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Resumo 
Neste estudo é realizada uma reflexão critica às atividades desenvolvidas no ano 

letivo 2013/2014, do estágio efetuado na Escola Secundária de Mem Martins, incluído no 

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

As atividades desenvolvidas no âmbito do estágio pedagógico serviram de suporte a 

esta reflexão crítica de forma a estudar e obter dados conclusivos sobre a experiência 

desenvolvida em contexto educativo no que se refere às dimensões do planeamento, 

avaliação e condução de ensino. 

O presente relatório atribui uma importância especial ao trabalho desenvolvido com 

necessidades educativas especiais (NEE). O processo avaliativo destes estudantes 

constituiu o tema do trabalho científico-pedagógico de modo a perceber as praticas 

levadas a efeito pelos seus professores, bem como o envolvimento de toda a 

comunidade escolar. Assim sendo, o presente relatório, este foi dividido em três capítulos. 

No primeiro capítulo é efetuada uma introdução, seguida da contextualização da 

Escola Secundária de Mem Martins, o seu grupo de educação física, o núcleo de estágio 

e a turma onde incide o presente estudo. 

O segundo capítulo compreende à análise e reflexão das matérias trabalhadas, 

tendo estas sido subdivididas em quatro áreas: 

 Área 1 – Direcionada para a organização e gestão do processo ensino e 

aprendizagem. 

 Área 2 – Direcionada para a inovação e investigação. 

 Área 3 – Direcionada para a participação da escola em atividades curriculares e 

extracurriculares. 

 Área 4 – Direcionada para as relações de parceria da comunidade escolar com a 

comunidade educativa. 

O terceiro capítulo encerra com a reflexão final de todo o processo de aprendizagem 

possibilitado pela experiência do Estágio Pedagógico. 

 

 
Palavras Chaves: alunos, avaliação, educação física, escola, estratégias, 

necessidades educativas especiais, planeamento, processo ensino-aprendizagem, 

professores, reflexão. 

 



 
 

Abstract 
This study consists of a critical reflection on the activities developed during the school 

year 2013/2014, within the internship done in Mem Martins High School, as part of the 

Master’s Degree in Physical Education in Basic and Secondary Education. 

The activities implemented supported the critical reflection in order to study and 

obtain conclusive data regarding the activities developed within the educational plan as far 

as planning, management and evaluation are concerned. Focus was laid on the teacher's 

ability in the assessment of students with special educational needs; the importance of the 

teacher’s involvement in motivating students to do both the curricular and extracurricular 

activities as well as involving the school community as a whole. 

Therefore, and in order to simplify this report, it was divided into three chapters. 

The first chapter comprises the introduction, followed by the contextualization of Mem 

Martins School, the physical education group, internship nucleus and the class in which 

this study was carried out. 

The second chapter addresses the analysis and reflection of the fields which were 

worked on and which were subdivided into four areas: 

 Area 1 – Directed towards the organization and management of teaching and 

learning. 

 Area 2 – Directed towards innovation and research. 

 Area 3 - Directed towards the school participation in curricular and extracurricular 

activities. 

 Area 4 - Directed towards the involvement of the school community with the 

educational community. 

The third chapter ends this report with the final reflection on the whole learning 

process. 

Overall, the results obtained from the work developed throughout the school year as 

well as from the learning process achieved suggest the paramount importance of the 

teacher's role within the school community, not only in the curricular areas but also in the 

extracurricular ones, thus supporting studies previously conducted. 

 

 

 
Key words: Assessment, Physical Education, Planning, Reflection, School, Special 

educational needs, Strategies, Students, Teachers, Teaching-learning process. 
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1 Introdução 
A aprendizagem da profissão docente não tem inicio com a frequência de um curso 

de formação, nem termina com a obtenção de uma licenciatura em ensino; é algo que o 

professor realiza durante toda a vida. Costa (1996) 

O objetivo do presente relatório é dissecar o processo de estágio pedagógico 

realizado no ano 2013/2014 na Escola Secundária Mem Martins (ESMM), inserido no 

mestrado de Educação Física nos Ensino Básico e Secundário da Faculdade de 

Motricidade Humana (FMH), com a obtenção do grau de mestre, enquadrando todo o 

trabalho aí desenvolvido. 

“O processo de estágio corresponde ao último momento de formação académica 

antes de um professor ingressar na carreira profissional, sendo que este visa 

proporcionar experiências realistas de forma a aproximar o estagiário do contexto integral 

do seu futuro profissional.” Onofre (2003) 

Esta experiência desenvolveu-se num contexto particular que importa caraterizar de 

modo a que se perceba todo o conjunto de ações desenvolvidas pelo grupo de educação 

física, núcleo de estágio e docente estagiário. 

Num segundo momento será apresentada uma análise crítica e reflexiva da 

formação realizada em todas as áreas e subáreas, assim como, uma reflexão das 

práticas pedagógicas, abordando decisões, constrangimentos bem como estratégias 

aplicadas para a obtenção de uma melhor aprendizagem e formação como docente. 

Em jeito de conclusão, este relatório encerra com a reflexão final sobre todo o 

processo de aprendizagem proporcionado pela experiência do Estágio Pedagógico, bem 

como assumidas as necessidades de formação que se colocarão no futuro profissional do 

estagiário. 
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2 Contextualização 
2.1 Escola Secundária Mem Martins - ESMM 
A Escola Secundária Mem Martins, criada em 1983, está localizada na freguesia de 

Rio de Mouro, (38°47'2"N 9°20'9"W).  

Rio de Mouro, freguesia do Concelho de Sintra que faz fronteira a sul com os 

Concelhos de Cascais e Oeiras, fica encaixado entre as Freguesias de São Pedro e 

Penaferrim e Algueirão Mem Martins que a limitam a poente, Algueirão Mem Martins a 

norte, Belas e Agualva Cacém a nordeste e a nascente respetivamente. Tem uma área 

de cerca de 16,5 Km. É constituída a norte do IC19 pelos seguintes bairros urbanos: Alto 

do Forte, Casais de Mem Martins, Serra das Minas, Mercês, Rinchoa, Quinta Grande de 

Meleças e Rio de Mouro (Estação). A sul do IC19 é constituída pelas povoações: Alto do 

Forte Velho, Covas, Moncorvo, Serradas, Albarraque, Tabaqueira, Cabra Figa, Varge 

Mondar, Francos, Asfamil, Serra das Ligeiras, Vale Mourão, Paiões e Rio de Mouro 

(Velho) 

O concelho de Sintra, segundo maior concelho do País em população e mantendo 

um sentido crescente, enquadra-se na Área Metropolitana de Lisboa, sendo esta o 

espaço de emprego por excelência dos residentes em Sintra. 

As freguesias que integram a Comunidade Educativa do agrupamento enquadram-

se nos parâmetros da classe média e média-baixa, havendo focos consideráveis de 

população que se encontram abaixo dos níveis sociais e económicos. 

A Escola Secundária Mem Martins, em julho de 2012, agregou-se ao agrupamento 

de Escola Maria Alberta Meneses, tendo como área de influência pedagógica as 

freguesias de Algueirão-Mem Martins e Rio de Mouro, ficando assim constituída com uma 

população de cerca de 3000 alunos. Ao conjunto institucional foi então atribuída a 

designação oficial de Agrupamento de Escolas de Mem Martins como sede de 

agrupamento na Escola Secundária de Mem Martins. 

O agrupamento tem ao seu serviço cerca de 260 professores, dos quais 209 (80,4% 

do total) pertencem ao quadro e 51 (19,6% do total) são contratados.  

Segundo o Projeto Educativo o corpo docente deste agrupamento é constituído por 

professores do Jardim de Infância, 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e ainda Ensino 

Secundário.  

Dada a localização da escola no contexto populacional da freguesia de Rio de 

Mouro, a escola vive uma realidade multicultural. Apresenta também um número elevado 

                                                             
1 http://www.jf-riodemouro.pt/ a 24-01-15 
 

http://www.jf-riodemouro.pt/
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de alunos com necessidades educativas especiais, facto este que veio dar origem à 

temática de estudo na área de Investigação e Inovação Pedagógica (Área 2). 

Em 1999, foi criado 1º Projeto Educativo da ESMM de forma a refletir sobre o 

insucesso e abandono escolar e melhorar a aprendizagem e as necessidades de cada 

aluno. No que diz respeito ao Projeto Educativo atual, este ainda se encontra em 

processo de remodelação.  

Conforme o Projeto Educativo nos refere este surge da necessidade de um 

ajustamento permanente na visão pedagógica, educativa e organizacional da Escola, 

assentando em quatro pilares da Educação para o século XXI, a saber:  

(i) Aprender a conhecer;  

(ii)  Aprender a fazer; 

(iii) Aprender a viver juntos; 

(iv) Aprender a ser. 

A escola promove ainda um conjunto significativo de atividades extra curriculares tais 
como: o Clube de Línguas (português), as Olimpíadas da Matemática, o Atelier para a 

prática de pintura, o Núcleo de Teatro e o Núcleo de Desporto Escolar (basquetebol, 

futebol, voleibol, dança, andebol, badminton, ginástica de solo e de aparelhos). 

Ainda conforme o Projeto Educativo nos refere o agrupamento terá sempre como 

finalidade educativa conceder uma formação integral aos jovens estudantes e, 

consequentemente, dotá-los das competências necessárias para se integrarem numa 

sociedade cada vez mais exigente e competitiva. 

 
2.2 Grupo de Educação Física (GEF) 
O grupo de Educação física da Escola Secundária Mem Martins é constituído por 

catorze professores, três estagiários, um coordenador de grupo e um coordenador 

responsável do Desporto Escolar. Estes docentes têm formação específica e 

especializada em áreas como a ginástica, a dança, o atletismo, o basquetebol e o futebol, 

entre outras. Esta diversidade de formação e especializações acabou por constituir uma 

mais valia em termos da nossa formação com estudantes estagiários. 

O grupo de Educação Física, ao longo do ano letivo, desenvolveu um conjunto de 

atividades, como a prova de corta mato, os torneios das modalidades coletivas (voleibol, 

basquetebol), o sarau de ginástica, as atividades direcionadas para o 1ºciclo e a gala de 

final de ano onde são entregues trofeus aos alunos que melhor prestação tiveram no 

desporto escolar. Este conjunto de iniciativas pretende apresentar o trabalho 

desenvolvido ao longo do ano e envolver toda a comunidade escolar.  
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De forma a proporcionar um igual número de aulas nos respetivos espaços que a 

escola dispõe, espaços estes com excelentes condições físicas e materiais à disposição 

para a lecionação das aulas de educação física, foi criado um sistema de rotação 

(roulement) (Anexo 1) para que todos os professores pudessem usufruir desses espaços 

no sentido de evitar várias turmas na mesma instalação ou horas de subaproveitamento. 

