste T de 

amostras independentes, o teste qui-quadrado de amostras independentes, e o 

coeficiente de Rho de Spearman utilizando o programa IBM SPSS Statistics 20.0 

(Statistical Package for the Social Sciences). O nível de significância definido foi de 0.05. 
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Relativamente às perceções de EE e educandos verificamos que os valores 

correspondentes ao envolvimento parental foram bastante positivos, o que se refletiu nos 

valores médios apresentados em cada uma das quatro dimensões que definem o 

envolvimento parental, tendo estes valores sido calculados através da média das 

respostas a todas as questões constituintes de cada uma das dimensões.  

Relativamente aos EE, a dimensão que relevou uma média superior foi a do 

acompanhamento em casa com uma média de 4,5164, seguindo-se da dimensão 

comunicação casa-escola e escola casa com uma média de 3,9242, em terceiro lugar, 

com uma média de 3,9005 ficou a dimensão envolvimento dos EE em atividades de 

aprendizagem. Por último com uma média de 3,4326 ficou a dimensão participação dos 

EE na escola. A dimensão do envolvimento global teve uma média de 3,9318. 

Quanto aos educandos a dimensão que relevou uma média superior foi a do 

acompanhamento em casa com uma média de 4,3026, seguindo-se da dimensão 

comunicação casa-escola e escola casa com uma média de 3,8416, em terceiro lugar, 

com uma média de 3,4780 ficou a dimensão envolvimento dos EE em atividades de 

aprendizagem. Por último com uma média de 3,3575 ficou a dimensão participação dos 

EE na escola. A dimensão do envolvimento global teve uma média de 3,745. 

Comparando as perceções de EE e educandos tanto de forma global como nas 

várias tipologias, foi possível constatar que em todas as dimensões a perceção dos 

educandos foi inferior às perceções dos Encarregados Educação, sendo a dimensão 

“envolvimento” a que teve uma diferença superior. Estas análises remetem para um 

desfasamento entre as perceções de ambos os grupos. O que indica que os EE têm uma 

perceção de envolvimento nas diferentes dimensões superior à perceção dos educandos 

nas mesmas. 

Para um conhecimento mais profundo daquilo que se passava relativamente a 

este tema, foi feita uma análise dos resultados relativamente à influência do envolvimento 

global e do tipo de envolvimento, no aproveitamento dos alunos - no geral, na matemática 

e no português.  

Assim, verificou-se que os EE dos alunos com classificação negativa na disciplina 

de português referem ter um envolvimento e acompanhamento mais elevado do que os 

EE dos alunos com classificação positiva. Bem como os EE dos alunos com classificação 

negativa na disciplina de matemática referem ter um envolvimento e acompanhamento 

mais elevado do que os EE dos alunos com classificação positiva. 

Uma vez que queríamos ter mais dados de suporte, fomos procurar resultados 

relativos à influência dos contactos dos EE com a escola e resultados relativos à 
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influência das faltas injustificadas dos alunos no aproveitamento dos mesmos - no geral, 

na matemática e no português. 

Através da análise dos dados recolhidos, foi possível observar uma relação entre 

a classificação de português e as faltas injustificadas, verificando-se que os alunos com 

classificação negativa têm uma maior tendência a terem faltas injustificadas, quando 

comparados com os alunos que tiveram positiva. Também se verificou a mesma relação 

entre as faltas injustificadas e a classificação de matemática. O que indica claramente 

falta de acompanhamento por parte dos EE, uma vez que o processo de justificação de 

faltas é muito simples e muito acessível, dado que os diretores de turma são muito 

flexíveis no que toca à receção de justificações, ou seja só não justifica quem não está 

minimamente interessado. E esse desinteresse pela parte dos EE pode ser preditor do 

insucesso dos alunos. 

Para a disciplina de matemática, também foi observada uma relação inversa entre 

a classificação dos alunos nesta disciplina e os contactos dos EE com a escola. Assim, 

quanto maior a classificação a matemática, menor o número de contactos entre os EE e a 

escola. O que indica que são realizados muitos mais contatos entre diretores de turma e 

EE quando existem situações de insucesso escolar, algo que deve ser alterado, devendo 

ser realizados contatos periódicos entre as duas partes, para informar sobre o que se tem 

passado, desejavelmente reforçando aspetos positivos, não devendo existir o contato 

apenas quando existem maus comportamentos ou situações de insucesso escolar. 

Relacionando o aproveitamento dos alunos, observado através da média de todas 

as disciplinas, e as faltas injustificadas, verificou-se que os alunos sem faltas 

injustificadas têm um melhor aproveitamento, possuindo uma média de 3,209, em relação 

aos alunos com faltas injustificadas, que têm uma média de 2,837. Isto deve-se a duas 

coisas, a primeira é o facto de eles faltarem menos, dado que a presença nas aulas faz 

com que exista uma maior probabilidade de terem sucesso, a segunda é algo que já 

referi em cima, se os EE justificam as faltas existe certamente um maior 

acompanhamento comparativamente aqueles que não o fazem.  

Depois de analisados os resultados definimos algumas estratégias de intervenção, 

sendo elas: 

-Sabendo que os períodos letivos têm em média 10 semanas, se forem realizados 

3 contatos a diferentes EE por semana, consegue-se que todos os EE sejam contatados 

pelo menos uma vez por período. Realizando este contato mesmo que esteja tudo bem, 

tendo o intuito de reforçar alguns aspetos positivos, retirando assim o hábito comum de 
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só existir contato quando alguma coisa não está bem. Tentando com esta medida fazer 

crescer ainda mais o envolvimento global dos EE. 

-Começar a divulgar as atividades que se vão realizar na escola aos EE, fazendo 

com que estes saibam que as mesmas vão acontecer, aumentando assim a 

probabilidade de eles participaram e de se envolverem nas mesmas. Usando para esta 

divulgação o envio de correspondência para casa, através de e-mails e/ou recados na 

caderneta. 

