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Resumo 

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

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

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

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

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

competências pessoais e profissionais durante todo este processo num perfil de 

desempenho coerente para a intervenção enquanto docente no futuro.  

 O sucesso apresenta-se como uma premissa fundamental no desenvolvimento da 

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

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

Posto isto, o trabalho do professor na escola é de elevada importância nas várias áreas 

de intervenção onde pode assumir um papel de destaque no desenvolvimento das 

competências dos alunos.  

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

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

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

transformaram num ganho de autonomia e de experiência importante para o futuro 

profissional. 

 

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

pedagógicas, estratégias, autonomia.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

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

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

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

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

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

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

 The success comes as a fundamental premise in the development of teaching 

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

accounting often the guidance in the various pedagogical decisions. That said, the 

teacher's work at school is of high importance in the various areas of intervention, which 

can play a key role in developing the skills of students. 

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

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

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

important gained autonomy and important experience for the future teacher as a 

professional. 

 

Keywords: Physical Education, skills development, pedagogical decisions, success, 

strategies, autonomy. 
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Introdução 

 O presente documento apresenta-se como uma análise ao trabalho desenvolvido  

ao longo de um ano letivo, no âmbito do Estágio Pedagógico realizado na Escola Básica 

D.Domingos Jardo, no ano letivo de 2014/2015, integrado no Mestrado em Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Motricidade 

Humana, da Universidade de Lisboa. 

 Conforme sugere o Guia de Estágio Pedagógico (2014), este documento segue os 

critérios de construção do relatório final do estágio pedagógico. Assim a reflexão e a 

análise crítica presente ao longo deste relatório, servirá de base para a formulação de 

uma linha de pensamento que me ajudará no futuro profissional. 

Posto isto, este trabalho apresenta-se organizado em três partes. A primeira 

envolve uma contextualização, sendo caracterizada a EB2,3 DDJ, o Departamento de 

Educação Física (DEF), o núcleo de estágio (NE), bem como a turma com a qual 

desenvolvi o processo de estágio. A segunda parte envolve uma reflexão crítica referente 

a cada uma das áreas que compõem o estágio pedagógico e também às interligações 

existentes entre as mesmas. Áreas essas que se encontram definidas no Guia de 

Estágio(2014):  

 Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem;  

 Área 2 – Investigação e inovação pedagógica;  

 Área 3 – Participação na escola;  

 Área 4 – Relação com a comunidade.  

Na terceira e última parte será feito um balanço de todo o trabalho desenvolvido, 

onde terei como principal objetivo salientar os aspetos mais significativos ao longo de 

todo este processo de formação. 
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Contextualização  

Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra 

 A nível educativo, foi determinada por despacho de 01/04/2013, do Exo. Sr. 

Secretário de Estado da Administração Educativa, a criação do Agrupamento de Escolas 

Agualva Mira Sintra (AEAMS). Este agrupamento resultou da agregação da Escola 

Secundária Matias Aires com o agrupamento de Escolas D. Domingos Jardo, sendo 

atualmente constituído pelo Jardim de Infância n.º2 do Cacém, Escola Básica de Mira 

Sintra, Escola Básica n.º2 de Mira Sintra, Escola Básica de Meleças, Escola Básica 

Lopas, Escola Básica Dr. António Torrado, Escola Básica D. Domingos Jardo e a Escola 

Secundária Matias Aires (sede do agrupamento). As escolas deste agrupamento situam-

se predominantemente na União de Freguesias Agualva Mira Sintra, concelho de Sintra, 

abrangendo uma área geográfica algo dispersa. contando com uma população escolar 

bastante heterogénea a nível sociocultural. Atualmente, AEAMS contabiliza um total de 

2622 alunos (231 alunos de Pré-Escolar; 875 alunos de 1º ciclo; 491 alunos de 2º ciclo; 

649 alunos de 3º ciclo; 258 alunos de Secundário; 118 alunos de Cursos Vocacionais). 

 Segundo Duarte (2009), a junção dos diferentes níveis de ensino, desde o pré-

escolar até ao terceiro ciclo em agrupamentos verticais de escola surge como tentativa 

de potenciar a sua articulação e favorecer a sequencialidade. Seguindo esta linha de 

pensamento, o agrupamento de escolas permite uma maior interação e articulação entre 

as mesmas, bem como a planificação de diversas atividades para os diferentes ciclos que 

integram esse mesmo agrupamento. Para o sucesso e concretização desta medida, é 

necessário um trabalho de colaboração entre os vários docentes, trabalho este que 

resultará certamente em benefício no percurso escolar dos alunos, promovendo o seu 

sucesso. Durante este meu processo de formação, pude verificar que no departamento 

de Educação Física existiu essa articulação entre os docentes.  

 Realizar o estágio numa escola agrupada, trouxe-me algumas vantagens, tais 

como planear e realizar atividades que englobam os diferentes ciclos de escolaridade, 

como o "Quintal Desportivo", onde estiveram envolvidos os alunos do 1º ciclo (4º ano). 

Foi sem dúvida uma experiência bastante enriquecedora da minha formação, não só em 

termos de planeamento, de organização e implementação, mas também ao nível do 

contacto com outras realidades e com alunos de diferentes faixas etárias. 
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Escola Básica D.Domingos Jardo 

 Por forma a conseguir uma caracterização mais completa e elucidativa acerca do 

funcionamento da Escola D. Domingos Jardo, foram analisados diversos documentos. 

 De entre os documentos analisados, importa referir, desde logo, que estes são 

instrumentos desenvolvidos a partir do AEAMS, constituindo-se como elementos – chave 

para uma centralização de normas, valores e procedimentos, entre as várias escolas que 

compõem o agrupamento – a análise incidiu, em especial, sobre os documentos de 

Projeto Educativo, Regulamento Interno, Plano Anual de Atividades e Projeto de 

Intervenção. 

 A Escola Básica D. Domingos Jardo está localizada na Rua 1º de Maio, freguesia 

de Mira Sintra, tendo sido inaugurada no ano 1979. A sua designação surge em 

homenagem a Dom Domingos Anes Jardo, que foi sucessivamente nomeado clérigo e 

conselheiro do rei D. Afonso III e preceptor do Infante D. Dinis. A figura de D. Domingos 

Anes Jardo exerceu um papel importante no fomento da cultura da época, constando 

ainda o facto de que terá sido o próprio D. Domingos Jardo a sugerir a criação da 

Universidade de Lisboa junto de D. Dinis. D. Domingos Anes Jardo nasceu na Quinta dos 

Lóios, próxima da ribeira das Jardas, em Agualva – Cacém, tendo falecido em 1293. 