É visível um desequilíbrio na utilização das instalações, verificando-se uma sobrelotação 

no período da manhã e, no período da tarde, vários espaços que se encontram 

subaproveitados. O grupo, no meu ponto de vista, terá de fazer um esforço no sentido de 

estabelecer um sistema de rotação das mesmas de modo a aproveitar, da melhor 

maneira, os espaços disponíveis bem como o compromisso coletivo e o trabalho 

colaborativo do grupo no melhoramento do projeto da área disciplinar de educação física 

(PADEF). Esta minha sugestão vem no seguimento de, ao longo do ano letivo me ter 

vindo a aperceber que nem todos colaboram neste projeto e são realizadas muitas 

poucas reuniões para trabalhar no mesmo. 

É de assinalar ainda o Projeto de Rastreio e Acompanhamento Escolar (RASE), que 

este grupo disciplinar concebeu e implementou e cujo principal objetivo foi o de combater 

e minimizar os problemas de obesidade na comunidade escolar. Trata-se de um projeto 

pioneiro que, desde 2007, existe na escola Secundária de Mem Martins, sendo 

monitorizado pelos seus professores de Educação Física através de testes de aptidão 

física feitos em situação de aula com a finalidade de encaminhar os alunos para a prática 

de atividade física, bem como para um plano nutricional mais saudável. A Câmara 

Municipal de Sintra atribuiu um prémio pelo desenvolvimento deste projeto reconhecendo 

o impacto que o mesmo teve na comunidade escolar.  

 
2.3 Núcleo de Estágio 
No passado ano letivo o núcleo de estágio era constituído por três estagiários e dois 

orientadores. De notar que esta escola já dispõe de Estágio Pedagógico há dois anos, 

através de um protocolo estabelecido com a Faculdade de Motricidade Humana, sendo 

este o primeiro ano em que o processo de estágio terá sido concluído na integra. 

Os três estagiários provêm da mesma faculdade no que diz respeito ao mestrado, no 

entanto, todos os três vem de licenciaturas em instituições distintas. 

O facto de termos tido uma formação diferenciada no 1ºciclo de estudos constituiu 

uma enorme vantagem do ponto de vista formativo, possibilitando uma troca de ideias e 

experiencias formativas assinaláveis.  
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De realçar que o papel do orientador de escola foi muito importante nas nossas 

tomadas de decisões, assim como na forma como as aulas eram planificadas e 

lecionadas. Para que dúvidas não surgissem tínhamos um compromisso de planificar 

atempadamente as nossas aulas de modo a que as mesmas fossem previamente 

discutidas com o orientador. Este processo nem sempre foi conseguido. De realçar ainda 

que o orientador atribuiu total autonomia e liberdade para a lecionação das aulas 

conforme as nossas decisões de planeamento. A sua orientação foi sempre no sentido de 

refletirmos e justificarmos as nossas opções.  

O facto de o Orientador nos dar esta autonomia foi muito enriquecedor para a minha 

formação pois senti-me capaz de lecionar uma turma sem quaisquer receios, dada a 

confiança adquirida ao longo do estágio pedagógico. O Orientador de Faculdade, não 

menos importante que o orientador de escola, foi fundamental para as nossas decisões 

mais ambíguas e pela partilha de informação e experiência que nos proporcionou. O 

coletivo representado por este núcleo de estágio foi decisivo para a minha formação 

inicial. 

 
2.4 Turma 
A turma que me foi atribuída no estágio, era uma turma de 9ºano, composta por 22 

alunos (8 raparigas e 14 rapazes), com idade média de 13 anos. Estavam integrados 

nesta turma dois alunos com necessidades educativas que apresentavam um défice de 

atenção elevado. No entanto, e dado que a disciplina de Educação Física ia ao encontro 

das motivações destes alunos, verificou-se inicialmente um bom processo de 

aprendizagem. Contudo, ao longo do ano, um destes alunos apresentou comportamentos 

de indisciplina em aula, que comprometiam a aprendizagem dos restantes alunos da 

turma. O grupo manteve quase sempre a mesma estrutura desde o 7º ano de 

escolaridade à exceção de dois alunos vindos de outros estabelecimentos de ensino. 

No que diz respeito à dinâmica da turma durante as aulas de Educação Física, esta 

era constituída essencialmente por dois grupos. Um grupo maioritariamente de rapazes 

que apresentava uma boa dinâmica, interesse pela disciplina, evidenciando uma 

capacidade de aprendizagem na generalidade das matérias. Por vezes este grupo ficava 

menos empenhado e mais distraído, dada a influência dos distúrbios causados pelo aluno 

referido anteriormente. O outro grupo era constituído essencialmente por raparigas, que 

mostravam pouco interesse pela disciplina, passando a maior parte do tempo distraídas e 

interagindo entre elas, evidenciando, na maior parte dos casos, comportamentos fora da 

tarefa. Em consequência deste desinvestimento apresentavam muitas dificuldades em 
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praticamente todas as matérias. Este grupo levou-me a estabelecer objetivos mais 

ajustados, com o intuito essencial de motivar a alterar atitudes e comportamentos 

desviantes.  

No final do ano, verificou-se que os objetivos foram atingidos, pois este grupo ficou 

mais motivado, obtendo evolução em várias matérias, e demonstrando mais interesse e 

gosto pela disciplina de Educação Física. Neste grupo as matérias onde surgiram 

maiores dificuldades foram a ginástica de solo e o voleibol. No grupo maioritariamente 

masculino, foram também evidentes dificuldades na ginástica de solo. 

O estudo de turma destaca o facto de todos os alunos serem de nacionalidade 

portuguesa e de pretenderem seguir um curso superior, embora ainda sem uma ideia do 

seu futuro profissional. A Educação Física era a disciplina preferida destes alunos, sendo 

a Matemática a que menos gostavam. O estudo evidencia ainda a presença e o interesse 

dos encarregados de educação no acompanhamento escolar dos seus educandos. Não 

foi possível obter dados válidos de caraterização da turma no âmbito do estudo 

sociométrico já que foram vários alunos (8) que se mostram desinteressados pela sua 

realização. O insucesso deste estudo, apesar da sua máxima importância, não perturbou 

o objetivo do conhecimento de cada aluno, obrigando assim a um trabalho mais rigoroso 

de forma a conseguir os dados que não foram determinados pelo teste sociométrico. 

Para agilizar o processo de conhecimento, foi feita uma tabela (Anexo 2), onde foram 

apresentadas as características individuais dos alunos da turma. 
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2.5 Recursos 
2.5.1 Espaços 
O espaço físico da escola Secundária de Mem Martins encontra-se numa fase de 

remodelação, coexistindo instalações novas com outras mais antigas e degradadas. As 

instalações destinadas à disciplina de Educação Física foram completamente 

remodeladas, apresentado seis espaços em excelente condição para a aprendizagem 

das várias matérias do programa. Apresentamos, de seguida, cada um destes espaços, 

evidenciando as suas possibilidades de utilização:  

- Ginásio (G) – direcionado, não só, para as matérias de ginásticas (solo, 

aparelhos e acrobática) mas também para a dança e luta.  

- Pavilhão (P) – direcionado para desportos coletivos (voleibol, andebol, 

basquetebol), desportos de raqueta (badminton), dança, ginástica de solo e 

acrobática. 

- Polivalente (Po) – direcionado também para desportos coletivos (voleibol, 

andebol, basquetebol, futsal), desportos de raqueta, dança e ginástica acrobática. 

Quem trabalha neste espaço tem ainda possibilidades de utilização de uma pista 

de atletismo e uma caixa de saltos.  

- Campos exteriores – direcionados para desportos coletivos (voleibol, andebol, 

futebol, basquetebol, corfebol), desportos de raqueta e atletismo (corrida de 

barreiras e lançamento do peso). Nas matérias alternativas é direcionado para o 

atletismo em que no campo 1 está equipado com barreiras e no campo 2 com 

espaço para a realização da matéria lançamento do peso. 

Apesar destes seis espaços estarem em excelentes condições e permitirem a 

lecionação de diversas matérias, existem alguns constrangimentos na sua utilização, 

como sejam:  

- O polivalente semicoberto e os campos exteriores nem sempre são possíveis de 

utilizar devido às condições climatéricas que se fazem sentir na zona; 

- A repartição com outra turma do espaço do polivalente semicoberto, coloca 

várias dificuldades de comunicação com os alunos da turma.  

 
2.5.2 Horário 
Observando o mapa de rotação dos vários espaços (Anexo 2) destinados à 

lecionação da disciplina registamos os seguintes constrangimentos: 

- Existe um desequilíbrio evidente entre a utilização no período da manhã 

(espaços superlotados) e no período da tarde (espaços desocupados). Este 
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desfasamento impossibilita que os professores das turmas da manhã disponham 

de espaços alternativos para a lecionação e contraponto com os professores das 

turmas da tarde; 

- A permanência de cada turma no mesmo espaço por um período de duas 

semanas, associada às questões de ordem climatérica, condiciona o planeamento 

e prática da disciplina, impossibilitando a lecionação de todas as matérias do 

programa. 

Tratando-se de uma decisão do grupo disciplina, este mapa de rotação das 

instalações, como já referi anteriormente, deveria merecer uma reflexão profunda no 

sentido de dotar a escola de melhores condições para a lecionação da Educação Física. 
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3 Reflexão Crítica  
3.1 Área 1- Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 
Na tentativa de diminuir estas dúvidas que começaram mesmo antes de iniciado este 

processo, recorri ao guia de estágio para perceber, de uma forma generalizada, como iria 

decorrer o ano letivo, de forma a conseguir cumprir o programa que nos foi proposto. 

Nessa altura tive a noção das dificuldades e do trabalho que me esperava percebendo 

que teria de investir muito tempo no desenvolvimento das tarefas de estágio. Procurei 

também estudar as orientações nos Programas Nacionais de Educação Física e no 

Projeto da Área Disciplinar da Disciplina de Educação Física (PADEFF), inteirando-me 

das matérias que deveria lecionar, bem como das orientações metodológicas propostas. 

E porque tudo o que é desconhecido causa receio ao ser humano, tanto eu como os 

colegas debatíamo-nos com questões de vária ordem, a saber: Como construir planos de 

aula? Quais as matérias a abordar e como prepará-las? Como realizar o plano anual de 

turma, plano de etapas e as unidades de ensino? Como avaliar o aluno de forma sensata, 

justa e imparcial? Como conseguir impor respeito, confiança e bom clima de aula entre 

aluno-aluno e professor-aluno? E será que no final do ano, o trabalho realizado iria ser 

reconhecido pela escola e pelos alunos? E por último, e não menos importante, viria a ser 

uma professora de referência para os meus alunos? 

A falta de recursos humanos na área de assistentes operacionais, fez com que 

houvesse um atraso no arranque das aulas, tempo esse, vantajoso para a minha 

preparação como professora.  

 
3.1.1 Planeamento 
Para conseguir levar a bom termo os objetivos propostos para a turma, cedo percebi 

a importância de um bom planeamento. Esta foi também uma tarefa para a qual não 

estava preparada. 