Por fim identificamos algumas limitações ao estudo e respetivas sugestões de 

melhoria, tais como: não terem sido consideradas as questões étnicas e culturais que 

poderão apresentar influência no envolvimento parental, o que em futuros estudos poderá 

servir de base a uma análise mais profunda destas questões; e o facto de termos 

estudado perceções, não o efetivo envolvimento, em futuros estudos será benéfico 

estudo efetivamente o envolvimento, não uma perceção do envolvimento. 

Para uma análise mais detalhada e pormenorizada deste tema, seria interessante 

em futuros estudos, conseguir subdividir as categorias que neste estudo foram 

apresentadas, percebendo assim qual a associação (positiva ou negativa) que cada uma 

delas apresenta relativamente á direção do envolvimento parental. 

Como sugestões para próximos estudos, foi considerado como pertinente 

comparar o envolvimento na sua globalidade e por tipologia, entre ciclos de escolaridade. 

Procurando perceber as diferenças existentes. Outra sugestão que poderia ser 

interessante seria tentar perceber as diferenças de envolvimento na sua globalidade e 

por tipologia, em função da faixa etária dos alunos, uma vez que era uma escola na qual 

existiam muitos alunos repetentes. 

 Importa ainda falar sobre a própria apresentação, a sala estava cheia de 

convidados, sendo estes alunos, professores, órgãos de gestão da escola, 

representantes da associação de pais, colegas estagiários, orientadoras e o coordenador 

do mestrado e das atividades de estágio. Poderiam estar presentes mais diretores de 

turma, e principalmente, o representante dos diretores de turma, uma vez que esta 

presença foi fraca, acho que poderíamos ter feito com que a informação debatida 

chegasse a todos os diretores de turma, pois estes são os principais intervenientes no 

que toca à relação com os EE. Daqui levo ensinamentos para o futuro, pois não basta 

que a informação seja boa, ela tem de chegar ao destino pretendido, nada melhor do que 

realizar uma apresentação para o representante dos diretores de turma, para que este 

realizasse uma sensibilização e fornecesse as informações a todos os diretores de turma 

da escola. 
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 A abertura da sessão foi realizada pela diretora da escola, tendo sido muito 

importante para a nossa apresentação, uma vez que ajudou a dar um carácter mais 

formal à apresentação. Relativamente à apresentação em si e a sua dinamização, 

considero que foi bastante positiva, sendo que conseguimos transmitir de forma clara e 

fluída as informações que queríamos partilhar, colocamos emoção e entusiasmo no 

discurso, conseguindo assim prender a atenção da plateia. As transições entre os 

elementos do NE foram sempre coerentes e de forma sequencial, garantindo uma 

articulação das informações transmitidas. Tentámos condensar a apresentação em 20 

minutos de discurso, não querendo ultrapassar este limite de tempo para que a atenção 

da plateia não se perdesse.  

 Relativamente ao debate final, penso que o conduzimos de forma positiva, 

respondendo às questões colocadas com um enorme grau de coerência e sempre com 

suporte de dados. Reflito que poderíamos ter moderado de certa forma a intervenção da 

diretora, pois esta acabou por participar de forma demasiado afincada. Importa salientar 

que existiu uma grande envolvência da plateia no debate, tendo o tema suscitado 

bastante interesse e consequente discussão.  

 Para realizarmos uma avaliação da sessão relativamente ao grau de satisfação 

dos convidados, foram entregues questionários de satisfação, onde foi verificado após a 

análise dos mesmos, que os resultados obtidos foram muito positivos. Tendo sido 

observável que a maioria dos convidados respondeu à maioria dos itens “Muito 

Satisfeito”, o que nos permitiu concluir que foi uma apresentação que teve um impacto 

positivo. Importa ainda realçar que não obtivemos alguma opinião negativa pela parte dos 

convidados presentes. 

 Relativamente à investigação-ação, denotei que nenhum professor da escola, 

desenvolveu projetos neste âmbito, assentando a sua prática pedagógica nos 

pressupostos já adquiridos anteriormente, o que vai contra aquilo que Alarcão (2003) 

defende, pois este afirma que o mundo atual, de informação e conhecimento, procura e 

valoriza no profissional de educação a curiosidade intelectual, a capacidade de utilizar e 

recriar o conhecimento, de questionar e indagar, de pensar por si mesmo e de aprender 

sozinho, desenvolvendo mecanismos de autoaprendizagem. Penso que uma solução 

interessante poderia passar por atribuir pontos aos professores que desenvolvessem 

investigação-ação nas suas escolas, contribuindo esses pontos para uma mais rápida 

progressão na carreira. Funcionando assim como uma recompensa, valorizando quem 

valoriza o conhecimento e a investigação.  
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9.Professor Gestor 

O diretor de turma (DT) desempenha uma função fundamental ao bom 

funcionamento de uma escola, pois assume-se como elo de ligação entre os restantes 

docentes da turma, bem como, entre os alunos e os seus EE. Como tal, a liderança deve 

ser um fator imprescindível para o sucesso da sua intervenção, pois é através dela que 

consegue dinamizar todo o processo educativo e orientar todos os processos relativos à 

formação dos seus alunos, cumprindo assim os objetivos que lhe são atribuídos 

(Clemente & Mendes, 2013). 

No sentido de desenvolver nos professores estagiários competências que lhes 

permitam compreender a importância das atividades realizadas por um DT, bem como, 

de todo o trabalho que é realizado com a turma ao longo de todo o ano letivo, é-lhes 

proporcionado, o acompanhamento e o auxílio a um DT ao nível da preparação, 

condução e secretariado de reuniões de Conselho de Turma e de reuniões com os EE 

(Guia de Estágio Pedagógico, 2014-2015). 

 Numa fase inicial estava mais centrado em perceber todas as dinâmicas que a 

função acarretava do que em propriamente exerce-las. Algo que me ajudou bastante foi a 

consulta do regulamento interno da escola e do decreto regulamentar n.º 10/99, de 21 de 

Julho, artigo 7.º, tendo a sua consulta o propósito de verificar e entender as funções 

inerentes ao DT. Toda esta pesquisa ajudou-me a perceber que um professor tem de 

saber gerir muito bem as tarefas que lhe são incumbidas, esta gestão tem de ser ainda 

mais eficaz quando um professor desempenha a função de DT. Roldão (2007) refere as 

competências do DT enquanto estrutura de gestão intermédia da escola com três pilares 

de atuação, em conformidade com os seus diferentes interlocutores: alunos, professores 

e EE.  