 Apesar de apresentar uma capacidade máxima para 28 turmas, em regime 

normal, a Escola Básica DDJ vem funcionando em regime duplo (41 turmas). No que 

concerne aos recursos espaciais disponíveis, a escola é composta por sete pavilhões e 

um campo de jogos exterior, descritos no quadro seguinte: 

Pavilhão Central Polidesportivo Pavilhão A Pavilhão B 

 Coordenação de 

Estabelecimento; 

 Sala de Professores; 

  Sala de Diretores de 

Turma; 

 Secretaria; 

 Reprografia; 

 Papelaria; 

 Sala de Pessoal Não 

Docente; 

 Bar – Professores; 

 Bar – Alunos; 

 Gabinete dos 

Professores de EF; 

 Sala do Pessoal 

Auxiliar; 

 Balneários; 

  Campo de jogos, G1 

e G2; 

  Campo de jogos, E1 

e E2 (Exterior); 

 Pista de atletismo 

(Exterior);  

 Bancadas; 

  Sala de 

Matemática; 

  Sala de Estudo; 

 Biblioteca; 

  Gabinete de apoio 

ao aluno; 

 Sala de atividades 

educativas funcionais 

 Sala Ciências 

Físico – Químicas; 

 3 Salas de aula. 

  Sala de ciências 

naturais; 

  Sala de educação 

tecnológica; 

  Sala TIC; 

  5 Salas de aula. 
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 Refeitório; 

 Sala TIC; 

 Auditório; 

 Receção; 

 Arquivo Geral. 

 Arrecadação; 

 Galeria. 

 

Pavilhão C Pavilhão D Pavilhão E 

 2 Salas de Música; 

 Sala de aula; 

Sala de apoio aos professores. 

  7 Salas de aula 

 2 Salas de Educação 

Visual e Tecnológica. 

 7 Salas de aula;  

 2 Salas de Educação 

Visual e Tecnológica. 

Tabela 1-Recursos espaciais da Escola Básica D.Domingos Jardo 

 No pavilhão central, dou algum destaque à sala de professores, sendo este um 

espaço onde os docentes podem trabalhar e conviver com os restantes colegas; e à sala 

de diretores de turma, local onde realizei todo o meu trabalho inerente à direção de turma 

e onde tive a oportunidade de falar com os encarregados de educação dos diversos 

alunos. Considero este espaço de extrema importância, visto que permite ao diretor de 

turma aceder a todas as informações dos alunos, tratar de todos os assuntos 

relacionados com a direção de turma, e ter um espaço mais reservado para falar com os 

encarregados de educação. Relativamente ao polidesportivo, o gabinete dos professores 

de Educação Física foi um espaço direcionado para o trabalho, sendo este um local 

privilegiado para a partilha de ideias sobre os problemas que foram aparecendo ao longo 

do ano. Pude verificar um ambiente bastante positivo entre os docentes do grupo de 

Educação Física desta escola, sendo este um aspeto essencial para combater qualquer 

tipo de adversidade existente no dia a dia. No pavilhão A, existe o gabinete de apoio ao 

aluno, aonde são dirigidos os alunos que recebem ordem de saída da sala de aula. 

Considero este local um valor acrescentado, visto que os alunos têm uma tarefa para 

cumprir e são acompanhados por um docente. De referir ainda, que neste espaço, foram 

realizadas as diversas reuniões do núcleo de estágio, onde foram debatidos e 

trabalhados os vários assuntos inerentes ao nosso processo de formação. Por fim, e não 

menos importante, neste mesmo pavilhão, existe uma sala de atividades educativas 

funcionais; o agrupamento é frequentado por alunos com necessidades educativas 

especiais, os quais beneficiam de apoio específico da equipa de Educação Especial. 

 Durante o ano letivo, pude constatar que os docentes do departamento de 

Educação Especial, os diretores de turma e restantes docentes do conselho de turma, 

partilhavam informações sobre os alunos, partilha esta que eu considero essencial uma 
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vez que promove o sucesso académico e social dos alunos tendo em conta as suas 

necessidades. 

 Segundo o artigo 4º do Regulamento Interno do AEAMS, o Projeto Educativo é o 

documento que consagra a orientação educativa do agrupamento, constituindo um dos 

principais instrumentos da sua autonomia. Este é um documento claro quanto à forma, 

aos objetivos e sua respectiva operacionalização, devendo partir de uma avaliação dos 

problemas para a definição de um conjunto de metas e estratégias que o agrupamento se 

propõe cumprir. No caso da Escola Básica DDJ, e tendo sido esta escola – sede do 

anterior Agrupamento de Escolas D. Domingos Jardo, o Projeto Educativo que se 

encontra disponível é de 2010 – 2013, não se encontrando ainda outro documento 

atualizado. Desta forma, foi utilizada esta versão (2010 – 2013) para completar a atual 

contextualização, através de um conhecimento mais consistente acerca dos 

procedimentos previstos pela Escola para dar resposta aos problemas educativos 

encontrados – desde o desenvolvimento de relacionamento entre todos os elementos da 

comunidade educativa ao desenvolvimento de medidas que permitam a criação de 

percursos escolar adequados a cada aluno, permitindo a sua integração na Escola. 

 Posto isto, e segundo o Projeto Educativo o Agrupamento de Escolas Aguava 

Mira Sintra tem como objetivos gerais: 

 Promover uma cultura de escolaridade prolongada e qualificante; 

 Promover a cultura como forma ativa do saber; 

 Valorizar o mérito e a excelência; 

 Promover a articulação, a sequencialidade e a gestão pedagógica e curricular 

com elementos centrais da atividade docente; 

 Promover a formação pessoal e social dos alunos e a educação para a cidadania; 

 Promover a responsabilização dos encarregados de educação pela vida escolar 

dos seus educandos; 

 Desenvolver os princípios da solidariedade e da cidadania como elementos 

centrais da construção do ser humano e da sua identidade; 

 Educar para a saúde e para o ambiente; 

 Melhorar a qualidade do ambiente escolar. 

 Importa ainda referir que, além destes objetivos gerais, o Projeto Educativo 

incorpora outros aspetos relevantes e fundamentais como os critérios de constituição de 

turmas, de distribuição de serviço, a elaboração de horários, os critérios gerais de 

avaliação, ou a promoção de ações internas de formação, entre outros. 
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 Penso que é de realçar a importância do cumprimento destes objetivos, a fim de 

potenciar o sucesso académico e social destes alunos. O nosso papel enquanto 

docentes, é acompanhar aqueles alunos que têm mais dificuldades, sem nunca descurar 

a restante turma, o que por vezes se torna mais complicado numa turma mais numerosa. 

Falo por mim, que numa turma de 30 alunos, nem sempre geri da melhor forma este 

acompanhamento a todos os alunos. Contudo, um professor, deve estipular estratégias 

para ultrapassar essas dificuldades, e deve ter a capacidade de perceber se está de facto 

a ir ao encontro das capacidades e necessidades dos alunos. 

 Mais uma vez refiro, que para a concretização destes objetivos atrás 

mencionados, é necessário a tal colaboração e articulação entre todos os docentes, para 

que todo este processo seja garantido. 

 Por fim não podia deixar de realçar a forma como a escola e toda a comunidade 

educativa (órgãos da direção, corpo docente e não docente, alunos e encarregados de 

educação) nos receberam enquanto estagiários. 

 Todos se revelaram bastantes disponíveis, tendo colaborado connosco em todas 

as atividades e tarefas desenvolvidas, nomeadamente no projeto da Área 2, e na 

atividade "Quintal Desportivo". 

 

Departamento de Educação Física 

 O facto de estarmos inseridos num departamento, promove uma maior partilha de 

experiências e informações pedagógicas pertinentes entre todos. Considero que deviam 

realizar-se reuniões de departamento com maior frequência, com o intuito de se resolver 

os problemas existentes com os alunos, e consequentemente potenciar o seu sucesso 

educativo. 