No entanto constatei rapidamente que planear constituía um ato que está sempre 

presente no dia-a-dia, e que na vida profissional ou pessoal planear e pensar andam 

juntos. “A tarefa de planear é sempre pressionada como complicada, sobretudo quando 

conhecemos a complexidade e imprevisibilidade do ensino.” Teixeira, M e Onofre, M 

(2009). Esta imprevisibilidade do processo ensino aprendizagem constituiu um obstáculo 

à minha ideia inicial de planeamento. A ajuda dos orientadores foi muito benéfica e 

construtiva para além de resolver muitas das minhas dúvidas iniciais, conseguindo refletir 

sobre como iria realizar o planeamento anual, o plano de etapas e estruturar as matérias 

que inicialmente iria abordar. Planear constituía uma tarefa a realizar durante todo o ano, 
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pois iria ser muitas vezes confrontada com a mesma desde os planeamentos mais 

generalizados (nível macro) até aos planeamentos mais simplificados (nível micro). 

“O planeamento é um processo que exige organização, sistematização, previsão, 

decisão e outros aspetos na pretensão de garantir a eficiência e eficácia de uma ação, 

quer seja em um nível micro, quer seja no nível macro”. Leal, (2005). 

O ato de planear faz parte da história do ser humano, pois a operacionalização da 

intenção em realidade objetiva é uma preocupação marcante de uma pessoa. Podemos 

definir o planeamento em educação, entre outros, segundo o nível de ação e perspetivas. 

O nível de planeamentos pode ser alcançado numa visão sistémica de verticalidades, 

desenvolvendo-se do marco curricular geral e mais vasto, àquele que tem a escola como 

cenário de decisões didáticas e, portanto, mais próxima do processo ensino-

aprendizagem. 

Todas as minhas decisões de planeamento procuraram constituir um conjunto de 

intenções com vista a aprendizagem dos alunos e ao seu sucesso. Contudo, muitas 

vezes, o que planeava não era o que realmente acontecia nas aulas, ou porque perdia 

muito tempo na organização das tarefas, ou porque existiam comportamentos desviantes 

das mesmas ou até mesmo devido às condições climatéricas. O facto de a aula estar 

planeada dava-me mais confiança e mais autonomia para gerir a turma, conseguindo 

assim proporcionar uma maior coerência na aprendizagem e sucesso dos meus alunos. 

O planeamento tornou-se assim imprescindível para o processo de ensino-aprendizagem 

desta turma. 

As primeiras decisões de planeamento tiveram o seu foco na avaliação inicial. Para 

realizar estes primeiros planos de aula mais uma vez nos reunimos para ver qual a 

melhor estrutura a adotar de modo que tomassem a forma pedagogicamente mais correta 

e pratica para o trabalho que teríamos de desenvolver. Foi-nos sugerido pelos 

orientadores que cada um utilizasse um plano percetível e fácil de decifrar e que fosse 

facilitador e utilizável no decurso das aulas. O plano de aula foi organizado de forma 

pessoal, ficando assim constituído por pontos, como a parte inicial, principal e final, 

seguido das condicionantes que iria ter no decorrer da aula referente as exercícios 

abordados e a ilustração e organização da turma para cada exercício desenvolvido na 

aula. Em anexo pode-se observar um dos planos que utilizei numa das aulas (Anexo 3). 

Os meus planos acabaram por ter pontos distintos dos meus colegas de estágio. 

Segundo Piletti (2001) o plano de aula “é a sequência de tudo o que vai ser 

desenvolvido em um dia letivo. É a sistematização de todas as atividades que se 
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desenvolvem no período de tempo em que o professor e o aluno interagem, numa 

dinâmica de ensino-aprendizagem.” 

E como afirma Castro (2008) “o professor faz um apanhado geral dos conteúdos 

dispostos no material e confronta com o tempo que tem disponível para ensinar esses 

conteúdos aos alunos e a partir desses dados divide-os atribuindo a este ato 

erroneamente o nome de plano de aula”. 

Em conjunto com o núcleo de estágio, consegui construir assim um plano de aula 

simples prático e adaptado as necessidades dos meus alunos, fundamentando as minhas 

decisões.  

Para que a tarefa de planificar ficasse mais simplificada, comecei a realizar um 

conjunto de aulas semelhantes, perseguindo o mesmo tipo de objetivo, sendo estas 

designadas por unidades de ensino. A(s) unidade(s) de ensino ajudaram-me a ter uma 

perspetiva mais continua do planeamento. Na sequência das unidades de ensino 

relativas ao período de avaliação inicial, seguiu-se a construção do plano anual de turma. 

Este documento no meu ponto de vista foi o mais complexo e trabalhoso e o que me 

casou mais dificuldades na sua elaboração.  

O planeamento anual tem como objetivo orientar o professor oferecendo-lhe uma 

perspetiva do conjunto de objetivos a conseguir no final do ano letivo. 

O planeamento de toda a atividade da turma, assentou nos dados recolhidos no 

período de avaliação inicial, que durou aproximadamente seis semanas. Os alunos foram 

avaliados em todas as matérias das atividades físicas que foram selecionadas pelo grupo 

de educação física (andebol, futebol, basquetebol, voleibol, ginástica de solo, badminton) 

e também na aptidão física. 

Esta avaliação inicial permitiu-me a recolha de um conjunto de informação, podendo 

através destes dados, traçar um prognóstico, bem como organizar grupos de níveis e 

definir estratégias de ensino a aplicar ao longo do ano. 

“O processo de avaliação inicial tem, assim, por objetivos fundamentais, diagnosticar 

as dificuldades e limitações dos alunos face às aprendizagens previstas e prognosticar o 

seu desenvolvimento. Perceber quais as aprendizagens que poderão vir a realizar com 

ajuda do professor e dos colegas, na aula de Educação Física” A mesma autora ainda 

afirma que “depois da avaliação inicial, o professor está em condições de traçar em 

traços gerais, o plano anual de cada uma das suas turmas e de especificar e 

operacionalizar a 1ª etapa desse plano”. Carvalho (1994) 

Foi neste seguimento que elaborei o plano anual de turma. A sua construção 

colocou-me dificuldades e incertezas. O facto de ter de prognosticar o nível de 22 alunos, 
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com capacidades diferentes, formas de estar e motivações distintas, obrigou-me a uma 

reflexão mais pormenorizada. A verdade é que me parecia inconcebível, com a minha 

experiência como professora, prognosticar o nível que aquele conjunto de alunos poderia 

atingir no final de um ano de trabalho. Para que, o que foi prognosticado fosse alcançado 

com sucesso, surgiram outras incertezas: que estratégia de ensino deveria utilizar?  

Mais uma vez tive que refletir e arranjar uma solução rápida para resolver estas 

incerteza de forma a atingir o que tinha antevisto. A solução que me pareceu mais correta 

foi, através da avaliação inicial, estabelecer grupos de nível, colocando os alunos a 

trabalhar com vistas ao alcance do nível seguinte. Procurei utilizar também exercícios 

facilitadores e que desenvolvessem as capacidade destes alunos para que estes 

evoluíssem e atingissem o nível prognosticado. Utilizei sempre no final da aula situação 

de jogo, visto que os meus alunos ficavam mais motivados e empenhados e podia assim 

observar se estes estavam a evoluir e punham em prática o que tinham estado a 

trabalhar. Por fim criei uma ficha que era preenchida pelos alunos, em que estes 

assinalavam se tinham cumprido de forma correta os exercícios que tinham realizado 

durante a aula (Anexo 4) 

O início tardio das aulas colocou-nos uma série de problemas relativos à recolha de 

informação, nomeadamente questões de ter de recolher uma serie de dados num período 

de tempo mais curto. Deste modo o período inicialmente previsto de quatro semanas foi 

alargado de modo a melhorar a cumprir os objetivos da avaliação inicial. Face aos 

condicionamentos mencionados, não consegui avaliar certas matérias como o atletismo e 

ginástica de aparelhos. Estas matérias foram, contudo, avaliadas e trabalhadas na 

2ªetapa (aprendizagem e desenvolvimento). 

Após a análise de todo o processo de planeamento, reconheço ser mais pertinente 

pensar primeiramente a um nível macro (plano anual de turma e plano de etapa) e só 

depois a um nível mais operacional e mais próximo da realidade (unidade de ensino). 

Reconheço que tive muitas dúvidas sobre os dados que recolhi na avaliação inicial, 

questionando-me permanentemente sobre se os mesmos traduziriam um bom 

diagnóstico e se através deles produziria um verdadeiro prognóstico. Sei que a avaliação 

é um processo de conhecimento dos alunos “cujo propósito fundamental consiste em 

determinar as aptidões e dificuldades dos alunos nas diferentes matérias do respetivo 

ano de curso, procedendo simultaneamente à revisão/atualização dos resultados obtidos 

no ano anterior” Rocha, Comédias, Mira, Guimarães, (2010) As matérias foram assim 

revistas numa primeira etapa (avaliação inicial) e aperfeiçoadas nas etapas seguintes, 

para que estes alunos conseguissem alcançar, no final do ano, os níveis para os quais 
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foram propostos, e para que, no ano seguinte, as dificuldades que tiveram no ano anterior 

já estivessem superadas.  

Foi tarefa difícil visto que inicialmente não conhecia suficientemente bem os alunos 

para saber se realmente no fim do ano atingiriam os objetivos propostos. 

Concluída a avaliação inicial comecei a planear através de unidades de ensino. Esta 

transição do plano de aula para unidade de ensino colocou-me alguns problemas que fui 

superando com a ajuda dos colegas e orientadores. Reconheço agora que, todo o 

planeamento saiu reforçado e que o processo ensino aprendizagem se tornou mais 

consistente e articulado. “A escolha de situações de aprendizagem/treino em cada 

unidade de ensino, faz-se de acordo com os objetivos definidos para a etapa e com os 

aspetos considerados críticos na aprendizagem dos alunos” Rocha, Comédias, Mira, 

Guimarães, (2010). 

Muito importante para a realização dos planos foram também as autoscopias, 

balanços e o processo de avaliação, permitindo também melhorias no processo de 

ensino-aprendizagem. 

Através do processo de avaliação formativa conseguiu-se verificar se os objetivos 

planeados estariam a ser verdadeiramente compridos. Estas avaliações devem ser 

planeadas antecipadamente, sendo assegurada a sua validade e fiabilidade  

Ainda na construção das unidades de ensino, outra das minhas grandes dificuldades 

foi criar exercícios para todos os alunos, com distintos níveis de aprendizagem. Para que 

os alunos não se sentissem excluídos ou desmotivados, procurei criar exercícios mais 

individualizados e adaptados ao seu nível de prestação. Foi minha intenção que estes 

alunos ganhassem o gosto pela prática de atividade física ao longo da sua vida futura. 