 Depois de me inteirar das funções e responsabilidades de um DT, realizei um 

projeto de acompanhamento da DT, com propostas de calendarização das diversas 

atividades/competências a desenvolver ao longo do ano letivo, de modo a que o meu 

acompanhamento à DT fosse enriquecedor para a minha formação, no qual estabeleci 

objetivos e prazos inerentes às funções que iria desempenhar. Criando assim uma linha 

orientadora de trabalho para todo o ano letivo. Funções essas que serão ilustradas em 

seguida. 

 -Organização do dossier de turma, este arquivo contém as informações relativas à 

turma, no geral, e a cada aluno, em particular. Nele constam dados e contactos dos pais 

e EE, fichas biográficas, processos dos alunos, folhas de registo de reunião com os EE, 

folhas de justificação de faltas, processo individual de cada um dos alunos, o plano de 
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trabalho da turma, as atas das reuniões realizadas, entre outros documentos que se 

considere serem importantes. O estudo de turma também constou no dossier, podendo 

ser consultado pelos restantes professores e contribuir para um melhor conhecimento da 

turma e das relações existentes dentro da mesma. A gestão e atualização deste arquivo 

foi uma constante ao longo do ano, constituindo-se como uma ferramenta fundamental 

para o aumento do conhecimento individual e coletivo dos alunos, do passado e presente 

dos mesmos, sendo uma ferramenta fantástica que nos permite ter mais informações 

relativamente aos alunos. Ainda assim este documento poderia ser muito mais funcional, 

se existisse em formato digital, uma vez que a sua utilização seria potenciada, pois a sua 

consulta e partilha seriam mais rápidas e eficazes. 

 -Eleição do delegado e subdelegado de turma, a escolha dos representantes da 

turma foi realizada numa aula de CMA, através de um sistema de votos. Onde tive uma 

participação particularmente ativa, pois fui eu que dinamizei a sessão, referindo a 

importância de uma escolha coerente e sustentada relativamente a estes dois cargos, 

penso que o sistema de votos seja o mais apropriado para este tipo de escolhas, pois os 

alunos envolvem-se mais no processo se forem eles a escolher, não obstante devem ser 

realizadas algumas restrições, ficando a escolha condicionada a alunos sem 

participações e a alunos que não tivessem mais de dois anos de reprovações, 

contribuindo estas restrições para que a escolha destes dois cargos fosse feita 

acertadamente, aumentando a probabilidade de escolher alguém responsável e capaz 

para os cargos. 

 -Registo, justificação e gestão de faltas, através do programa “Alunos” instalado 

nos computadores da escola foram marcadas as presenças e justificadas as faltas de 

cada aluno. O processo de justificação de faltas era feito após a receção do impresso 

próprio para a justificação de faltas, assinado pelo EE, no prazo máximo de três dias 

uteis, deixando então de contar como faltas injustificadas. Quando era detetado que um 

aluno atingisse metade do número de faltas permitidas por lei, era realizado um contato 

ao respetivo EE, para que o processo fosse transparente e que os EE estivessem sempre 

atualizados acerca do que se passava na escola. Penso que este contato se constituiu 

como uma mais-valia e que deveria ser realizado por todos os DT da escola, pois é uma 

excelente ferramenta para que os EE estejam integrados do processo. Algo que poderia 

ser aplicado e que converge com uma das recomendações da nossa área de 

investigação, é a realização de contatos com os EE mesmo que esteja tudo bem, só com 

o intuito de reforçar aspetos positivos, envolvendo assim os EE na vida escolar dos seus 

educandos de uma forma harmoniosa. 
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-Preparação e coordenação das reuniões do conselho de turma, estas reuniões 

têm um carater muito importante, uma vez se caraterizam por serem os momentos onde 

se reuniram todos os professores da turma para idealmente, trocarem algumas ideias e 

arranjarem estratégias para resolver possíveis problemas da turma, no geral, e de cada 

aluno em particular. Durante o ano letivo auxiliei a professora que acompanhei na 

preparação dos conselhos de turma e participei ativamente nas reuniões, fornecendo 

opiniões e partilhando pontos de vista. Tive a oportunidade de apresentar o estudo de 

turma no último conselho de turma do 1º período, onde surgiram alguns momentos de 

debate sobre os resultados encontrados. Aproveitei esse momento para obter outras 

informações de anos anteriores sobre os alunos da turma e apresentar as atividades que 

o aluno com limitações motoras iria realizar durante o resto do ano letivo. Ainda sobre 

esta dimensão, participei ativamente na construção do Plano Trabalho de Turma, 

nomeadamente nos objetivos, na caracterização da turma, bem como na definição das 

estratégias pedagógicas para combater os problemas encontrados. Este documento foi 

atualizado ao longo do ano letivo e reavaliado com a DT, tendo o objetivo de garantir os 

objetivos estabelecidos inicialmente. Penso que as reuniões do conselho de turma 

deveriam ser um ponto de interesse de todos os professores e não deveriam servir 

apenas para cumprir calendário. Sendo que a maior parte dos professores queria que 

estas reuniões fossem o mais breves possíveis, não lhes atribuindo a devida importância. 

A minha sugestão de intervenção é muito simples, deveria existir uma preocupação mais 

efetiva para com os alunos, aproveitando estes momentos de junção de professores, 

para discutir estratégias, definindo objetivos em conjunto, tendo como foco uma melhoria 

no processo de aprendizagem de cada um dos alunos. 