 O Departamento de Educação Física (DEF) é coordenado pela professora Sílvia 

Gonzalez, eleita pelos constituintes do DEF no fim do ano lectivo anterior, tendo 

administrado, desde então, todas as reuniões e assuntos referentes à disciplina. Este 

procedimento permite promover um trabalho coerente e uma maior continuidade no 

processo de ensino – aprendizagem do aluno, facilitando a articulação entre a escola – 

sede do agrupamento e as restantes. 

 Quanto à sua composição, o DEF inclui 14 professores e 3 professores 

estagiários. Concretamente sobre a Escola Básica DDJ, são 7 professores e 3 

professores estagiários. 

 Tal como é referido no quadro, cada professor ficou responsável por um núcleo de 

desporto escolar existente na escola, sendo que cada um dos estagiários acompanhou 
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um desses núcleos. Desta forma, os alunos puderam usufruir de várias modalidades em 

que foram auxiliados por professores experientes. O acompanhamento do desporto 

escolar foi essencial neste meu processo de formação, tive a oportunidade de aprender 

com a experiência e o conhecimento da professora responsável, que se mostrou sempre 

disponível para me ajudar nesta área.  

 Todo o trabalhado realizado no departamento ao longo do ano letivo tem por base 

os seguintes documentos: Os Programas Nacionais de Educação Física; os Critérios de 

Avaliação;o Projeto Curricular de Educação Física, o Protocolo de Avaliação e o 

Protocolo de Aptidão Física. É através destes documentos , que os docentes planeiam e 

organizam o seu método de trabalho, indo sempre ao encontro das necessidades dos 

seus alunos. 

 Segundo Jacinto, Comédias, Mira e Carvalho (2001), "os Programas Nacionais de 

Educação Física constituem, portanto, um guia para a ação do professor, que, sendo 

motivada pelo desenvolvimento dos seus alunos, encontra aqui os indicadores para 

orientar a sua prática, em coordenação com os professores de EF da escola (e das 

«escolas em curso») e também com os seus colegas das outras disciplinas"(p.5), sendo 

por isso os principais documentos orientadores dos Professores de Educação Física. Os 

Protocolos de Avaliação  foram elaborados pelo departamento com base nas orientações 

dos Programas Nacionais de Educação Física e deve ser aplicado por todos os docentes. 

O Projeto Curricular de Educação Física é um documento que orienta a organização do 

trabalho dos professores do Subdepartamento. 

 Durante o ano letivo, foram organizadas diversas atividades para os alunos da 

escola, como os torneios inter-turmas, concurso de lançamentos, corta-mato, quintal-

desportivo, entre outras atividades que eu considero essenciais para o desenvolvimento 

dos alunos. Para a minha formação, foi muito importante estar presente no planeamento, 

organização e execução das atividades, uma vez que me deu alguma bagagem para o 

meu futuro enquanto professor. Pude verificar a grande adesão dos alunos a estas 

atividades, considero que seja importante motivar cada vez mais as crianças para a 

prática da atividade física, mostrando os seus benefícios e a importância que esta tem 

para o seu desenvolvim 

 

Núcleo de Estágio 

 O núcleo de estágio existente na Escola Básica 2,3 D.Domingos Jardo, foi 

composto por mim, que tirei a licenciatura em Motricidade Humana na Universidade 

Lusíada de Lisboa, e pelos meus dois colegas que tiraram a sua licenciatura na 
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Faculdade de Motricidade Humana. Eu e a minha colega Ana Teresa ficamos com uma 

turma do 7º ano, e o meu colega Pedro Filipe ficou com uma turma do 9º ano. Cada um 

de nós acompanhou um núcleo de desporto escolar- Badminton, Desportos Adaptados e 

Patinagem. As 3 turmas que nos foram atribuídas, caracterizavam-se por serem 

bastantes distintas entre si, o que nos permitiu ter contacto com diferentes realidades, e 

experienciar diferentes situações de lecionação e aprendizagem. Considero que seja 

essencial a cooperação entre estagiários durante o estágio pedagógico, uma vez que 

cada um tem os seus hábitos desportivos. Atualmente, eu pratico hóquei-patins, sou 

treinador dos escalões de formação e preparador físico da equipa de juniores da 

Salesiana, o meu colega Pedro é treinador de futebol e a minha colega Ana está ligada à 

matéria de dança. O facto de estarmos ligados a diferentes modalidades desportivas, 

contribuiu para uma maior partilha de diferentes experiências e conhecimentos relativos 

às modalidades. Considero valiosa a oportunidade de observar as aulas dos colegas, 

bem como partilhar e perceber as opções de implementação de determinadas estratégias 

de ensino adotadas por cada um, permitindo-nos identificar as nossas dificuldades e 

posteriormente ultrapassá-las.  

 Um dos pontos menos positivos do núcleo de estágio, foi a incompatibilidade de 

horários, nem sempre conseguimos gerir esta adversidade, contudo, considero que esta 

dificuldade foi sendo ultrapassada com a marcação de reuniões de grupo no intervalo das 

atividades letivas. Um aspeto crucial para a nossa formação, foi a presença em todas as 

aulas do nosso professor orientador, referindo os aspetos positivos e os aspetos a 

melhorar observados nas mesmas. No final de cada semana, o núcleo de estágio reunia-

se  e realizava o balanço das aulas de cada um dos estagiários, registando aquela que 

seria a nossa maior dificuldade na lecionação das sessões. O professor orientador da 

faculdade assumiu também um papel fundamental neste nosso percurso, uma vez que se 

mostrou sempre disponível para nos auxiliar nos diversos trabalhos inerentes ao nosso 

processo de formação, tendo ainda observado várias aulas ao longo do ano letivo, 

dando-nos o seu feedback e referindo também os aspetos positivos e negativos das 

nossas sessões. 

 

Recursos para a Educação Física 

 

Recursos espaciais 

 O espaço de aula assume uma função crucial na organização e operacionalização 

adequada de qualquer atividade em Educação Física, podendo aumentar ou reduzir as 
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possibilidades de práticas de matérias diferentes nessa mesma aula. No caso da Escola 

Básica DDJ, esta contempla uma área exterior de jogos (com pista de atletismo) que se 

divide em dois espaços (E1 e E2), com possibilidade de utilização por dois professores e 

duas turmas simultaneamente. Deste modo, a zona exterior assume a seguinte forma: (a) 

Campo E1, constituído por um campo de Voleibol e um campo de jogos (Andebol, 

Basquetebol, Futebol); (b) Campo E2 que, por sua vez, inclui também um campo de 

jogos (Andebol, Basquetebol, Futebol) e um campo de Ténis.  Em redor dos dois 

espaços, E1 e E2, encontra-se a pista de atletismo. 

 Em relação aos espaços interiores, é possível utilizar um pavilhão polidesportivo 

no qual existe um espaço polivalente destinado às aulas de EF que se divide em dois 

espaços de diferentes dimensões, G1 e G2, para a realização de duas aulas em 

simultâneo. O espaço interior inclui, ainda, o gabinete dos professores de EF, uma sala 

do pessoal auxiliar, dois balneários, uma arrecadação e uma galeria.  