Contudo e indo ao encontro da opinião de Darido (2004) a Educação Física na 

escola deveria garantir condições para que os alunos tivessem liberdade em relação a 

prática da atividade regular sem apoio de especialistas, se assim o desejassem. Esta 

questão tem muito a ver com fatores motivacionais e de compreensão da importância da 

atividade física na vida de qualquer cidadão. A este nível a turma revelou uma certa 

heterogeneidade.  

Considero que um planeamento bem elaborado constitui um importante fator 

facilitador do processo de ensino aprendizagem ao longo do ano letivo. 

Como já referi anteriormente o planeamento sofreu algumas alterações com o 

decorrer do ano letivo. No primeiro período alarguei o período de avaliação inicial e, na 

matéria de ginástica optei por avaliar somente a parte de solo. Tal opção deve-se ao 

facto do grupo de educação física considerar que a ginástica de solo incluir exercícios 
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base (rolamentos, apoio facial invertido e roda), que apresentam um transfere para as 

outras modalidades da ginástica (aparelhos e acrobática). Devo salientar no entanto que 

os meus alunos demonstravam menos aptidão na ginástica de solo em comparação com 

a ginástica de aparelhos e acrobática. Este fator constitui uma das condicionantes 

também no planeamento, já que não tendo sido diagnosticado na avaliação inicial, os 

objetivos propostos nas matérias da ginástica de aparelhos, atletismo e dança tiveram de 

ser posteriormente ajustados. 

Tendo passado por esta experiencia, num futuro, pretendo avaliar o número máximo 

de matérias, de modo a não ter tantas dificuldades ao longo do ano. 

Existiram ainda um conjunto de fatores que condicionaram o meu planeamento ao 

longo do ano, como sejam: ausências de certos alunos, condições climatéricas adversas 

e a realização pontual de certas atividades de escola em tempo de aula. Tais factos 

levaram-me a prolongar o período de aprendizagem de algumas matérias (voleibol, 

ginástica de solo e acrobática). 

As áreas das atividades físicas da aptidão física e dos conhecimentos, foram 

planeadas de forma progressiva. 

Nas atividades físicas os exercícios abordados nas aulas eram realizados de forma 

mais simples para a mais complexa. No que diz respeito aos jogos coletivos inicialmente 

foi realizado exercícios mais técnicos e táticos só depois no final é que era realizado 

efetivamente o jogo. Nas restantes matérias também se procedeu de igual modo. 

No que diz respeito à aptidão física reservava 10 minutos no final de cada aula para 

trabalhar esta área. Com esta estratégia, aplicada na parte final da aula no termino do 

ano, consegui obter melhores resultados por parte dos alunos. 

A área dos conhecimentos acabou por ser a menos conseguida, uma vez que os 

meus alunos, não evidenciaram qualquer tipo de interesse pelas matérias em causa. A 

este nível os alunos não manifestaram hábitos de estudo autónomo, condicionando a 

qualidade dos trabalhos a apresentar na turma. No futuro penso que fará mais sentido 

optar por um desenvolvimento e questionamento sistemático ao longo das aulas.  

Apesar desta ser a área menos trabalhada e conseguida, considero que sempre tive 

a preocupação de transmitir conhecimentos sobre a atividade física, e práticas inerentes 

a um estilo de vida saudável. Tal facto traduziu-se numa certa mudança de atitude por 

parte de alguns alunos da turma, o que se revelou, de certo modo, compensador. 

Deste modo, posso afirmar que todo o meu trabalho, com os meus alunos e toda a 

minha intenção pedagógica na escola obedeceu a um planeamento. O meu processo 
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formativo como estudante estagiária, foi igualmente planeado de modo a corresponder 

aos objetivos do estágio pedagógico. 
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3.1.1 Avaliação 
“Respeitando a ordem cronológica das tarefas avaliativas, no âmbito da avaliação 

das aprendizagens, no início do ano letivo somos confrontados com a necessidade de 

orientar o processo de ensino-aprendizagem, de escolher e definir os objetivos que 

vamos perseguir, i e, de saber qual a direção a imprimir o percurso de desenvolvimento 

dos alunos” Carvalho,(1994). 

Partilhando a opinião desta autora, no início do ano, cada professor deve organizar o 

seu trabalho, em termos das suas decisões de planeamento, das suas práticas 

avaliativas e do conjunto de ações que pretende desenvolver em situação de aula. Os 

processos de planeamento, avaliação e condução do ensino encontram-se intimamente 

ligados ao longo do ano. O processo avaliativo é decisivo em qualquer tipo de atividade 

formativa. Tanto eu, como estudante estagiária, como os meus alunos, estávamos num 

processo contínuo de avaliação. Para que se percebesse como estava a ir o meu 

trabalho, no final de cada aula, realizava uma autoscopia e no final de cada etapa era 

efetuado um balanço da mesma, através de um processo de auto e hétero avaliação com 

os meus pares. Este processo reflexivo e avaliativo faz todo o sentido, na medida em 

que, através do diagnostico das nossas necessidades de formação, somos chamados a 

implementar planos de melhoria da nossa prestação como docentes.  

Nesta primeira etapa avaliativa, designada de avaliação inicial, pude observar o 

empenho, motivação e nível de capacidade dos meus alunos.  

A avaliação inicial pretende “determinar as aptidões e dificuldades dos alunos nas 

diferentes matérias do respetivo ano de curso, procedendo simultaneamente à 

revisão/atualização dos resultados obtidos no ano anterior” Rocha, L.; Comédias, J; Mira, 

J; Guimarães, M. (2010) e ainda “assumir com objetivos fundamentais diagnosticar para 

prognosticar e prognosticar para projetar, diferenciadamente” Araújo, F. (2007) 

No final da avaliação inicial constatei que as matérias prioritárias para esta turma 

diziam respeito à ginástica de solo, ao andebol e ao futebol (maioritariamente o grupo 

feminino). Confesso que, em relação a ginástica de solo, não dominava o conhecimento 

pedagógico do conteúdo, manifestando dificuldades na sua lecionação. Tal facto acabou 

por ser melhorado e ultrapassado com a ajuda do meu orientador e dos meus colegas de 

estágio. 

O facto de dispormos de um número mínimo de aulas também dificultou a minha 

avaliação inicial. Tendo esta, como já referi anteriormente, de ter sido alargada por mais 

tempo de que tinha previsto, devido a não ter conseguido avaliar todos os alunos nas 

diferentes matérias. 
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Através desta avaliação inicial obtive os níveis em que os alunos se encontravam 

nas três grandes áreas de extensão da educação física: atividades físicas, aptidão física 

e conhecimentos. No que diz respeito aos jogos coletivos desportivos estes foram 

avaliados no nível não introdutório (NI), introdutório (I),elementar (E). O nível avançado 

não se verificou em nenhum aluno, nas matérias que foram avaliados (futebol, andebol, 

basquetebol, voleibol, ginástica e badminton). No que diz respeito aos 5 testes do 

Fitnessgram os alunos foram avaliados como encontrando-se, ou não, na zona saudável 

de aptidão física, como referência ao género e idade. Em relação à área dos 

conhecimentos estes não tiveram uma avaliação inicial. Foi solicitado aos alunos que 

realizassem um trabalho de grupo, que inicialmente era para ser entregue no final do 

primeiro período, mas visto que esses não conseguiram completar passou a ser um 

trabalho que se estendeu ao longo do ano letivo, sendo este só apresentado no final do 

terceiro período. Perante este panorama optei por avaliar os alunos com 

questionamentos durante o decorrer das aulas e só no final do ano é que foram avaliados 

pelo trabalho que elaboraram. De referir que mais de 60% dos alunos não deu 

importância a este trabalho. 

Apercebi-me assim que nestas idades os alunos estão mais preocupados com as 

aulas práticas do que propriamente em ter um conhecimento mais aprofundado das 

matérias da disciplina de Educação Física. 

Consegui perceber, através da primeira avaliação, quais as matérias e áreas onde 

os alunos sentiam mais dificuldades para na etapa seguinte serem consideradas como 

prioritárias. 

Durante este processo de avaliação inicial outras dificuldades que senti diziam 

respeito aos espaços, dado não perceber se teria possibilidade de nos mesmos, 

conseguir desenvolver as atividades que tinha planeado. No entanto à medida que fui 

passando várias vezes pelos mesmos espaços este receio e dúvida foi ultrapassada.  

As opções relativamente à formação dos grupos foram também, no início, difíceis de 

gerir. Nas primeiras aulas, optei por formar os grupos por género. No que diz respeito a 

todo o processo avaliativo, a avaliação inicial foi a mais complicada para mim, pelo facto 

da minha inexperiência em observar e registar os comportamentos e as prestações dos 

alunos da turma. Tal facto criou-me algumas dificuldades, nomeadamente ao nível do 

controlo da turma.  

Observei também, que os alunos quando sabiam que estavam a ser avaliados, se 

tornavam mais empenhados e preocupados em realizar boas prestações. 
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Ao longo de todos os períodos os alunos eram avaliados formativamente através de 

fichas. 

No início do ano, a avaliação formativa era, na maior parte das vezes fornecida 

através do feedback. Comecei entretanto por perceber que se lhes facultasse uma ficha 

com os objetivos a perseguir em cada uma das matérias, os alunos ficariam mais 

empenhados e motivados para a prática da educação física. Deste modo optei por lhes 

entregar uma ficha (formativa) no inicio de cada unidade de ensino, documento este que 

era preenchido no decurso da sua realização. No final de cada período letivo o processo 

de auto avaliação foi deste modo, simplificado. 

Esta estratégia acabou por me trazer benefícios ao nível de todo o processo ensino 

aprendizagem, na observação e registo dos comportamentos e na qualidade da própria 

avaliação sumativa. Concordo com Perrenoud (1992) quando afirma que "a avaliação 

formativa ajuda o professor a ensinar e o aluno a aprender”. Do mesmo modo, partilho da 

opinião de Carvalho (1994) “a avaliação pressupõe um sistema de recolha e 

interpretação de dados para que, professores e alunos possam adaptar a sua atividade 

aos progressos e problemas de aprendizagem verificados e decidir novas prioridades, 

novos desafios, outras possibilidades para apreenderem. Trata-se pois, de uma 

referência fundamental e determinante no planeamento do processo ensino-

aprendizagem”. 

Concluo, deste modo, que a avaliação não se reduz a um simples processo 

classificativo, sendo também determinante em termos da consciencialização da 

aprendizagem e modificação de comportamentos por parte dos alunos.  

A avaliação constitui um momento crucial para os alunos, devendo por isso ser clara 

e explicita para todos, e não encarada de uma forma derrotista e desmotivadora, mas sim 

como um momento de aprendizagem e motivação. 

Araújo (2007)” afirma que é no início do ano letivo que se ultimam os documentos 

que serão distribuídos e divulgados aos alunos e Encarregados de educação. Se antes 

era facultativo (apesar de necessário) agora é obrigatório".  