 -Reuniões de pais e atendimento aos EE, estes momentos foram realizados com 

o objetivo de transmitir informações acerca das atividades que se iriam realizar ao longo 

do ano letivo, problemas que aconteceram na turma, comportamento dos alunos, entre 

outros assuntos. Auxiliei a DT que acompanho, na sua preparação bem como na sua 

condução. Reflito acerca da fraca presença dos EE nestas reuniões, podendo estas 

mesmas reuniões serem um ótimo mecanismo de conhecimento dos respetivos 

educandos e, desta forma, desenvolver e adotar um conjunto de estratégias com o intuito 

de promover o sucesso escolar, através de uma parceria entre professores e EE. Torna-

se necessário cativar os EE a participarem ativamente nas atividades promovidas pela 

escola, e é preciso faze-lo com astucia, onde o elogio e a valorização devem entrar 

primeiro, uma vez que os EE só estão habituados a receber contatos da escola por 

motivos negativos, é preciso inverter esta tendência. Uma boa relação entre estes 
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agentes favorece o diálogo entre pais e filhos e reforça a confiança entre todos, 

prevenindo a indisciplina na sala de aula e fomentando o rendimento escolar dos alunos 

(Estanqueiro, 2010). 

 De reforçar que todas estas funções se resumem na relação do DT com três 

dimensões: alunos, professores e EE. Ficando-lhe destinada a missão de estabelecer a 

ligação entre os diferentes intervenientes implicados na relação educativa. Afirmando 

ainda que o DT é responsável por acompanhar, apoiar e coordenar os processos de 

aprendizagem e de comunicação entre os alunos, professores e EE. 

 Considero que o trabalho desenvolvido ao nível da DT foi exigente, todavia 

constituiu-se como muito enriquecedor, uma vez que me forneceu várias ferramentas. A 

realização de todas as tarefas atrás referidas permitiu-me ter diversas vivências de 

situações que poderei encontrar no futuro, ganhando assim capacidades para as 

conseguir enfrentar sozinho, levando o processo a bom porto. Muita da aprendizagem foi 

realizada sozinho, por iniciativa própria, querendo saber mais, dispondo-me, procurando 

e perguntando, mas de ressalvar que os conselhos da DT que acompanhei foram 

essenciais para guiar o meu processo de aprendizagem, tendo esta partilhado o seu 

conhecimento comigo e disponibilizando-se sempre para ajudar mas querendo sempre 

desenvolver a autonomia em mim.  Roldão (2007) defende que um 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, bem como no debate e promoção dos procedimentos que consensualmente 

venham a encontrar-se para uma ação concertada e eficaz junto da turma. 

Neste capítulo importa ainda falar da importância de dinamizar atividades na 

escola, além da dinamização dos torneios de final de período que o NE organizou e 

coadjuvou, ficou-nos incumbida a missão de organizar um evento para a comunidade 

escolar, onde realizamos um dia de cultura e atividade física intitulado de “Dia da saúde”. 

Com a presente atividade quisemos centrarmo-nos na ideia de uma escola como recurso 

básico do desenvolvimento social da zona em que se encontra implementada. Nesta 

perspetiva, considerámos fundamental que se promovesse e fortalece-se o contato entre 

os diversos integrantes de uma mesma comunidade, fomentando a interação entre 

pessoas com papéis sociais distintos (alunos, professores, EE/familiares e funcionários 

da escola). Esta iniciativa contribuiu simultaneamente para intensificar a ação formativa 

da escola e otimizar o processo de ensino-aprendizagem, através da criação de um 

ambiente positivo entre todos os agentes escolares e também da aproximação das 

relações com o meio em que a escola se insere e do qual os alunos fazem parte.  
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Com este dia pretendeu-se colocar todos os agentes escolares em movimento e 

oferecer informação prática e teórica a todos os participantes. 

A atividade foi realizada durante a manhã do dia 20 de março iniciando às 9:10h e 

terminando às 12:55h. A atividade desenrolou-se dentro do tempo que era esperado 

conforme no planeamento, sendo que todas as atividades foram realizadas de acordo 

com o tempo definido para cada uma delas, verificando-se rapidez nas transições entre 

turmas em cada um dos espaços, também face ao apoio dado pelos professores 

responsáveis pelas turmas. O espaço programado para a atividade foi o ótimo, pois 

permitiu que todos os alunos que participaram nas atividades tivessem a possibilidade de 

contactar com modalidades diferentes e com informações das quais o conhecimento 

ainda era pouco vasto. Assim sendo foram utilizados os três espaços disponíveis para a 

disciplina de EF, o pavilhão onde se realizaram as atividades relacionadas com o golfe, o 

espaço exterior onde se realizaram as atividades relacionadas com o andebol, e o ginásio 

onde foram realizadas as palestras sobre sexualidade e sobre os diabetes. As condições 

climatéricas permitiram que o andebol fosse realizado no espaço exterior possibilitando a 

utilização de um campo de grandes dimensões para as situações realizadas.  

Para a realização destas atividades foi fundamental a colaboração dos órgãos de 

gestão que se disponibilizaram para ceder os espaços e muito do material para o dia da 

saúde, a colaboração dos vários professores das turmas que acompanharam as turmas 

nas atividades, assumindo de certa forma a responsabilidade pelo comportamento e 

postura dos alunos. A colaboração de alguns dos alunos das turmas dos estagiários foi 

muito importante, uma vez que auxiliaram na gestão de alguns materiais e foram 

colocados em pontos estratégicos para conseguir gerir os espaços de forma segura. A 

colaboração da professora orientadora de escola do NE, foi fundamental neste processo 

pois auxiliou nos contactos realizados com as diversas entidades presentes para a 

dinamização das atividades, na divulgação da atividade e também no contacto e 

pareceria desenvolvida com a direção da escola na preparação da atividade. 

Os materiais utilizados para as atividades dinamizadas foram cedidos pela escola, 

nomeadamente o projetor, o quadro interativo, bolas, coletes, marcas, pinos, colchões, 

entre outros, o que possibilitou auxiliar as entidades que ficaram responsáveis por 

dinamizar as suas atividades. Foram ainda utilizadas algumas fitas e baias para realizar 

uma interdição de certos espaços, de forma a garantir a seguranças dos alunos das 

turmas que estavam a ter atividade, e assim também conseguir realizar uma melhor 

gestão das turmas aquando dos momentos de transição entre turmas e atividades. Para 

a divulgação foram realizados convites aos professores responsáveis pelas turmas nos 
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horários definidos para a participação destas nas atividades, e foi um dos aspetos que 

correu de forma positiva, pois a adesão às atividades foi bastante elevada. 