 Quando se verificam condições climatéricas adversas à prática adequada de 

atividade física, foi decidido pelo grupo de Educação Física que o espaço G2 (Pavilhão) 

será dividido em duas metades, permitindo que uma das turmas vindas do exterior utilize 

também o espaço G2. No caso de serem duas turmas com impossibilidade de praticar a 

aula no espaço exterior, encontra-se estipulado que a turma vinda do espaço E2 será 

encaminhada para uma sala de aula para prosseguir os trabalhos em forma de aula 

teórica. 

 Apesar da condição satisfatória em que se encontram todos os espaços 

disponibilizados para a lecionação de aulas, verificam-se algumas lacunas sobre o 

espaço G1. Estas lacunas devem-se, sobretudo, à reduzida dimensão que este 

apresenta, prejudicando de forma significativa o planeamento e organização de aula para 

turmas mais numerosas. Do mesmo modo, este espaço está equipado e preparado para 

atividades gímnicas, limitando a conciliação entre o planeamento das aulas e o 

roullement. Por outro lado, os restantes espaços revelam bastante versatilidade acerca 

das modalidades a lecionar. Em todos os espaços de aula e durante o decurso das 

mesmas, verifica-se a preocupação em assegurar que todo o material e afins esteja 

devidamente arrumado e organizado, sendo que a arrecadação assume uma 

preponderância significativa neste processo. A arrecadação encontra-se, assim, 

corretamente organizada e equipada, embora se note a falta de identificação em muitos 

dos materiais disponíveis. Por outro lado, a zona da galeria não se encontra tão bem 

organizada quanto à distribuição dos materiais. 



 

10 
 

 Considerando que existem quatro espaços fundamentais para a lecionação das 

aulas, isto significa que podem encontrar-se quatro turmas em aula de Educação Física 

em simultâneo. Para estes quatro espaços existem dois balneários, sendo um para o 

sexo feminino e outro para o sexo masculino. 

 

Recursos Materiais 

 Sobre os materiais disponíveis para a lecionação das aulas, verifica-se que a 

escola está dotada do equipamento necessário para as várias matérias, apresentando-se 

bem equipada no cômputo geral. Existe a possibilidade dos alunos requisitarem bolas de 

diversas modalidades, junto dos funcionários, para utilizarem durante os intervalos das 

aulas. 

 Está estipulado que, no decorrer das aulas, deverão ser os alunos a levantar e 

arrumar o material a utilizar durante as suas aulas, embora sempre com supervisão da 

parte do professor responsável. Este é um ponto que assume um papel crucial para um 

controlo eficiente do inventário. 

 Apesar da generalidade dos materiais se encontrarem devidamente organizados 

nos locais adequados e existir um inventário acerca do material disponível, encontra-se 

em falta um levantamento efetivo de todo o material, utilizável, que a Escola realmente 

possui. 

  

Recursos Temporais 

 A distribuição temporal dos espaços de aula assume-se como um recurso 

essencial no decurso dos trabalhos da disciplina, em especial por ser esta organização 

de rotação dos espaços que vai orientar o programa de aulas a ser delineado por cada 

professor ao longo do ano lectivo. A rotação dos espaços é feita semanalmente, de forma 

a que todos os alunos consigam usufruir de todos os espaços de aula em períodos de 

curta duração e, dessa forma, experimentarem todas as matérias previstas. Tal como 

anteriormente referido, a escola possui espaços polivalentes para a prática de diferentes 

matérias, embora alguns dos espaços sejam naturalmente mais específicos para a 

lecionação de determinadas matérias. Relativamente ao 7ºA, turma com o qual 

desenvolvi o processo de estágio, esta possuiu de três tempos letivos semanais com uma 

duração de 60 minutos cada sessão. De acordo com Jacinto et al. (2001), a quantidade e 

distribuição das sessões semanais de EF afiguram-se como um dos principais aspetos na 

organização dos recursos temporais. Segundo os mesmos autores, o PNEF do 3º Ciclo 

“foi elaborado na condição de existirem no mínimo três sessões de Educação Física por 
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semana, desejavelmente em dias não consecutivos” (p. 21). Neste sentido, julgo que a 

turma beneficiou desta organização semanal; ainda que as sessões tenham decorrido às 

segundas, quintas e sextas, considero que a duração de cada sessão seja adequada 

para o processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Por questões de logística, nem 

sempre é fácil encontrar as soluções horárias mais adequadas no sentido de garantir 

que, tanto ao nível do ensino básico como ao nível do ensino secundário, as turmas 

beneficiem de três tempos letivos semanais; e neste campo, visto que o 7º ano é também 

um ano de transição de ciclo, considero que tive muita sorte em ter ao meu dispor estas 

condições de trabalho. 

 

Turma- 7ºA 

 A turma que lecionei durante o ano letivo foi o 7ºA. A turma era composta por 30 

alunos, 12 alunos do género feminino e 18 do género masculino. De realçar que o 

elevado número de alunos, constituiu uma dificuldade na lecionação das sessões no 

início do 1º período,  dificuldade esta que foi sendo ultrapassada ao longo do ano letivo. 

Os alunos da turma eram caracterizados por ter um bom aproveitamento nas diversas 

disciplinas, contudo eram um grupo que apresentava alguns comportamentos de 

indisciplina. 

 Durante este meu processo de formação, tive a oportunidade de realizar uma 

caracterização da turma. A recolha de informação foi realizada em dois momentos 

diferentes do 1º período. No primeiro dia de aulas distribui aos alunos um questionário 

realizado pelo grupo de estagiários de educação física. Este questionário tinha como 

objetivo recolher informações acerca dos dados pessoais dos alunos, de saúde, 

familiares, escolares, desportivos, da disciplina de educação física e dos tempos livres, 

permitindo-me conhecer melhor os alunos, as suas motivações e o seu ambiente familiar. 

Num momento posterior, perto do fim do 1º período, onde os alunos já tinham mais 

tempo de interação e já se conheciam melhor, realizei outro questionário que pretendia 

recolher informação acerca das dimensões do estudo sociométrico. A aplicação deste 

estudo foi importante para perceber as escolhas e rejeições dos alunos dentro da turma, 

aspeto este que eu considero ter sido essencial para a lecionação das sessões, uma vez 

que me ajudou a formar criteriosamente os grupos de trabalho, separando os alunos mais 

conversadores e promovendo uma maior integração de alguns alunos dentro da turma. 

 Durante o ano letivo verifiquei que os alunos evoluíram bastante nas diversas 

matérias lecionadas nas aulas de Educação Física. É de reconhecer também a 

persistência de alguns alunos em ultrapassar as suas dificuldades, mostrando-se cada 
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vez mais empenhados nas tarefas propostas e na cooperação e interajuda existente 

entre todos. No início do ano letivo foi necessário estabelecer algumas rotinas e regras 

de funcionamento na aula, como a formação de uma meia-lua nos momentos de 

instrução; contudo considero que devia ter sido mais rígido no que diz respeito ao 

cumprimento de algumas regras por parte dos alunos no início do ano letivo. 