Na primeira aula do ano letivo procurei que todos os alunos ficassem a par de como 

iria funcionar a disciplina de educação física e a forma como iriam ser avaliados. Logo 

desde o Inicio do ano foram dadas algumas indicações de como seriam realizar tanto as 

avaliações formativas com sumativos, tendo as formativas sendo ajustadas e algumas 

vezes alteradas com o decorrer do ano letivo. Estas alterações e implementações, foram 

necessárias visto que com o decorrer do ano comecei por conhecer melhor os alunos e a 
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sentir necessidade de aplicar avaliações formativas de forma a motivar os alunos e que 

estes obtivessem melhores resultados 

Por esta razão tentei que os alunos assumissem as aulas em que são avaliados, 

como situações de aprendizagem naturais onde devem procurar atingir, da melhor forma, 

o sucesso educativo.  

Também nesta etapa de avaliação inicial consegui conhecer melhor os alunos nas 

suas práticas procurando assim prognosticar o nível que pretendia que atingissem no 

final de ano. A avaliação inicial também serviu para definir as matérias prioritárias para a 

2ª etapa.  

Estas foram o futebol, o voleibol e a ginástica. No futebol verificou-se muitas 

dificuldades por parte do grupo feminino e mesmo por parte de alguns rapazes. No 

entanto, a matéria em que todos os alunos do 9ºC mostraram uma maior dificuldade foi 

mesmo a ginástica de solo. Embora se tratasse de uma etapa especialmente dirigida 

para as matérias prioritárias, os alunos também trabalharam ginástica de aparelhos 

(trampolim, plinto e barra fixa) basquetebol e andebol.  

Na 3ª etapa, que surge no seguimento da 2ª etapa, continuaram a ser trabalhados os 

desportos coletivos desportivos (futebol, andebol, voleibol). 

Nesta etapa chegando a um consenso entre o orientador e os meus colegas de 

estágio, decidimos também trabalhar no atletismo, as barreiras e lançamento do peso e 

no que diz respeito as danças sociais, o chá-chá-chá. Verifiquei uma boa prestação e 

motivação no que diz respeito as barreiras e lançamento do peso, o mesmo já não posso 

dizer em relação à dança. Mais de metade da turma manifestou um certo desinteresse e 

pouca motivação. Devo dizer que no final destas quatro aulas em que esta matéria foi 

contemplada, os alunos já mostravam uma maior motivação e empenho no seu trabalho.  

Foram realizados novamente os testes de aptidão física, e na área dos 

conhecimentos foram já apresentados os trabalhos que era suposto terem sido 

concluídos no 1º período. Estes não foram apresentados devido ao alargamento da 

avaliação inicial e ao consequente número reduzido de aulas teóricas. Esta área dos 

conhecimentos, não tendo sido excluída do trabalho desenvolvido no primeiro período, 

acabou por não ser avaliada uma vez quem nem todos os grupos tiveram oportunidade 

de efetuar a apresentação dos seus trabalhos. 

No que diz respeito a formação de grupos perdi algum tempo, pois assim como tive 

dificuldades na avaliação inicial em registar os níveis em que os alunos se encontravam, 

também tive alguma incertezas depois em coloca-los em grupos de nível. Tive o cuidado 

em realizar grupos mais homogéneos para assim conseguir atribuir objetivos idênticos. 
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Perto do final do 2º período comecei por utilizar grupos heterogéneos para conseguir 

motivar alunos que tinham mais dificuldades nas matérias. Em síntese, acabei por 

estabelecer aquilo que vem inscrito no Programa Nacional de Educação Física “os 

diferentes modos de agrupamento devem ser considerados processos convenientes, em 

períodos limitados do plano de turma, como etapa necessária à formação geral de cada 

aluno” (Jacinto, et al., 2001, p. 24) 

Com o decorrer das aulas e das matérias que ia lecionando, observei que a maior 

parte dos alunos evoluiu na aprendizagem das matérias e também na sua motivação e 

empenho nas tarefas da aula acabando por atingir os níveis que tinha prognosticado para 

o final do ano, sendo que alguns até acabaram por superar as minhas expetativas. 

No que diz respeito à área da participação na escola (desporto escolar), o processo 

avaliativo foi mais simplificado. Pois o objetivo do desporto escolar era motivar os alunos 

para a pratica de uma modalidade e mante-los ativos durante todo o ano, não eram 

avaliados quantitativamente, mas sim qualitativamente e de forma mais formativa 

colocando de parte a avaliação sumativa. No entanto, foram da mesma forma 

diferenciados por níveis. 

O grupo de alunos do desporto escolar de dança inicialmente, apresentava algumas 

diferenças no que diz respeito ao nível do seu desempenho. Tínhamos assim três alunos 

que se encontravam num nível avançado, um outro no nível não introdutório e, a maioria, 

no nível introdutório. No entanto devo referir que com o decorrer dos treinos e com muito 

empenho e dedicação, este grupo acabou por progredir, atingindo níveis bastantes 

diferenciados dos iniciais. Na área da relação com a comunidade (direção de turma) 

todas as semanas, em conjunto com o diretor de turma, avaliávamos a turma, em termos 

da sua assiduidade, pontualidade e comportamento. 

No decorrer do ano a avaliação esteve sempre presente em todas as áreas, sendo 

fundamental para o sucesso tanto pessoal como da turma. Sendo o ano de estágio um 

ano de formação, este “processo formativo teve de ser sujeito a avaliações sistemáticas” 

Onofre (1996).  

Depois deste ano de estágio a avaliação deixou de ser algo de muito complexo, 

passando a constituir um instrumento de construção e valorização de todo o trabalho 

desenvolvido tanto por mim como pela turma. Devemos consciencializarmo-nos e 

consciencializar os alunos que a avaliação é uma forma de aprendizagem e de motivação 

para atingir o sucesso. 
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3.1.2 Condução de Ensino 
No decurso das primeiras aulas, uma das coisas que me chamou logo a atenção foi 

o facto de os alunos desta turma serem na generalidade muito faladores e 

particularmente o grupo feminino apresentar alguma desmotivação e desinteresse na 

aprendizagem das matérias da Educação Física. Logo aí, surgiu a minha grande 

preocupação e prioridade em saber, como motivaria estas alunas. Para resolver esta 

situação comecei então por perceber, através da avaliação inicial, quais as matérias onde 

apresentavam melhores indicadores e as quais estariam mais motivadas. Tentei deste 

modo motiva-las com uma matéria em que se sentissem mais a vontade “pois uma tarefa 

nova como difícil ou arriscada face às suas possibilidades, os alunos adoptam formas de 

resistência mais ou menos deliberadas que visam diminuir ou esvaziar o conteúdo de 

risco, garantir margens de conforto pessoal e recuperar o controlo da situação. Estas 

formas de resistência revelam-se em erros grosseiros, confusões e incompreensões, 

distrações, interrupções e desinteresse, perturbando o ritmo e a harmonia da aula e 

obrigando o professor a desviar energias e atenção da instrução para poder acudir a 

múltiplos focos de instabilidade e sustentar a viabilidade da atividade” Mesquita e Graça 

(2011). Constatei, deste modo, que o basquetebol era a matéria em que apresentavam 

menos dificuldades e aquela em que as raparigas porventura, se manteriam mais tempo 

na realização de tarefas praticas da aula. 

Para manter a generalidade da turma em atividade trabalhava inicialmente com 

jogos pré-desportivos, só depois passava a grupos mais reduzidos (2 a 2), 

implementando exercícios das matérias que queria que estes aprendessem com o intuito 

de os manter motivados quando estivessem em jogo. Se estes soubessem as regras dos 

jogos e apreendessem, tanto tecnicamente como taticamente a matéria que estavam a 

exercitar, seria muito mais fácil mante-los motivados e empenhados no decorrer da aula. 

Para que conseguisse manter o controlo da turma optei por utilizar estilos de ensino 

mais convergentes e por tarefa e também o estilo de ensino reciproco visto que os alunos 

desta turma ainda se revelavam muito imaturos para a utilização de estilos de ensino 

mais divergentes. 

O estilo de ensino convergente por tarefa tem como característica fundamental, a 

possibilidade de o aluno assumir algumas decisões (espaço e tempo) para realizar a 

tarefa que permitem a sua individualização (possibilidade de uso de ficha de tarefa). O 

professor fica liberto para o acompanhamento individual das tarefas. O aluno ganha 

alguma independência nos canais físico, social e emocional, mas mantem a sua 

dependência no canal cognitivo pois é o professor que dá as tarefas. 
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Através deste estilo de ensino acabei por cativar a atenção dos alunos menos 

interessados conseguindo mante-los em atividade e com maior predisposição para as 

aulas de Educação Física. 

Optei também pelo estilo de ensino reciproco, para dar responsabilidade ao aluno de 

ajudar o colega e também de este ter a possibilidade de ser auxiliado. No entanto através 

deste estilo de ensino continua a ser o professor que define as tarefas e os parâmetros 

de análise e observação. O intuito da utilização deste ensino serve para os alunos 

ficarem habilitados a observar, analisar e informar sobre o processo de aprendizagem 

promovendo a tolerância e as relações de cooperação e solidariedade. 

Dando assim a estes alunos um ganho de independência ao nível dos canais 

emocionais, cognitivo e social. Servindo de manutenção do grau de independência do 

físico.  

Tenho a convicção que os alunos devem ganhar uma certa autonomia e confiança 

nos exercícios e que sejam capazes de observar e avaliar o que eles e os colegas estão 

a realizar. Durante a condução do ensino senti dificuldades em manter o silêncio e a 

atenção nos momentos iniciais de instrução e organização da atividade. A resolução 

deste problema assentou na utilização de um certo numero de estratégias, como sejam 

esperar e acentuar propositadamente os momentos de silêncio, utilizar rotinas, 

organização de aquecimento durante várias aulas, comunicar com os alunos através de 

sinalética simples e especifica. Com o decorrer das aulas constatou-se que estas 

estratégias funcionaram, vindo assim a ter um maior domínio sobre a turma e um maior 

sucesso na aprendizagem das matérias, conseguindo que os alunos obtivessem 

melhores resultados em todas as áreas e confirmando, deste modo, que “tarefas 

rotineiras são um porto seguro para professores e alunos” (Mesquita e Graça ,2011). 

Apesar da turma ter melhorado o seu comportamento, houve um aluno que 

constituiu a exceção à regra. Foram aplicadas várias estratégias, como falar com ele 

após a aula terminar, dar a responsabilidade de ser ele a dar durante uma semana o 

aquecimento, assim como ajudar-me na montagem do material e recolha, conseguir 

assim, manter uma boa relação professor-aluno, no entanto, todas elas sem sucesso, 

pois os maus comportamentos continuaram e a falta de desobediência e desinteresse 

mantiveram-se levando-o ao insucesso. Este aluno, levou-me muitas vezes a pesquisar 

sobre quais seriam as melhores estratégias, exercícios e até mesmo o tipo de linguagem 

que deveria ter com ele para que obtivesse melhorias na sua conduta no espaço de aula. 