Relativamente à ação propriamente dita, esta foi constituída por três atividades 

distintas, desenvolvidas simultaneamente em três espaços (pavilhão, ginásio e exterior), 

ao longo de quatro tempos da manhã. Em cada atividade participaram duas ou três 

turmas em simultâneo, permitindo que a maioria dos alunos da escola, pudessem 

participar no “Dia da saúde”.  

No espaço exterior, a atividade de andebol, dinamizada por dois treinadores do 

Sporting Clube de Portugal, foi bastante popular, tendo participado nela 7 turmas. Os dois 

primeiros tempos foram destinados a alunos mais jovens (5º ao 7º ano), enquanto nos 

restantes, participaram alunos do 8º e 9º ano. Ao longo de toda a manhã, os alunos que 

participaram nesta atividade, mostraram-se empenhados e agradados com as tarefas 

realizadas, porque para além de ter sido organizada por idades dos alunos e assim as 

atividades estarem adequadas às suas capacidades, foi dinamizada por treinadores do 

Sporting e como tal, especialmente os alunos mais jovens, estavam extremamente 

motivados para a prática, mantendo muitos deles a esperança de serem convidados a 

treinar neste clube. 

O Golfe, dinamizado por duas professoras do clube Oeiras Golfe, também se 

desenvolveu de forma satisfatória. Nestas atividades, os alunos mostraram-se bastante 

motivados porque realizaram uma atividade que nunca tinham experimentado e que 

muitos deles adoraram, no entanto, como as professoras responsáveis pela sua 

dinamização, só tinham preparado esta atividade para 10 alunos (de cada vez), foi 

necessário estar sempre presente, um de nós (elementos do grupo de estágio), para 

organizar jogos pré-desportivos para os alunos que se encontravam em espera.  

No ginásio, durante os dois primeiros tempos, estiveram a assistir à palestra 

acerca da “educação sexual” alunos do 5º e 6º ano. A abordagem deste tema para estes 

alunos foi bastante pertinente, pois alguns alunos estão a começar a entrar na fase da 

adolescência e muitos deles já apresentam alterações no seu corpo próprias desta fase, 

bem como começam a aparecer os primeiros desejos relacionados com o sexo oposto, 

assim é de extrema importância que os alunos estejam o mais informados possível 

acerca desta etapa das suas vidas. Os elementos do Centro de Saúde de São Marcos, 

responsáveis pela dinamização desta palestra fizeram um trabalho excelente, pois 

conseguiram envolver os alunos presentes naquilo que lhes estavam a transmitir e assim, 

a maioria dos alunos saio desta palestra muito mais informado e prevenido acerca deste 

assunto. Nos dois tempos finais, o tema da palestra era a “diabetes e estilos de vida 
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saudável”, destinando-se a alunos mais velhos (7º ao 9º ano). Este assunto abordado 

tornou-se bastante pertinente para os alunos presente, pois é possível observar que 

nesta escola, os alunos (especialmente os mais velhos) não têm um estilo de vida 

saudável, tanto em termos alimentares como em relação à prática de atividade física, 

como tal apesar de ter existido algum barulho e conversas paralelas durante o primeiro 

tempo desta palestra, muitos alunos estiveram com atenção ao que lhes era transmitido. 

O ginásio foi o espaço onde participaram mais alunos nas atividades, passando por lá 9 

turmas e de uma forma geral a grande maioria dos alunos esteve com atenção ao que 

lhes foi transmitido, permitindo que aprendessem algo durante a sua participação nas 

atividades. 

Em suma, fazemos um balanço bastante positivo deste evento, tendo-se realizado 

dentro do horário estipulado e com bastante participação da comunidade escolar. Apesar 

de já termos alguma experiencia na organização de alguns eventos, foi a primeira vez 

que qualquer um de nós (estagiários) organizou um evento destinado a tantas pessoas. 

Foi possível proporcionar aos alunos atividades diferentes na escola em que pudessem 

praticar atividade física em contextos diferentes do habitual e de desenvolvimento de 

hábitos de vida mais saudáveis. Ainda assim, de ressalvar que para atividades futuras as 

questões organizacionais devem ser aprimoradas, uma vez que atividade correu bem 

porque tivemos muitos alunos dispostos a ajudar, mas em atividades futuras, se esta 

presença não se verificar, será necessário rever os processos organizativos, tais como 

controlo de entradas e saídas do pavilhão, incumbindo esta tarefa a um funcionário da 

escola. 

A gestão do professor não é feita apenas ao nível da DT, importa encarar a 

gestão ao nível da entidade escolar, onde o professor deve ser um elemento ativo, 

proporcionando atividades que dinamizem as áreas que estão diretamente ligadas à sua 

prática pedagógica. 

10.Observar e ser observado 

 Segundo Onofre (2003) a qualidade do desempenho do professor depende da sua 

capacidade de analisar as circunstâncias de cada situação educativa. Deste modo, 

durante este ano tornou-se clara a importância de desenvolver competências de análise e 

reflexão sobre as práticas pedagógicas próprias, permitindo a constante avaliação e 

reajuste das decisões tomadas, e de outros colegas, permitindo o conhecimento de 

estratégias e decisões didáticas diferentes, possibilitando a reflexão sobre as várias 

práticas e sobretudo a sua adequação ao respetivo contexto educativo. 
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 Assim importa realçar que foi construído um plano de observações de aulas, com 

o propósito de orientar e selecionar as observações que realizei durante o ano letivo, 

tendo como principal objetivo ajudar-me a crescer como professor, retirando o que cada 

um dos colegas observados tinha de melhor. Esta observação não foi feita com um cariz 

simplista, tentei potenciar ao máximo esta oportunidade, aproveitando sempre para 

assimilar estratégias que os colegas observados utilizaram, para que assim me 

fornecessem mais ferramentas, aprimorando assim as minhas capacidades como 

professor. Aproveitava o fim das aulas para ter uma troca de ideias com os colegas 

observados, de forma a que houvesse oportunidade para debater algumas questões e 

perceber o porquê de algumas estratégias adotadas. Algo que seria considerado como 

uma mais-valia para o futuro, seria a obrigatoriedade de observar aulas dos colegas, 

produzindo uma discussão no final de cada aula observada, promovendo assim a partilha 

de estratégias entre os vários profissionais do GEF. 