 

Análise crítica e reflexiva 

 Segundo Onofre (1996), a reflexão sobre ideias ou competências (....) contribui 

diariamente para o desenvolvimento e consolidação de uma perceção mais concreta e 

realista sobre as capacidades  e potencialidades pessoais. Posto isto, a análise critica ao 

trabalho que foi desenvolvido ao longo do ano, torna-se crucial neste meu processo de 

formação, possibilita-me perceber quais são os meus pontos fortes, e identificar aquelas 

que são as minhas maiores dificuldades. 

 O estágio encontrou-se dividido em 4 áreas principais, e todas elas serão alvo de 

uma análise crítica e reflexiva. 

 

Área 1- Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

Planeamento 

 Segundo Bossle (2002), o planeamento do ensino consiste numa orientação da 

ação do docente que serve para orientar e direcionar o trabalho a desenvolver, 

promovendo sempre uma prática coerente com os objetivos que são traçados. Após esta 

experiência, posso afirmar que sendo um documento em constante adaptação e 

evolução, o planeamento ((Avaliação Inicial (AI), Plano Anual de Turma (PAT), Plano de 

Etapa (PE) e Unidades de Ensino (UE)) torna-se uma referência para o professor 

conseguir focar-se nos objetivos a atingir, quer da turma, quer do próprio docente. 

 Considerando que o planeamento de uma turma vai de uma estrutura mais marco 

(PAT) a uma estrutura mais micro (UE), torna-se essencial que todos os documentos 

estejam interligados em relação aos objetivos definidos em cada um, e que estes sejam 

adequados às reais necessidades dos alunos. 

 O Planeamento do ano letivo foi repartido então por 4 etapas fundamentais: 1ª 

Etapa Avaliação Inicial, 2ª Etapa- Aprendizagem e Desenvolvimento, 3ª Etapa- 

Aprendizagem/Desenvolvimento e Aplicação, e 4ª Etapa- Consolidação e Revisão. 

 Para elaborar um planeamento coerente e adequado às necessidades dos alunos, 

foi preciso conhecer os mesmos e avaliá-los. Para isso foi necessário elaborar o 

planeamento da Avaliação Inicial, sendo esta uma etapa que eu considero essencial para 
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o desenrolar de todo o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, pois como os 

Programas Nacionais de Educação Física referem, esta serve para o professor 

“aperceber-se da forma como os alunos aprendem, do modo como se situam em relação 

ao programa previsto para o ano de escolaridade e das suas possibilidades de 

desenvolvimento.” (p. 25).  

 Começando por falar no planeamento desta etapa, o facto de haver já um 

protocolo de avaliação inicial na escola, veio facilitar os momentos de avaliação em cada 

matéria. Esta etapa teve a a duração de 6 semanas, conforme está definido no protocolo 

da escola, o que na minha opinião foi positivo, pois de acordo com o roullement da escola 

(1 semana em cada espaço) consegui planear 2 aulas para avaliar cada matéria, não 

correndo o risco de ficar com dúvidas e assim prejudicar algum aluno no registo da sua 

avaliação. 

 Devido à minha inexperiência, o planeamento a longo prazo desta etapa foi sem 

dúvida uma dificuldade sentida no início do ano letivo, ou seja, nem sempre foi fácil 

projetar as aulas em que iria conseguir avaliar cada matéria e distribuir todas as matérias 

pelas 18 aulas (de 60 minutos cada sessão) que teve a etapa. O facto de ter uma turma 

com 30 alunos, dificultou um pouco a observação e o registo do nível de todos em cada 

uma das matérias. Um aspeto que veio facilitar esta tarefa, foi o facto de os espaços, com 

exceção do G1 (destinado à ginástica), serem muito polivalentes, existindo matérias que 

podiam ser trabalhadas nos restantes 3 espaços.  

 Relativamente à aptidão física, esta não foi incluída na avaliação inicial pelo 

simples facto que este período iria terminar na semana de 20 de Outubro,tendo ficado 

definido na reunião de Departamento que o fitnessgram seria feito na semana 

imediatamente a seguir (proposta esta que foi feita pelo núcleo de estágio). A rotação dos 

espaços, a pouca experiência por parte dos alunos do 5º ano face aos testes do 

fitnessgram e a grande diversidade matérias que tinham de ser abordadas e avaliadas, 

são argumentos plausíveis que foram apresentados pelo Departamento de Educação 

Física, e que consequentemente levaram à decisão de avaliar a aptidão física após a 

avaliação inicial. Contudo, com a observação de algumas aulas dos meus colegas de 

departamento, não senti dificuldade quando foi a altura de aplicar os mesmos. 

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

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

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

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

definição concreta de rotinas de explicitação dos conteúdos e de trabalho a ser realizado 
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por parte dos alunos foi assegurado nesta fase do ano letivo, o que levou a que os alunos 

facilmente percebessem que comportamentos deveriam adotar em função do momento 

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

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

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

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

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

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

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

aquecimento a fim de preparar o organismo para o trabalho a ser desenvolvido durante a 

sessão, uma parte principal onde decorria esse mesmo trabalho de modo a alcançar os 

objetivos propostos, e uma parte final onde era realizado um retorno à calma. Este é um 

dos aspetos que na minha opinião qualquer profissional de EF deve ter em consideração, 

para que os alunos compreendam que existem vários momentos nas aulas e 

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

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

o sucesso dos alunos. 

 Por ser o início do ano letivo, estava mais focado nas rotinas organizacionais, e isso 

levou a que tivesse mais dificuldade na observação do empenho dos alunos. Contudo 

considero que com a experiência de aula para aula e com muito trabalho de planificação 

destas mesmas rotinas, consegui adquirir esta competência e minimizar a minha atenção 

para estes aspetos e focar-me mais  nos objetivos principais desta etapa de acordo com 

Rosado (2003) que afirma, "o período da AI deverá permitir identificar o nível inicial da 

turma e de cada aluno em particular relativamente ao nível em que se encontram no 

programa de Educação Física, permitindo obter informação acerca de quais os alunos e 

matérias críticas, orientar a formação de grupos de nível definindo as bases da 

diferenciação do ensino e decidir, assim, sobre quais os objetivos anuais a atingir". 

 Tive também algumas dificuldades no aproveitamento do espaço e na disposição 

do material. Senti ainda alguns problemas na gestão dos alunos pelas diferentes 

estações que estavam planeadas (devido ao facto de serem 30 alunos), apesar de tentar 

sempre promover uma grande dinâmica nas aulas, nem sempre esse objetivo foi 

conseguido, sendo que por vezes existiram situações em que os alunos tiveram pouco 

tempo de prática. De forma a contornar este problema, aumentei o número de estações, 

nomeadamente na matéria de ginástica onde os alunos demonstravam menos motivação, 
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conseguindo assim reduzir o tempo de espera e consequentemente minimizar os 

comportamentos fora da tarefa. 

 Posto isto, consegui realizar a avaliação inicial da turma no período que estava 

estabelecido, procurei definir em todas as sessões duas matérias para avaliar e uma 

matéria para os alunos treinarem, estratégia esta que se manteve até ao final desta etapa 

e se revelou eficaz. 