O comportamento do aluno foi-se progressivamente degradando levando-o ao 

afastamento, não só da disciplina de Educação Física como da própria escola. Consegui 
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perceber que este aluno para além de apresentar um défice de atenção, tinha um 

contexto familiar adverso por vezes ausente. Esta ideia identifica-se com a opinião de 

Leida Raasch (1999) “Muitos trazem de casa o reflexo do mau relacionamento dos pais, 

falta de condições dignas de vida, reflexo da crise económica e obviamente a falta de 

amor” .Todavia este aluno na atividade realizada no final do ano (acampamento) foi dos 

que manifestou melhor comportamento, demonstrando responsabilidade e maturidade. 

Este tipo de resposta levou-me a perceber que se trataria de um aluno mal enquadrado e 

identificado no espaço e contexto escolar.  

Durante a condução do ensino, tive também algumas dificuldades na formação dos 

grupos de trabalho, nomeadamente em relação aos alunos cuja avaliação lhes atribuída 

parte do nível identificado. No entanto, tive cuidado em realizar grupos mais homogéneos 

para assim conseguir estabelecer objetivos idênticos. Perto do final do segundo período 

comecei por utilizar grupos heterogéneos para conseguir motivar alunos que tinham mais 

dificuldades nas matérias. Esta solução é evidente no Programa Nacional de Educação 

Física “os diferentes modos de agrupamento devem ser considerados processos 

convenientes, em períodos limitados do plano de turma, como etapa necessária à 

formação geral de cada aluno” ” (Jacinto, et al., 2001, p. 24).. 

Durante as aulas outro dos pontos que me preocupava era o meu posicionamento, 

pois muitas vezes dava por mim de costas para alguns grupos de trabalho. Também 

quando dava feedback a algum aluno ou grupo, acabava por me esquecer dos restantes 

elementos da turma. Devo referir que isto me aconteceu mais no inicio do ano e no 

decorrer do primeiro período, depois com o decorrer das aulas fui ganhando experiência 

e fiquei muito mais à vontade manifestando assim maior controlo e resposta por parte dos 

alunos da turma 

No decurso dos momentos de instrução, tentei sempre ser objetiva e clara em 

relação aquilo que pretendia que os meus alunos fizessem. Quando existiam dúvidas em 

algum exercício recorria sempre a demonstração (professor ou aluno).O questionamento, 

no final da aula, foi muitas vezes assegurado, no sentido de anular qualquer tipo de 

dúvidas que tenham eventualmente persistido. Foram sistematicamente utilizados 

diversos tipos de feedback descritivo, prescritivo, avaliativo ou interrogativo, com formato 

auditivo, visual, quinestésico ou misto. Eram direcionados à turma ao grupo e individual, 

consoante as situações e necessidades que iam surgindo. O feedback mais utilizado no 

decorrer das aula foi o feedback construtivo ,com o intuito de traçar e ajudar os alunos no 

alcance dos objetivos que tinha prognosticado.  
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No que diz respeito à minha condução de ensino no desporto escolar esta foi muito 

idêntica da que utilizei na turma com a diferença que aqui os alunos só trabalhavam uma 

matéria (dança). Foi mais fácil gerir o grupo do desporto escolar do que a turma, pois o 

gosto, empenho e a dedicação do grupo do desporto escolar foi mais notória do que a da 

turma. Contudo devo referir a existência de momentos difíceis de gerir neste grupo uma 

vez que houve uma maior proximidade entre o professor e o aluno o que por vezes terá 

originado alguma confusão na distinção dos papéis que pertenciam a cada um dos 

intervenientes no processo ensino aprendizagem. No entanto, nas competições este 

grupo foi exemplar. 

A minha prestação referente à condução do ensino, foi globalmente positiva, pois 

reconheço que apesar de algumas dificuldades sentidas, consegui, tanto com a turma 

como com o grupo do desporto escolar, que estes se soubessem organizar, que fossem 

responsáveis, autónomos, que ganhassem gosto pela atividade física e que atingissem 

os objetivos para os quais foram propostos. 

Apesar da minha reduzida experiência, considero que este terá sido um ano 

extremamente importante do ponto de vista do enriquecimento e aprendizagem dos 

elementos decisivos para ser uma boa professora no futuro. 
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3.2 Área 2- Inovação e Investigação 
O estudo desenvolvido nesta área constituiu um importante desafio na medida em 

que nunca tinha elaborado qualquer tipo de trabalho com estas características. O mesmo 

requereu um forte compromisso assente na cooperação que deveria existir entre todos os 

elementos do núcleo de estágio. 

Um estudo deste teor requer necessariamente uma certa organização e 

estabelecimento de prazos e compromissos entre os vários intervenientes. Este aspeto 

constituiu a principal dificuldade sentida pelo núcleo de estágio. 

Constatando o elevado número de alunos (60) da escola com necessidades 

educativas especiais, e após várias conversas no núcleo de estágio, decidimos investir 

no estudo desta temática.  

Através de conversas informais com os nossos colegas de educação física, 

tentamos perceber como é que estes alunos com necessidades educativas especiais, 

eram ensinados e avaliados em contexto de turma. Numa primeira impressão, 

constatámos alguma imprecisão incoerência nas opiniões emitidas.  
Posto isto o grupo de estágio escolheu então a pergunta de partida: O que é que os 

professores de Educação Física da Escola Secundária Mem-Martins fazem para 
avaliar alunos com Necessidades Educativas Especiais? 

Como se sabe, as escolas regulares tendem cada vez mais para um ensino 

inclusivo, para todos os alunos e a disciplina de educação física, tal como o Programa 

Nacional de Educação Física (PNEF) refere, deve conter um currículo diferenciado, 

adaptado às necessidades dos alunos. “Na verdade, não sendo possível, nem desejável, 

garantir o “mesmo” currículo a todos os alunos, é, todavia desejável que se procure 

determinar um patamar no qual se possam inserir todos os alunos, que demonstrem 

possuir as competências essenciais promovidas por esta área disciplinar”. No que diz 

respeito à avaliação, o mesmo programa deixa normas de referência mas indica 

flexibilidade na decisão dos professores. “Os critérios de avaliação estabelecidos pela 

escola, pelo Departamento de EF e pelo professor permitirão determinar, concretamente 

esse grau de sucesso. Os critérios de avaliação constituem, portanto, regras de 

qualificação da participação dos alunos nas atividades selecionadas para a realização 

dos objetivos e do seu desempenho nas situações de prova, expressamente organizadas 

pelo professor para a demonstração das qualidades visadas.”(Jacinto, J.  & Al. 2001) 

Assim, porque a escola é para todos e porque “as crianças e jovens com 

necessidades educativas especiais devem ter acesso às escolas regulares, que a elas se 

devem adequar através duma pedagogia centrada na criança, capaz de ir ao encontro 
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destas necessidades. (…) a aprendizagem deve ser adaptada às necessidades da 

criança, em vez de ser esta a ter de se adaptar a conceções predeterminadas, 

relativamente ao ritmo e à natureza do processo educativo” (Unesco,1994), o grupo 

decidiu estudar este tema.  

Foram várias os processos, assim como diversas as estratégias para obtenção do 

melhor resultado neste trabalho. 

Após a deteção do problema, formulámos a questão de partida já referenciada 

anteriormente, fundamentamos e argumentamos a sua pertinência contextual, 

caraterizando o problema com recursos bibliográficos, organizamos métodos de recolha 

de informação e tratamento de dados, propondo um conjunto de soluções válidas para o 

problema colocado.  

Após termos fundamentado o nosso tema, passámos a recolha de dados. Estes 

foram recolhidos através de uma entrevista que realizamos a doze professores de 

educação física e três professoras do ensino especial. 

A entrevista constituiu o instrumento de observação fundamental e único utilizado 

neste projeto de investigação. Durante a sua realização foram colocadas um maior 

número de questões em relação aquelas inicialmente previstas no sentido de retirarmos o 

máximo de dados. Esta imprevisibilidade em relação a algumas das questões colocadas 

poderia ser salvaguardada e melhor adequada se tivéssemos efetuado uma pré testagem 

do instrumento. 

O método utilizado foi o qualitativo, que nos pareceu adequado a um estudo 

exploratório, através de um estudo de caso. Este método constitui uma linha de 

investigação que vem das Ciências Sociais e foi escolhido para descrever a realidade 

vivida na Escola Secundária de Mem Martins. 

Já o método utilizado para a recolha dos dados foi o indutivo. De acordo com a 

leitura das entrevistas, organizámos em categorias as respostas dos professores, 

relacionadas com a problemática do nosso estudo. 

Na nossa análise, tivemos o cuidado de olhar para a entrevista como um todo, não 

retirando a informação parcelar atribuída a cada uma das respostas. Na verdade 

constatou-se que os entrevistados, na maior parte dos casos, reuniam a informação 

através das respostas às várias questões.  

Verificamos neste estudo que existem algumas lacunas na comunicação entre os 

professores de Educação Física e os docentes do Ensino Especial e que não se registam 

momentos formais de reflexão sobre o percurso de aprendizagem dos alunos e 

respetivos critérios de avaliação. Constatámos ainda que grande parte da comunicação 



27 
 

acontece nas reuniões de conselho de turma, no início do ano letivo e no final de cada 

período. Apesar desta falta de comunicação, de ano para ano, têm-se vindo a registar 

algumas melhorias como sejam a introdução do professor coadjuvante no contexto de 

sala de aula.  

Ainda na obtenção de resultados constatamos que estes alunos são avaliados 

qualitativamente e que os professores se fazem acompanhar de grelhas de avaliação 

onde registam a sua prestação. No meu ponto vista este método é um pouco limitador 

pois os alunos ficam submetidos simplesmente ao apto e não apto não se diferenciando 

dentro dos aptos que tem mais habilidades e vice versa. Penso que se existisse uma 

avaliação quantitativa a evolução destes alunos era mais notaria assim como a sua 

motivação e empenho. As grelhas de avaliação são pertinentes para a avaliação dos 

mesmos mas como são avaliados, no meu ponto de vista, era merecido uma 

restruturação. 

Durante as entrevista deparámo-nos com algumas limitações, como o facto de 

alguns professores não terem alunos com necessidades educativas especiais, com a 

falta de disponibilidade devido ás questões profissionais e pessoais e ainda a observação 

direta de aulas onde estavam inseridos estes alunos. 

Este estudo foi muito importante, pois através dele alarguei os meus conhecimentos 

no que diz respeito ao Ensino Especial.  