 De salientar que as observações foram realizadas, como recomendado no guia de 

estágio, na primeira e segunda etapa de formação do estagiário. 

 Relativamente à observação das aulas do G.I., observei maioritariamente aulas no 

pavilhão, uma vez que ele é muito bom na lecionação das matérias dos jogos desportivos 

coletivos, quis aproveitar ao máximo para aprender com ele relativamente a métodos de 

ensino e progressões de aprendizagem. Estive também atento à forma como as estações 

foram dispostas e à diferenciação feita pelo colega para os diferentes grupos de trabalho. 

Consegui assimilar bastantes estratégias deste colega, sendo que vários momentos de 

partilha e discussão de ideias foram proveitosos para o crescimento profissional de 

ambos. 

 No que toca à observação das aulas do M.G., tive a preocupação de observar 

aulas de diferentes durações, para perceber se a duração da aula influenciava a maneira 

como a mesma decorria. Tive a preocupação de planear a observação para que 

conseguisse ter registos de todos os espaços, isto porque a turma do M.G. era bastante 

problemática, então a maioria das preocupações remeteram para o clima e a para gestão 

da aula, assim quis perceber quais as estratégias que o colega usava nos diferentes 

espaços e a maneira como lidava com comportamentos desviantes. Algo que foi bastante 

discutido com este colega, foi a questão do controlo da disciplina, quais seriam as 

melhores estratégias para que os seus alunos tivessem menos comportamentos 

desviantes, sendo que a turma em questão não era nada fácil. Constantemente foram 

debatidas várias possibilidades, tentando assim crescer como professores e também 

melhorar a qualidade das aulas de ambos.  
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 Relativamente à observação das aulas da professora orientadora de escola, o 

critério de seleção de observação das mesmas baseou-se nas matérias que eu próprio 

tinha mais dificuldade em lecionar e em avaliar (ginástica de solo e dança), uma vez que 

a professora nessas aulas ia abordar tais matérias, realizei a observação no decorrer das 

mesmas, assimilando as estratégias que ela usava para conseguir aplicar na minha 

lecionação, fornecendo-me assim ferramentas para um ensino mais eficaz. Guilherme, 

Pinto e Barreiros (1999) referem a observação como um meio muito efetivo na 

aprendizagem e que, a partir dos efeitos deste processo, é possível melhorar a 

intervenção no futuro.  

 Escolhi observar uma aula de todos os outros professores do GEF para conseguir 

ter mais ideias/estratégias que me ajudassem a ampliar o meu leque de ferramentas, 

enriquecendo assim a minha capacidade letiva, uma vez que cada professor é único e 

detentor de estratégias particulares. Tive a oportunidade de observar outros alunos e 

outro ciclo de ensino (2º), de forma a perceber as diferenças em relação ao 

comportamento e assimilação da informação dos alunos, às estratégias utilizadas para a 

gestão e organização da aula e também a forma como o professor realiza a instrução e 

fornece o FB. A observação é um promotor do sentimento de autoeficácia do professor 

estagiário, uma vez que, através da observação da ação dos seus pares, o professor 

sente que consegue igualmente ter sucesso nas mesmas condições (Jardim, 2007). 

 Algo que me deixou bastante reflexivo logo nos primeiros instantes do processo 

de estágio, foi a identificação de atores escolares, que de profissionais, pouco têm, 

falhando em questões básicas, como a pontualidade, a presença no espaço de aula, 

entre tantos outros exemplos, assim tive de encarrar estas situações como uma 

oportunidade de aprendizagem, seguindo a lógica de aprender como não fazer. Tentei ao 

longo do tempo, de uma forma muito subtil ir chamando à atenção de coisas que eu não 

achava que fossem corretas, mas sempre de uma forma muito ligeira e subtil, nunca 

querendo entrar em choque, tentei ter sempre uma postura exemplar, para que os mais 

jovens sejam olhados com respeito e valor. E esta ideia surge em jeito de recomendação, 

sempre que lidamos com alguém que não tem boas práticas, devemos em primeira 

instância dar um bom exemplo, servindo assim como um referencial de qualidade. Numa 

segunda fase, a crítica deve ser feita, mas uma crítica subtil, onde o elogio também está 

presente, valorizando aspetos positivos mas criticando aspetos menos bons, só assim 

podemos ir limando algumas imperfeições, tendo a noção que se trata de um processo a 

longo prazo. 
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 De referir que a observação feita quer aos colegas de estágio, quer aos restantes 

professores, essencialmente aqueles que foram identificados pelas suas boas práticas, 

foi realizada durante todo o ano letivo, apesar de não terem sido alvo de construção de 

um relatório de análise, o que não invalidou a assimilação de informações e estratégias 

que se constituíram importantíssimas para a minha evolução enquanto professor. 

 Todo o trabalho desenvolvido neste âmbito, correspondeu a um crescimento 

pessoal e profissional. Todas as reuniões e reflexões do núcleo foram essenciais para 

este mesmo crescimento, adquirindo ferramentas importantíssimas para a minha 

atividade profissional futura. Sendo o acompanhamento das orientadoras fundamental 

para um correto trilhar do caminho, uma vez que a relação entre orientador e estagiário é 

de ajuda e cooperação, debruçando-se sobre as dificuldades e problemas do professor 

estagiário. 