  Após ter obtido os dados da avaliação inicial, passei para a realização do Plano 

Anual de Turma (PAT), documento este que serve de orientação para todo o trabalho 

desenvolvido ao longo do ano letivo. Segundo Rosado (2003), o PAT é um " plano de 

trabalho que integra a organização, o acompanhamento, a avaliação, as estratégias de 

diferenciação pedagógica e de adequação curricular para uma turma ou conjunto de 

objetivos, estratégias, conteúdos e meios que concretizam o projeto educativo anual para 

uma turma em particular. O plano anual é constituído pelo programa definido, em 

concreto, para essa turma, de acordo com o plano pluri-anual. Nele se definem os 

objetivos para esse ano e se operacionalizam os modos de os alcançar." 

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

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

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

(materiais, espaciais, e temporais) a fim de produzir um trabalho de qualidade com os 

alunos. 

 De realçar que para a elaboração do PAT, tive em consideração alguns 

documentos, entre eles, o PNEF e as informações recolhidas durante a AI. Num primeiro 

momento, tive como principal dificuldade, a definição dos objetivos para as diferentes 

matérias e para os diferentes grupos de nível. Para combater esta dificuldade, defini 

diferentes objetivos para cada grupo e para cada matéria, e posteriormente pude contar 

com a ajuda do professor orientador a fim de perceber se os mesmos estariam 

adequados ao nível dos alunos.  

 Uma outra dificuldade sentida nesse momento, foi a planificação dos momentos de 

avaliação formativa. O maior obstáculo passou por definir como é que a mesma iria ser 

aplicável. Esta lacuna foi ultrapassada através da criação de folhas de registo para as 

diferentes matérias, sendo que umas serviram para o meu uso diário, em que tentei 

retirar pequenas informações sobre os alunos nos diferentes exercícios, e outras para os 

alunos se autoavaliarem e terem uma perceção do seu nível nas diferentes matérias. 
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 Considero que estes instrumentos foram importantes para o alcance dos objetivos 

definidos para cada um, e para perceber se de facto estes eram atingíveis e se estavam 

de acordo com aquilo que estava estipulado no PAT.  

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

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

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

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

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

escolar. 

  Uma das primeiras preocupações com a elaboração destes documentos, passou 

por uma articulação coerente em termos de estrutura e organização dos mesmos para 

garantir que a conceção das ideias, das várias estratégias, dos objetivos definidos e de 

todo o processo de ensino e aprendizagem fosse o mais bem conseguido, com o intuito 

de permitir uma continuidade e intencionalidade nas várias decisões pedagógicas. Tal 

como referido anteriormente, a estruturação destas componentes nos vários níveis de 

planeamento seguiram uma linha de pensamento orientada no sentido da especificidade, 

ou seja, o planeamento a um nível macro (PAT) foi realizado numa perspetiva ampla e 

geral para as características da turma, a um nível meso (plano de etapa) com um caráter 

de maior especificidade para algumas componentes, mas ainda de forma geral para a 

turma, e a um nível micro (plano de unidade de ensino) muito centrado na especificidade 

numa perspetiva mais exígua daquilo que era objetivo e necessário ser trabalhado com 

os alunos da turma.  

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

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

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

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

as matérias não prioritárias fossem lecionadas sistematicamente. 

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

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

matérias prioritárias, que na 2ª e 3ª etapa (Aprendizagem e Desenvolvimento; 

Aprendizagem Desenvolvimento e Aplicação) foram muito orientadas para aquilo que era 

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

face ao desenvolvimento e progressão demonstrados pelos alunos e registado através da 

avaliação formativa, como ocorreu na matéria de voleibol, onde a evolução dos alunos foi 

bastante positiva, deixando assim de ser prioritária na turma; com a entrada da 4ª etapa 
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(Consolidação e Revisão) perto do final do ano letivo, as matérias prioritárias para a 

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

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

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

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

que é essencial neste processo de ensino e aprendizagem. Torna-se essencial conseguir 

perceber a evolução dos alunos ao longo do ano letivo e conduzir estes ao sucesso. É 

fundamental que um professor consiga compreender as diferentes necessidades dentro 

duma turma, para poder reformular toda a sua ação pedagógica, e dar a possibilidade de 

todos os alunos conseguirem alcançar o sucesso. 

 A formação de grupos acabou por ser também uma das preocupações de maior 

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

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

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

alunos e com algumas dinâmicas e rotinas de trabalho  desenvolvidas, a primeira 

preocupação com a formação de grupos prendeu-se com a continuação do 

desenvolvimento destas em paralelo com o desenvolvimento de um trabalho sério e 

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

significativas para estes. Posto isto, em todas as etapas, os grupos de trabalho foram 

sempre previamente definidos, sendo que nos desportos coletivos optei por trabalhar com 

grupos homogéneos, onde pude abordar diferentes situações de aprendizagem em que 

os exercícios estariam adequados às capacidades dos alunos; e nas restantes matérias 

trabalhei com grupos heterógeneos, promovendo assim a cooperação e colaboração 

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

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

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

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

trabalhar de forma objetiva e intencional. Tirando pequenas alterações que eram 

necessárias, optei por manter na generalidade os grupos de trabalho durante um longo 

período de tempo, considero que esta estratégia trouxe benefícios para a aprendizagem 

dos alunos e ganhos ao nível das rotinas e do tempo investido em algumas aulas com 

aspetos organizacionais. 

Posto isto, e no que diz respeito ao planeamento das diferentes etapas, 

nomeadamente na segunda, tive como maior dificuldade a distribuição das matérias ao 

longo das mesmas. Esta contrariedade foi difícil de ultrapassar, após a definição do 
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número de aulas que iria ter em cada espaço não tinha bem a perceção de quantas aulas 

precisava para atingir os objetivos intermédios propostos. Como solução para esta 

dificuldade optei por utilizar o número de aulas disponíveis em cada espaço, consoante o 

roulement, e distribuir as matérias prioritárias até ao final de cada etapa e lecionar 

sempre que possível, em cada aula, duas matérias prioritárias e uma das outras 

matérias. Penso que foi uma solução exequível e que se prolongou até ao final do ano 

letivo.  

 

Na elaboração das UE, nomeadamente nas duas primeiras, a minha maior 

dificuldade passou pela definição dos objetivos; o facto de nunca ter experienciado a 

realização deste documento, levou a que eu tivesse algumas dificuldades no que diz 

respeito ao planeamento das mesmas. Este obstáculo foi ultrapassado com a ajuda do 

NE e do professor orientador, em que debatemos algumas ideias e chegamos a algumas 

noções importantes para a realização das mesmas. A partir da 2ª Etapa todas as UE 

planeadas tiveram em conta os objetivos intermédios e finais (definidos no PAT e no 

plano de Etapa), os objetivos a atingir pelo professor e os objetivos para a turma. Foram 

ainda definidos em cada UE as situações de aprendizagem que visavam alcançar esses 

mesmos objetivos, os critérios de êxitos de cada exercício e as estratégias a utilizar em 

cada situação. 