Confesso que foi uma área que sempre me fascinou e o facto de ter realizado este 

projeto de investigação ainda mais sensibilizada fiquei para que, um dia mais tarde, 

venha a trabalhar com alunos com necessidades educativas especiais. 
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3.3 Área 3- Participação na Escola 
3.3.1 Desporto Escolar 
O Desporto Escolar é “(…) o conjunto de práticas lúdico-desportivas e de formação 

com objeto desportivo, desenvolvidas como complemento curricular e de ocupação dos 

tempos livres, num regime de liberdade de participação e de escolha, integradas no plano 

de atividades da escola e coordenadas no âmbito do sistema educativo” (Artigo 5.º - 

“Definição”, Secção II – “Desporto Escolar”, do Decreto-Lei n.º 95/91, de 26 de fevereiro). 

Mais ainda, como refere o preâmbulo deste diploma, “(…) o Desporto Escolar deve 

basear-se num sistema aberto de modalidades e de práticas desportivas que serão 

organizadas de modo a integrar harmoniosamente as dimensões próprias desta 

atividade, designadamente o ensino, o treino, a recreação e a competição” Regulamento 

do Desporto Escolar (2013-2017) 

A Escola Secundária de Mem Martins apresenta sete núcleos de desporto escolar, 

sendo eles o Basquetebol (feminino), o Voleibol (feminino e masculino), o Andebol 

(masculino), o Badminton, a Ginástica e as Atividades Rítmicas Expressivas (dança), o 

que, no meu ponto de vista constitui um vasto número de modalidades, considerando 

muito positivo a importância que se dá nesta escola ao Desporto Escolar. 

O Desporto Escolar surge nas escolas com a intenção de combater o insucesso e 

abandono escolar promovendo estilos de vida saudável contribuindo para a formação 

equilibrada dos alunos, assim como, alargar a pratica desportiva a todos os alunos, 

principalmente do sexo feminino, alunos com necessidades educativas especiais e 

também para alunos em risco de abandono escolar.  

Este ainda tem como objetivo “Incentivar a participação dos alunos no planeamento 

e gestão das atividades desportivas escolares, nomeadamente o seu papel como 

dirigentes, juízes, cronometristas e árbitro; Contribuir para a criação de uma cultura 

desportiva na escola; Desenvolver conhecimentos sobre a ética desportiva, revelando um 

espírito de "Fair-Play", aceitando a vitória e a derrota como factos normais decorrentes do 

jogo; Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros nos espaços 

de aperfeiçoamento próprio, bem como as opções do(s) outro(s) e as dificuldades 

reveladas por eles; Participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito 

pessoal e do grupo; Desenvolver e revelar espírito competitivo e hábitos de trabalho de 

grupo; Respeito pelas normas do espírito desportivo como consciencialização à 
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responsabilidade; Conhecer e interpretar fatores de saúde e riscos associados à prática 

das atividades físicas e aplicar as regras de segurança e de higiene”. Gomes (2009)2 

Os grupos do Desporto Escolar da Escola Secundária de Mem Martins alcançaram 

estes objetivos mencionados anteriormente. Para alem de terem concretizado os objetivo 

atingiram resultados muito positivos na sua classificação.  

De salientar que em várias modalidades se verificou o sucesso ao qual foram 

propostos, como por exemplo o grupo feminino de Basquetebol ter consigo chegar aos 

distritais, uma vez que apresentava uma equipa com alunas muito novas, pouco 

experientes e que era a primeira vez que se encontravam no desporto escolar desta 

modalidade. Assim como o grupo de Andebol ter ficado também muito bem classificado e 

ainda os professores que dirigiam este núcleo terem conseguido colocar alunos no 

desporto federado. 

O núcleo de atividades rítmicas expressivas (dança) também obteve uma excelente 

prestação, onde tive oportunidade de observar de perto todo este processo. 

Uma vez que sou uma apaixonada pelos diferentes tipos de danças, e porque em 

toda a minha carreira de estudante me dediquei à dança, e me especializei nas aulas de 

grupo mais direcionadas para a dança, pareceu-me pertinente saber como funciona a 

dança no contexto escolar. 

O núcleo do Desporto Escolar de Atividades Rítmicas Expressivas (Dança) iniciou 

este ano a sua atividade. A professora responsável sentiu a necessidade de criar este 

grupo face aos inúmeros pedidos pelos alunos da escola. Os treinos do núcleo de dança 

começaram no inicio do mês de Outubro, dirigidos totalmente pela professora 

responsável da modalidade. Com o decorrer do ano letivo comecei a intervir 

progressivamente nas sessões de treino. 

Este grupo foi uma grande surpresa na escola Secundária de Mem Martins, pois 

conseguiu alcançar o pódio nos respetivos campeonatos assim como conseguiram 

demostrar maturidade, companheirismo, cooperação e muito fair play  

Estas vitórias devem-se a todo o trabalho que foi desenvolvido com eles. Pois se 

inicialmente este alunos tinham dois treinos semanais, com a aproximação das provas as 

sessões eram diárias. Os alunos interessaram-se de tal forma que por si sós começaram 

por explorar através da internet outros grupos de dança, assim como a ver filmes 

relacionados com a matéria e dedicar algum tempo de treino durante os intervalos e em 

casa para uma melhor aprendizagem das coreografia implementadas nos treinos da 

escola. Um vez que o empenho era tanto, incentivei-os e encorajei-os para darem 

                                                             
2 http://desportoescolarddinis.blogs.sapo.pt 

http://desportoescolarddinis.blogs.sapo.pt
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continuidade a formação que estavam a ter para quem sabe mais tarde terem uma 

carreira brilhante como bailarinos. 

Inicialmente este grupo era muito heterogéneo. Na verdade, o mais difícil foi mesmo 

trabalhar com os grupos de alunos que se destacavam da mediana (os mais aptos e os 

menos aptos). Esta dificuldade acabou por ser contornada pela adoção de várias 

estratégias na condução das sessões de treino: individualizar o mais possível, promover 

o ensino reciproco com os alunos mais aptos a ajudarem aqueles que evidenciavam 

maiores dificuldades. Deste modo conseguimos atenuar a heterogeneidade do grupo. 

Foi sem dúvida uma experiencia única e interessante, pois este núcleo de desporto 

escolar é de facto um grupo muito trabalhador, dedicado e com imensa vontade de 

aprender. 

Criou-se uma boa relação entre professor-professor, professor-aluno assim como 

aluno-aluno, o que construiu uma mais valia para a evolução do grupo. 

Creio ter cumprido os objetivos a que me propus como professora e orientadora de 

um núcleo de estágio. Manifestei alguma autonomia neste processo, com destaque para 

a elaboração de coreografias de grupo.  

Além de ter uma participação continua e sistemática na orientação dos núcleos de 

desporto escolar, o grupo de estágio também desenvolveu uma atividade para todos os 

alunos da escola. Esta cingiu-se à organização de um torneio de basquetebol 3x3, 

mobilizando uma série de recursos com vista à sua concretização. 

A elaboração de uma atividade com estas características, constituiu também uma 

aprendizagem importante na medida em que nunca tinha estado envolvida na 

organização de um evento com estas dimensões e impacto junto da comunidade. 

Ficou em falta a realização de uma avaliação final da atividade, no sentido de 

destacar os elementos mais ou menos conseguidos, e assim melhorar futuras iniciativas. 
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3.4 Área 4-Relação com a Comunidade 
No desenvolvimento do trabalho junto do diretor de turma, cedo percebi que 

“docente constitui um elemento determinante na mediação de conflitos, que não se 

encerram apenas no recinto escolar, ramificando-se e multiplicando-se por toda a 

comunidade educativa. de forma a perceber como se processava todo o processo de 

gestão, organização e formas para abordar os alunos em situações mais delicadas” 

Boavista e Sousa (1993).  

Após o primeiro contacto com a turma, procurei aprofundar o conhecimento que 

tinha sobre a mesma. Para efeito efetuei o estudo da turma assente na aplicação de um 

teste sociométrico e na recolha de um conjunto de dados decorrentes do 

desenvolvimento de um questionário. A aplicação destes dois instrumentos de 

observação, não decorreu da melhor forma na medida em que não acautelei certas 

condições de realização. Dai resultou que muitos alunos não responderam às questões 

colocadas e os dados dai resultantes não teriam a validade desejada. Mesmo assim 

efetuei o tratamento dos dados, procurando caraterizar a realidade de turma. Numa 

reunião intercalar tive oportunidade de divulgar determinadas conclusões deste estudo ao 

conjunto dos professores da turma. Penso que a realização de tal estudo com estas 

características, contribuiu para um melhor conhecimento da turma ajudando alunos e 

professores a trabalharem de uma forma mais sustentada. 

Nesta área tive oportunidade de acompanhar o diretor de turma na condução dos 

conselhos de turma, nas reuniões com os encarregados de educação e em todo o 

processo administrativo e pedagógico em relação aos alunos. 

A ação de um diretor de turma constitui uma tarefa gratificante mas trabalhosa já que 

se trata de acompanhar o percurso educativo de um conjunto de alunos com o objetivo 

de que todos tenham possibilidade de alcançar sucesso. 

Para além de este acompanhamento sistemático, tive ainda oportunidade de realizar 

duas atividades pontuais no contexto da direção de turma. Uma delas teve contacto 

diretos com os Encarregados de Educação dos alunos da turma. A outra teve a ver com a 

realização de um acampamento na Costa da Caparica envolvendo os alunos, o diretor de 

turma e eu própria. Este tipo de iniciativas pretende estabelecer uma relação de 

proximidade entre todos os intervenientes, claramente distinta do contexto da aula.  

Tive a oportunidade de trabalhar em parceria com um diretor de turma experiente, 

com o qual aprendi imenso. 

O desenvolvimentos deste trabalho junto do aluno, professores e encarregados de 

educação fez-me sentir como afirmam Boavista e Sousa (1993), “uma figura de gestão 
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intermédia da escola, depositário de responsabilidades particulares no que concerne à 

coordenação dos professores da turma, à promoção do desenvolvimento social e pessoal 

dos alunos e sua integração no ambiente escolar, assim como ao relacionamento 

estabelecido entre a escola, os encarregados de educação e a comunidade escolar”. 
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4 Reflexão Final 
A mudança da condição de estudante para a condição de professor é uma questão 

ambígua. De facto, aos professores principiantes pede-se que sejam capazes de assumir 

e realizar, desde o primeiro dia de trabalho, as mesmas responsabilidades e tarefas que 

os professores experientes efetuam. A investigação assinala que quando os professores 

principiantes não são apoiados e ajudados, muitos questionam a sua capacidade 

profissional e a sua intenção de continuar na carreira docente - Feiman-Nemser (1983), 

Costa(1996)  

Em jeito de reflexão final, e pegando na opinião destes autores, esta transição do 

estatuto de aluno para o de professor para mim foi um pouca problemática, pelo facto de 

ser eu a professora e de ter a responsabilidade de transmitir os meus conhecimentos foi 

algo realmente mais complexo. No entanto, através dos vários desafios com que fui 

confrontada e que fui progressivamente superando e esta questão foi se atenuando.  