 Além da importante reflexão conjunta, a reflexão individual tem um papel 

fundamental e basilar em todo este processo, assim importa falar das autoscopias, estas 

foram feitas durante todas as aulas da etapa de AI, contribuindo para a sua elaboração a 

reflexão e análise de todas as estratégias utilizadas. Servindo para efetuar um 

diagnóstico das maiores prioridades de formação do professor, e prognosticando assim o 

colmatar destas questões no que toca ao trabalho a desenvolver ao longo do ano. A 

elaboração de autoscopias não perdurou nas restantes etapas do ano, todavia fui sempre 

incentivado a justificar as minhas opções e a refletir sobre as mesmas, principalmente 

pela qualidade do NE no qual estava inserido, sendo os meus colegas bastante exigentes 

com todo o processo. No fim de cada unidade de ensino e de cada etapa foi realizado um 

balanço que visava focar os aspetos principais do decorrer das mesmas, servindo estes 

balanços de base para a construção das próximas unidades de ensino/etapas.  

 As observações realizadas às aulas de estagiários de outros núcleos de estágio 

constituíram-se como uma excelente forma de potenciar a reflexão e análise acerca da 

sua intervenção pedagógica. A visita de outros orientadores à nossa escola também se 

constituiu como uma mais-valia, uma vez que através das orientações dadas por estes 

mesmos orientadores, foi possível melhorar alguns aspetos relativos a minha intervenção 

pedagógica, contribuindo assim para um melhor entender das dinâmicas vividas noutras 

escolas. O conhecimento das dinâmicas das outras escolas foi potenciado pelo facto de 

ter sido representante dos estagiários, uma vez que grande parte das informações 

passava por mim. Contribuindo e muito este cargo para uma melhor formação da minha 

pessoa. 
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Importa ainda falar da semana a tempo inteiro, esta semana foi, sem dúvida, uma 

experiência bastante enriquecedora para a minha formação enquanto professor, pois 

permitiu-me tomar consciência de todo o trabalho de planeamento e organização que é 

necessário para conseguir lecionar várias turmas/aulas na mesma semana, todas elas 

com particularidades específicas. Os alunos são diferentes de turma para turma, fazendo 

assim com que a forma de comunicação seja diferente, o conteúdo seja diferente e a 

própria organização seja também ela diferente. Todas estas particularidades tornaram 

esta semana especial para mim, por me terem feito perceber e passar pela experiência 

do que é ser, realmente, um professor de EF. Proporcionando-me o prazer de dar aulas a 

várias turmas/alunos com capacidades completamente distintas, e de ser reconhecido 

pelos alunos como “o professor de EF”. 

As semanas que antecederam esta experiência não foram fáceis, pois apesar de 

ter tido a oportunidade de observar as aulas de cada uma das turmas, e assim conhecer 

algum do trabalho desenvolvido pelos professores titulares das turmas, que têm 

diferentes estratégias e diferentes maneiras de agir, tive toda uma fase de preparação e 

de planeamento, que se tornou uma tarefa algo difícil, pelo facto de não ter a noção se 

estava a planear de acordo com os objetivos definidos pelos professores e com as 

capacidades dos alunos, dado que as orientações fornecidas pela grande parte dos 

professores foram bastante reduzidas. 

Através das oportunidades proporcionadas por esta semana, consegui perceber 

que a forma de trabalhar no 2ºciclo é um pouco diferente daquela que é feita ao nível do 

3ºciclo, visto que a faixa etária dos alunos e as suas necessidades/capacidades são, 

também elas, muito diferentes.  

 Esta semana permitiu-me chegar a uma conclusão interessante, os diferentes 

contextos refletiam os traços dos professores que os lecionavam. No seio das turmas que 

lecionei, apercebi-me de variáveis bastante positivas e outras com um caráter menos 

positivo, decorrente das práticas utilizadas pelos próprios professores responsáveis pela 

turma.  

Relativamente á lecionação das aulas do 1ºciclo, analiso que estas foram uma 

mais-valia para enriquecer ainda mais esta experiência, uma vez que me permitiram ter o 

contato com alunos de idades mais baixas, o que obrigou a ter estratégias 

completamente diferentes comparativamente ao 2º e 3º ciclo. Foi sem dúvida um contato 

bastante enriquecedor, até pelas birras de alguns alunos, o que nos remete a atuar no 

momento, criando uma negociação para os voltar a trazer para a prática. 

Na minha opinião, deveriam existir mais semanas assim, pois esta semana 
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constituiu-se como uma excelente experiência a todos os níveis. Podendo ser reforçada e 

melhorada com tarefas de gestão escolar. Uma hipótese que me ocorre é o facto de um 

par de horas poder ser atribuído ao acompanhamento e coadjuvação de atividades 

relacionadas com a direção da escola, ficando assim o estagiário com uma noção de 

algum do trabalho desenvolvido neste órgão, o que contribuiria para uma perspetiva mais 

global acerca do que é a escola.  

11.Conclusão 

 Este relatório nasceu de uma reflexão baseada em todo o processo de estágio 

pedagógico que foi vivenciado ao longo deste ano letivo, constituindo-se como a fase 

final desta etapa de formação. Efetuo um balanço muito positivo deste estágio 

pedagógico, onde me deparei com uma realidade complexa e problemática, mas que se 

constituiu como uma excelente oportunidade de aprendizagem a todos os níveis, 

tornando assim este processo robusto no que toca às aprendizagens e gratificante 

relativamente ao trabalho desenvolvido. Assim o término desta etapa marca a entrada 

num novo ciclo, onde a responsabilidade social é superior, pois o cargo de professor é 

eticamente exigente, quero elevar e dignificar esta profissão, assim uma das minhas 

preocupações é estar em constante formação, o que me permitirá estar atualizado, 

dispondo das melhores ferramentas, para que estas auxiliem o processo de lecionação 

bem como todas as áreas que o professor intervém.  

 O caminho trilhado antes do estágio pedagógico teve uma influência enorme na 

forma como encarei o desafio de estagiar, pois além da responsabilidade ética de ser 

professor, existe a responsabilidade pela aprendizagem dos alunos, esta influência 

revelou-se ao nível da interligação entre a teórica e a prática e ao nível dos modelos e 

referências que tive antes do processo de estágio. Assim importa perceber que o estágio 

pedagógico corresponde ao momento da formação inicial, onde as aprendizagens 

anteriormente adquiridas devem ser colocadas em prática, em situações reais, 

possibilitando assim o desenvolvimento integral de competências do professor estagiário. 