Após a definição dos objetivos, torna-se crucial a criação de situações de 

aprendizagem adequadas ao nível dos alunos; no caso dos desportos coletivos, não senti 

grandes dificuldades, talvez por estar mais à vontade com as diversas matérias. Por outro 

lado, a matéria de ginástica levantou me mais problemas, para além de ser uma matéria 

em que eu me encontrava menos à vontade, os próprios alunos sentiam-se pouco 

motivados para trabalhar nestas sessões. A fim de contornar estes obstáculos, procurei 

documentação teórica, e observei bastantes aulas dos meus colegas de estágio, e 

nomeadamente do meu professor orientador. Relativamente à diferenciação, da minha 

parte, é essencial que esta se torne ainda mais efetiva, é necessário intensificar o 

conhecimento pedagógico do conteúdo, fundamentalmente nas matérias de menor 

domínio, pois apenas assim será possível realizar uma adequação das situações aos 

diferentes níveis dos alunos. 

 Relativamente aos planos de aula, considero que não tenha tido grandes 

problemas, talvez por estar habituado e por ter rotinas de planeamento diário 

(relacionado com a minha vida profissional).  
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 Por diversas vezes foi necessário alterar o espaço de aula, ou até mesmo dividir o 

pavilhão com outro colega; o que na minha opinião foi um aspeto positivo neste meu 

processo de formação, visto que desta forma trabalhei a minha capacidade de 

adaptação. Apesar de ter tido alguns efeitos no PAT e no plano das diferentes etapas, 

considero que reagi sempre duma maneira positiva, tendo sempre um plano de aula 

alternativo, pensado e estruturado. 

 Considero que a turma ao longo do ano tenha demonstrado uma evolução 

significativa ao nível do seu comportamento, da sua postura e do seu empenho, o que me 

criou condições de poder alcançar o que foi planeado no início do ano e em pequenos 

casos alterar os objetivos para outros mais complexos. 

 Finalizo realçando mais uma vez a importância de um planeamento efetuado com a 

devida antecedência, a fim de promover uma maior qualidade no processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos. 

 

Avaliação 

 Segundo Araújo (2007), é hoje consensual para todos os professores a 

necessidade de utilização da avaliação como suporte de todas as decisões que se 

tomam no âmbito do processo ensino e aprendizagem dos alunos. Como tal, ao longo de 

um ano letivo, torna-se essencial a utilização da avaliação nas suas duas vertentes: 

formativa e sumativa. 

 O início do ano começou com a realização da primeira etapa, ou seja, a Avaliação 

Inicial que apresenta um cariz formativo. 

 O facto de ter coincidido com o início do ano letivo e de ser um momento de grande 

entusiasmo, fiquei com a sensação que este seria um período curto para uma avaliação 

objetiva de todas as matérias. A minha primeira preocupação foi conhecer por completo o 

protocolo de avaliação inicial já existente na escola. Posto isto, e já no decorrer das 

sessões, tive como principal objetivo registar as competências que os alunos 

demonstravam nas diversas matérias, a fim de cumprir o que estava estipulado.  

 Porém, considero que a observação e o registo das competências dos alunos no 

momento de execução, tenha sido uma das minhas maiores dificuldades  sentidas nesta 

etapa. Tal como referido anteriormente, a minha inexperiência e o elevado número de 

alunos que constituíam a turma, exigiam alguma preocupação da minha parte no que diz 

respeito ao controlo da sessão. A fim de ultrapassar esta dificuldade, o núcleo de estágio 

utilizou uma grelha de registo bastante simples, em que apenas se colocava os nomes 

dos alunos que estavam abaixo e acima do nível que estava estipulado no protocolo de 
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avaliação inicial, estratégia esta que se revelou bastante eficaz e permitiu-me fazer uma 

avaliação objetiva dos alunos nas diversas matérias. De realçar a importância das 

conferências que foram sendo feitas com o nosso professor orientador, o seu 

acompanhamento foi imprescindível para perceber as minhas dificuldades e superá-las a 

fim de conseguir um melhor desempenho nesta etapa.  

 Um outro aspeto que eu considero ter sido importante para a minha evolução nesta 

área, foi o facto do meu professor orientador fazer também o seu registo, e no final puder 

comparar os seus resultados com os meus. Esta troca de informações foi sem dúvida 

crucial para que os resultados fossem mais credíveis e ajustados às reais capacidades 

dos alunos. 

 Terminada esta avaliação, elaborei uma grelha com o nível dos alunos nas diversas 

matérias, a fim de ter uma perceção do nível global da turma, das matérias prioritárias 

que iriam ser trabalhadas na segunda etapa e dos grupos de nível que teriam que ser 

formados para trabalhar em cada uma das sessões. Tive a preocupação de informar os 

alunos dos resultados que foram obtidos durante esta avaliação, considero que seja 

importante consciencializar os mesmos do patamar em que estão e da necessidade de 

um aumento de trabalho e dedicação. 

 Após ter sido feita uma avaliação diagnóstica, foi necessário fazer uma avaliação 

prognóstica para cada aluno. Neste campo tive algumas dificuldades, nomeadamente 

naqueles alunos que apresentavam maiores dificuldades motoras. Considero que esta 

contrariedade se deveu essencialmente à minha inexperiência, não é fácil estimar uma 

progressão de um aluno ao longo do ano, conjugando com as diversas aulas em cada 

espaço e as limitações que o mesmo apresenta. A fim de contornar esta adversidade, 

pude contar mais uma vez com a ajuda do meu professor orientador, que me fez pensar 

no que iria desenvolver ao longo do ano a fim de potencializar as capacidades dos 

alunos.  

 Mais uma vez destaco a importância de debates que foram feitos entre o núcleo de 

estágio  sobre alguns casos particulares, penso que a realização destes momentos ajuda 

na clarificação de alguns níveis diagnosticados bem como na realização de prognósticos 

realistas. 

 Relativamente à avaliação sumativa tive algumas dificuldades nomeadamente no 

final do 1º período. Segundo Rosado & Silva (1999), a avaliação sumativa presta-se à 

classificação, mas não se esgota nela, nem se deve confundir com esta, podendo existir 

avaliação sumativa sem classificação. Posto isto, considero que o tempo que houve 

desde o término da Avaliação Inicial até ao final do 1º período, tenha sido insuficiente 
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para uma evolução significativa dos alunos, eu próprio senti que precisava de mais tempo 

para conhecer melhor as capacidades de cada um e posteriormente fazer uma avaliação 

sumativa consoante o nível de progressão do aluno. 

 Já no final do 2º e 3º período, a avaliação sumativa  revelou-se mais fácil, 

conhecendo melhor os alunos, assim como as suas facilidades e dificuldades, permitiu-

me obter uma recolha de informação mais fiável das suas reais competências.  

 Ainda neste campo, e relativamente à área dos conhecimentos, após conversa com 

o professor orientador, optei por avaliar o trabalho em grupo, promovendo a cooperação, 

interajuda e procura de informação. De realçar que nos diversos trabalhos que foram 

feitos, foram abordados temas que estavam definidos para o período em questão. Posso 

afirmar que fiquei satisfeito com esta opção, os alunos na sua generalidade 

demonstraram grande preocupação e entusiasmo ao trabalhar conceitos importantes 

para o nosso dia-dia, apresentando alguns documentos com bastante qualidade.  

 Fazendo um balanço da avaliação sumativa, tendo a percentagem de insucesso na 

disciplina de Educação Física no final do ano letivo sido de 0%, não posso deixar de 

realçar o trabalho e empenhamento de alguns alunos ao longo do ano letivo e de referir a 

evolução significativa dos mesmos nas diversas matérias que foram abordadas. 