Ficou assim mais claro para mim que para alem de ter de transmitir conhecimentos 

das diferentes matérias abordadas, também tinha de ajudar e orientar os meus alunos 

nos esclarecimentos de duvidas e incertezas que estes poderiam ter. Não sendo só eu a 

transmitir informação, também os meus alunos transportaram para mim momentos de 

aprendizagem e conhecimentos e que foi muito enriquecedor para a minha formação 

profissional e pessoal. 

Foi um ano complexo mas também de muito enriquecimento e aprendizagem a nível 

profissional e pessoal. Deste modo, para as questões que inicialmente me perturbavam 

foram sendo encontradas as devidas soluções. Assim quando me questionei em relação 

às decisões de planeamento e avaliação, a imensidão de matérias relativamente à 

disciplina, procurei refletir sobre a forma como as fui superando de modo a consolidar o 

meu próprio desenvolvimento pessoal.  

Deste modo e de uma forma geral explicarei como todas estas questões foram 

sendo ultrapassadas. As matérias que inicialmente abordei, foram aquelas que considerei 

prioritárias como resultado da avaliação inicial. Nos planos de aula coloquei exercícios 

facilitadores da evolução dos alunos, dividindo-os por grupos de nível de modo a procurar 

atingir os níveis. Sempre me questionei muito sobre a justiça na atribuição do nível de 

aproveitamento dos meus alunos. Inicialmente tinha o receio de ser influenciada por 

possíveis afetos que poderia criar com os alunos e medo de atribuir uma nota menos 

justa ou mais justa aos meus alunos, no entanto, como tínhamos vários parâmetros 

destinados para cada nível, tornou-se mais fácil eliminar este receio, conseguindo e 
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sentindo-me ser mais assertiva, correta e completamente imparcial na atribuição das 

classificações. Tornando-se assim mais fácil avaliar. 

Não foi só o processo avaliativo que me deixou preocupada. A questão de impor 

disciplina e o respeito nas relações interpessoais que se iam estabelecendo no contexto 

da turma, também me suscitou dúvidas e inquietações. Deste modo procurei preparar da 

melhor forma os momentos que precedem a aula de modo a sentir-me mais segura e 

assertiva possível e transmitindo a informação de forma clara e acessível aos meus 

alunos.  

Em jeito de reflexão final, considero que este estágio constituiu um momento 

significativo de aprendizagem profissional que me permitirá encarar o meu futuro de uma 

forma otimista e desafiante. 

Sinto que o trabalho desenvolvido na escola foi reconhecido pois a implementação 

das várias atividades com a turma acabou por construir um enorme sucesso reconhecido 

pela comunidade escolar.  

Considero que existiram duas atividades que, no meu ponto de vista, representam 

momentos de sucesso profissional significativo junto dos alunos e toda a comunidade 

escolar, a saber: a atividade que mobilizou nos encarregados de educação e o 

acampamento na Costa da Caparica.  

O desporto escolar foi outra área em que o trabalho desenvolvido foi muito 

significativo. Acompanhei o grupo em todos os momentos de treino e competição, sendo 

que, na fase Nacional, vivi momentos de maior proximidade com o grupo onde senti que 

talvez tenha tido um maior papel na formação. 

Neste sentido e de forma a concluir considero que muitas das objeções foram 

ultrapassadas conseguindo evoluir na minha forma de lecionar e de lidar com os 

diferentes tipos de alunos e diferentes situações na comunidade escolar. 

Este estágio foi muito importante para a minha formação profissional, pois com ele 

aprendi muito, e se tivesse que destacar pontos enriquecedores desta aprendizagem, 

dira a interajuda que existiu entre colegas de estágio, coordenadores e professores, 

assim como a cooperação e reflexão que tivemos de fazer durante todo o ano nas quatro 

áreas de aprendizagem e os laços criados com toda a comunidade escolar. Aprendi a 

utilizar estratégias para combater o insucesso escolar dos meus alunos, assim com, 

percebi que apesar de essas estratégias estarem a funcionar não invalida que haja outras 

melhores. Foi um ano de muita partilha, onde rapidamente percebi que o saber ouvir, 

refletir e a humildade de querer aprender proporcionou-me momentos de aprendizagem 

excecionais.  
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Considero assim o meu estágio um ano positivo no qual adquiri conhecimentos que 

devo continuar a implementar para o meu futuro.  
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5 Conclusão 
O ano estágio foi um ano muito marcante na minha vida. Primeiro porque trabalhei 

com vários professor de áreas diferentes conseguindo observar de perto a realidade e o 

funcionamento de uma escola e dos vários procedimentos que se deve ter para que esta 

funcione nas devidas condições.  

Esta oportunidade foi gratificante pois desde miúda que ambiciono ser professora de 

educação física e agora que este objetivo está alcançado considero-me totalmente 

realizada a nível pessoal. A nível profissional sentir-me-ei verdadeiramente realizada 

quando voltar a ter a oportunidade de lecionar como tive neste ano de estágio. 

Contudo levo esta experiência para a vida pelo facto de ter adquirido muito 

conhecimento e pelo conjunto de todas as pessoas com que trabalhei que fizeram com 

que me tornasse mais compreensível, paciente, observadora e com capacidades de 

transmitir conhecimento de forma a melhorar o processo de aprendizagem dos meus 

alunos. 
“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.” Cora Coralia3 

 

 

                                                             
3 http://pensador.uol.com.br/frases_de_sabedoria/ 6-03-2015 

http://pensador.uol.com.br/frases_de_sabedoria/
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Anexo 1- Roulement 
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Anexo 2-caraterização da turma 

Alunos Caraterização 

A 
A aluna Ana é assídua às aulas de educação física, no entanto, é 

uma aluna pouco empenhada, muito faladora e pouco interessada 

na aprendizagem das matérias. 

B 

 A aluna Ana falta com alguma frequência devia a problemas de 

saúde, no entanto é uma aluna empenhada, mas muito faladora, 

mostra interesse em aprender as várias matérias. 

C 

 Aluna assídua, muito empenha, sempre com vontade de 

aprender, dedicada aos exercícios que lhe são propostos durante 

a aula. Uma aluna muito motivada, respeitadora e coopera com os 

colegas 

D 

O Bernardo é um aluno que mostra algum desinteresse durante 

as aulas, no entanto quando realiza os exercícios mostra-se 

empenhado e dedicado. Aluno que se distrai facilmente, 

conversador e por vezes preguiçoso. 

E 

A Carolina é uma aluna totalmente desinteressada, muito 

faladora, passa a maior parte do tempo parada. Revela assim 

muitas dificuldades, no entanto nada faz para mudar este 

comportamento. Também é muito refilona e está sempre 

desconcentrada. 

F 
Mostra interesse, dedicação com muita vontade de aprender no 

entanto é demasiado conversador. 

G 
Aluno reservado, no entanto, empenhado, calmo e muito 

participativo. 

H 
Aluno com boa coordenação, muito participativo, e bastante 

empenhado em todas as matérias. 

I 
Aluno que se distrai facilmente com os colegas, no entanto é 

bastante participativo e coopera muito bem com os colegas. 

J 
Aluno que apresenta uma assiduidade excelente, muito 

empenhado e trabalhador nas aulas, e ajuda com muita 

frequência os colegas. 
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K 
Aluna pouco ativa, muito conversadora, no entanto quando é 

chamada atenção realiza os exercícios impostos com algum 

empenho. Distrai-se facilmente. 

L 
Aluna com muita baixa autoestima, pouco assídua, quase nunca 

traz equipamento, com muitas dificuldades em todas as matérias. 

M 
Aluna interessada, mas facilmente se distrai e facilmente fica na 

conversa com as colegas. Tem boa coordenação, tem vontade de 

apreender mas por vezes aparece pouco motivada. 

N Aluno trabalhador, dedicado, mas é muito refilão, e respondão. 

O 
Aluno com excelente coordenação ,muito atento, participativo e 

coopera com frequência com os colegas. 

P 
Aluna muito reservada, participativa, atenta, apresentado por 

vezes pouca motivação. 

Q 
Falta com muita frequência, muito respondão, usa frequentemente 

asneiras, no entanto, tem uma boa coordenação e apresenta 

empenho nos exercícios. 

R 
Aluno empenhado, bastante ativo e muito motivado nas aulas de 

educação física. 

S 
Aluno com excelentes capacidades de coordenação, coopera com 

os colegas, muito motivado e empenhado. É pouco assíduo, 

chegando sempre atrasado as aulas. 

T 
Aluno com algumas dificuldades, refilão, no entanto é empenhado 

nos exercícios. 

U 
Aluno com excelente coordenação, empenhado, dedicado, 

motivado e continuamente ajuda e motiva os colegas na 

realização dos exercícios. 

V 
Aluno com excelente coordenação, dedicado, no entanto, já se 

verificou em algumas aulas que está pouco motivado 
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Anexo 3-Plano de Aula 

Matéria: Ginástica e badminton Objetivo: Avaliação inicial dos elementos técnicos da ginástica (apoio facial e roda), Avaliação inicial 
Badminton 

Professor: Elisabete Fernandes Sessão: 9 Horário: 8H30-10H 

Ano/Turma: 9ºC Nº Alunos: 22 Duração: 90’ 

Data:6/11/2013 Material: 4 colchões, 3 redes de badminton, 22 
raquetes e 22 penas 

Local: Polivalente 2 

PARTE INICIAL 

Tempo 
Total 

Tempo 
Parcial 

DESCRIÇÃO CONDICIONANTES VARIANTES ESQUEMA GRÁFICO ORGANIZAÇÃO 

8h30 

 

 

8h33 

 

8h38 

 

 

3’ 

 

 

10’ 

 

10’ 

 

 

Instrução: Apresentação dos 

objetivos e conteúdos da 
sessão. 

 

 Mobilização articular 
 

  Jogo c/ raquetes; caça 
ao volante 

 
 

 

 

 

 

 

Recolher o número máximo 
de volantes 

 

 

 

 

 

Colocar sempre o 

volante no carrinho 

de material 

  

Meia-lua 

 

 

 

 

Individual 
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PARTE PRINCIPAL 
 

8h48 

 

 

8h53 

 

 

9h03 

 

 

 

 
9h13 

 

 

5’ 

 

 

10’ 

 

 

10’ 

 

 

 

 
30’ 

 

 

Instrução + Organização 

 

 

1. Estação- Roda 
 

 

 

 

2. Estação Apoio facial 
invertido 

 

 

 

 

 
Situação de jogo:1x1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos de 5 
elementos 

 

 

Grupos de 5 
elementos 

 

 

 

Grupos 

individuais 

jogam frente a 
frente 
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PARTE FINAL 

9h43 6’ .Arrumação do material 

.Retorno à calma: 

alongamentos 

.Balanço do trabalho realizado 

em grupo (aspetos positivos, 

aspetos a melhorar, principais 

dificuldades) 
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Anexo 4- Ficha formativa para os alunos preencherem 

Objetivos da Dança O P A H Z Y 

Realiza o passe chachachá 

individual 
      

Passe New York       

Chachachá + mambo       

1 volta       

 