Não se caracterizando apenas como uma aplicação dos conhecimentos adquiridos 

anteriormente, mas como mais um momento fundamental de aprendizagem. Servindo 

também para elucidar acerca do contexto escolar e de todas as particularidades que este 

detém, desta vez, no olhar de professor.  

 Nos primeiros dias em que iniciei o processo de estágio, percebi a elevada 

complexidade da profissão docente, sendo que o professor deve ser multifacetado e 

versátil, estando preparado para realizar tarefas em vários âmbitos, não lhe ficando 
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apenas incumbidas funções de lecionação, mas também uma grande variedade de 

tarefas. A gestão burocrática que é feita da turma, a resolução de conflitos extra aulas, o 

desenvolvimento de atividades dentro e fora da escola, a orientação dos alunos em 

atividades de ocupação de tempos livres, o relacionamento com os EE. Todas estas 

tarefas contribuem para que a atividade do professor seja considerada bastante eclética, 

sendo o professor um ator, gestor, mediador, animador, e por ai fora. A arte encontra-se 

em saber qual o papel ou papéis encarar em determinado momento, tendo sempre em 

vista o alcançar de um melhor desempenho relativamente às suas funções.  

 Algo que se relevou com uma utilidade extrema foram as reflexões realizadas ao 

longo deste processo, não só aquelas que ficaram registadas através da escrita, mas 

todas aquelas que foram sendo realizadas com o decorrer do tempo, através de 

conversas informais com os colegas estagiários, através das reuniões com as 

orientadoras, através da partilha de ideias com colegas de outros núcleos de estágio, 

através de todas as observações realizadas e ideias trocadas com alguns dos 

professores da escola, todos estes momentos foram bastante benéficos e frutuosos para 

o meu crescimento pessoal e profissional. Para o meu futuro projeto a continuidade desta 

reflexão, não só a individual, mas também a coletiva, através da troca de ideias e partilha 

de conhecimentos. Poderia instituir-se como regra uma visita periódica entre escolas do 

mesmo agrupamento, para que a observação fosse realizada de uma forma mais 

rotineira e se tirassem todos os benefícios subjacentes a esta estratégia, nomeadamente 

a partilha de estratégias e o conhecimento de novas realidades. 

 Este processo de estágio pedagógico fez-me amadurecer e refletir bastante. Algo 

que ficou bem enraizado em mim foi o facto de ser fundamental planear, desenhando e 

trilhando um caminho para cada um dos alunos, sendo este caminho discutido e ajustado 

com os mesmos, só assim será possível levar o processo de ensino aprendizagem ao 

rumo certo, onde as aprendizagens são potenciadas. Questiono-me acerca da 

exequibilidade das minhas unidades de ensino na prática futura, uma vez que tinha cerca 

de quarenta páginas em cada unidade de ensino. Se já foi difícil executa-las para uma 

turma, para três ou quatro será uma tarefa bastante árdua, assim projeto documentos 

mais sintéticos para a minha prática futura. Algo que consegui ir aferindo ao longo do ano 

foram os documentos para recolha de informações relativamente ao processo de AF, 

tendo conseguindo criar uma dinâmica de síntese e robustez nos mesmos. Importa ainda 

salientar que a articulação de todas as dimensões de planeamento, macro, meso e micro, 

foi uma constante preocupação, para que as mesmas formassem um processo lógico e 

coerente. 
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 Destaco a intervenção que o NE teve na escola onde foi realizado o estágio, 

sendo que todos os professores, funcionários e alunos ficaram a conhecer este núcleo 

pelo seu dinamismo, pró-atividade, rigor, capacidade de trabalho e sobretudo boa-

disposição. A presença de três professores estagiários nesta comunidade escolar, 

contribuiu para o apetrechamento da escola enquanto entidade através das novas ideias 

sugeridas e através dos projetos dinamizados. De esperar que todas as ideias debatidas, 

possam ter sido úteis para a reestruturação de algumas práticas, possibilitando uma 

melhoria nas práticas letivas, especialmente dos professores que fazem parte do GEF. 

 No que toca ao trabalho realizado no âmbito da investigação-ação, este permitiu-

me aperfeiçoar todos os procedimentos que são necessários para desenvolver uma 

investigação deste tipo, bem como ficar munido de ferramentas que me permitam 

preparar e dinamizar uma apresentação com estas características. Fiquei bastante alerta 

para as questões da envolvência dos EE na vida escolar dos alunos, construindo assim 

uma opinião acerca do papel que a escola deverá desempenhar para que esta 

envolvência seja potenciada, nomeadamente realizar contatos com os EE não só pelos 

aspetos negativos dos seus educandos, sendo a perspetiva exatamente a oposta, 

devemos valorizar as prestações dos mesmos, para que quer alunos quer EE se sintam 

motivados, percebendo que estes contatos têm uma influência bidirecional. A escola 

deverá ainda abrir os seus portões à comunidade, criando atividades de pais e filhos, dias 

relacionados com a família, sendo o desporto e a atividade física dois excelentes 

alicerces relativamente a escolas inseridas em contextos desfavorecidos.   

 Algo que caraterizou a minha prestação durante este estágio pedagógico foi, sem 

dúvida, o entusiasmo que transmiti aos alunos, quero continuar a potenciar este aspeto, 

colocando em todas as minhas práticas letivas muita dedicação e amor. De forma a que 

os alunos percebam que têm um professor que se interessa, que quer, efetivamente, que 

eles aprendam e evoluam.  

 Numa altura em que quer a profissão docente, quer a disciplina de EF, enfrentam 

algumas adversidades, é difícil prognosticar aquilo que irei encontrar no meu futuro 

profissional. Ainda assim, nada disso me tira a vontade de fazer mais e melhor, uma vez 

que todas as experiências vividas durante o processo de estágio pedagógico, bem como 

todos os conhecimentos adquiridos, contribuíram para desenvolver um Tiago mais capaz 

e realizado, conseguindo oferecer aos alunos uma EF de qualidade, que se estende por 

todas as áreas expressas nos PNEF, bem como à escola um professor multifacetado e 

motivado.  
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