 No que diz respeito à avaliação formativa, tal como referido anteriormente, esta foi 

uma das lacunas apresentadas nomeadamente na 2ª etapa. Rosado & Silva (1999) 

afirmam que " a avaliação não tem, necessariamente, de ser uma tarefa exclusiva dos 

professores, podendo, essa atividade, com muitas vantagens, ser partilhada, 

nomeadamente com os alunos" (p.36). Posto isto, senti algumas dificuldades na 

elaboração da ficha de autoavaliação dos alunos, nomeadamente na seleção dos 

indicadores de cada matéria. Este tipo de avaliação, é essencial para que o aluno tome 

conhecimento dos critérios que estão a ser aplicados e tenha uma perceção do patamar 

em que está e do nível que pode atingir. Mais uma vez, com a ajuda do professor 

orientador e de todo o núcleo de estágio, considero que esta dificuldade foi ultrapassada. 

De realçar que no final de todas as sessões, realizei um balanço do comportamento e 

empenho dos alunos, a fim de consciencializar os mesmos das suas prestações em 

todas as aulas. 

 Neste trabalho existiu uma evolução bastante positiva, ou seja, a discrepância entre 

a avaliação do professor e a autoavaliação dos alunos foi diminuindo ao longo do ano, 

motivando os mesmos a trabalhar mais e a ambicionar melhores resultados. 
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Condução do ensino 

  Segundo Onofre (1995) " ensinar bem consiste em ser capaz de, nas 

circunstâncias mais diferenciadas, criar contextos de aprendizagem mais favoráveis para 

que todos os alunos, sem exceção, possam aprender mais e melhor" (p.75).  

 Considero esta subárea fundamental, visto que é neste campo que aplicamos todo 

o planeamento realizado (PAT, PE, UE). É necessário utilizar estratégias de ensino 

adequadas às características específicas da turma a fim de garantir as melhores 

situações de aprendizagem para os alunos. 

 De acordo com Siedentop (1983), citado por Onofre (1995), os procedimentos 

utilizados  na fase interativa do ensino podem ser arrumados em quatro grandes grupos, 

de acordo com o seu contributo para a relação pedagógica: (1) dimensão instrução, onde 

se engloba o feedback, a introdução das atividades e as demonstrações; (2) dimensão 

organização, relativa à gestão do tempo, espaços e materiais, à formação de grupos e às 

rotinas de funcionamento da aula; (3) dimensão disciplina, relacionada com as medidas  

de controlo da turma e a (4) dimensão clima, que contempla a relação professor-aluno, 

aluno-aluno e aluno-tarefa. 

 Começando pela primeira dimensão, a minha grande preocupação passou por 

tentar promover aulas dinâmicas com poucos tempos de espera e assegurar um elevado 

tempo de prática por parte dos alunos. Procurei diminuir o tempo de instrução, tentando 

ser incisivo e objetivo nas informações que eram transmitidas aos alunos; a fim de aquirir 

esta competência pesquisei documentação teórica e optei por levar em tópicos o 

essencial da informação que era transmitida aos alunos, estratégia esta que se revelou 

eficaz e permitiu aos alunos perceber desde o início os objetivos e a estruturação da 

sessão.  

 Onofre (1995) afirma que para que um período de transmissão de informação tenha 

sucesso é necessário garantir que os alunos estejam atentos e concentrados e que não 

fiquem com dúvidas sobre a atividade a desenvolver na aula. Contudo, senti 

nomeadamente nas primeiras aulas, que nem sempre a minha instrução era clara e 

objetiva. De forma a solucionar esta dificuldade, adotei o questionamento direto após a 

realização da instrução, estratégia esta que promoveu um maior nível de concentração 

por parte dos alunos.  

 Considero que evoluí nomeadamente na instrução inicial ao longo do ano, focando-

me sempre no essencial a ser transmitido aos alunos. Uma estratégia que procurarei 

utilizar em experiências futuras, o recurso a imagens alusivas, considero que seja uma 
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maneira de chamar a atenção dos alunos e de os focar para os aspetos que são 

realmente importantes. 

 Segundo Onofre (1995), relativamente à forma como é comunicada a informação, 

sugere-se que o professor privilegie a modalidade visual utilizando para o efeito as 

demonstrações. A matéria de ginástica foi a que me levantou mais problemas no que diz 

respeito à demonstração de certos exercícios, a fim de contornar esta adversidade 

comecei a utilizar os alunos mais aptos como agentes de ensino, o que fez com que os 

restantes tivessem uma melhor perceção do que era necessário realizar em cada tarefa. 

Nas matérias que eu dominava com maior perfeição, realizei eu próprio as 

demonstrações, com a ajuda de algum aluno caso fosse necessário, estratégia esta que 

motivava os alunos para a realização correta do exercício que era pedido.  

 Relativamente aos estilos de ensino, na generalidade das etapas, utilizei 

predominantemente o ensino por comando e tarefa. No que diz respeito ao estilo de 

ensino por comando, este foi usado aquando do aquecimento e dos alongamentos, e 

nalgumas aulas em que foram abordadas algumas matérias mais específicas que 

exigiam um maior controlo da minha parte (ginástica de aparelhos). O estilo de ensino por 

tarefa foi também muito usado, estilo este que implica a memorização das situações de 

aprendizagem por parte dos alunos; após a instrução inicial era explicado o objetivo da 

aula e o seu funcionamento, e o aluno passava a assumir algumas decisões, ao nível 

espacial e temporal, para a realização de cada tarefa. Como complemento a este estilo 

de ensino, recorri, em algumas estações, por exemplo, na ginástica de solo, a fichas de 

tarefa, afixadas em cada estação com os elementos ou critérios a atingir na mesma, 

sendo assim dada liberdade ao aluno para a realização da tarefa e permitindo-me a mim 

ter uma maior liberdade para puder circular pelas diversas estações. No decurso da 

segunda e terceira etapa, a utilização de fichas guião na aprendizagem dos alunos foi 

importante porque permitiu numa fase do ano onde as rotinas começavam a ficar 

consolidadas passar essa responsabilidade para os alunos, onde eles próprio tinham que 

se regular e perceber as situações de aprendizagem a realizar, libertando assim a minha 

ação para o fornecimento de feedback e para acompanhar os alunos nas suas 

aprendizagens, tentando desenvolver a autonomia por parte destes.  

 Na quarta e última etapa, houve claramente uma preocupação de permitir maior 

autonomia aos alunos, continuando com a aplicação do estilo de ensino por tarefa com 

as preocupações nas aprendizagens dos alunos centradas nas suas necessidades, 

apesar de nas matérias de revisão ser dada uma maior autonomia aos alunos no tempo 

passado nessas matérias. Tornou-se numa decisão difícil mas que teve de ser assumida 
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enquanto professor e promotor de aprendizagens orientadas para o sucesso dos alunos, 

pois tendo vários alunos com necessidades em determinadas competências de 

determinadas matérias a preocupação esteve essencialmente no acompanhamento 

destes e no desenvolvimento dessas competências para alcançarem o sucesso, dando 

maior autonomia de aprendizagem aos alunos com as competências adquiridas nas 

outras matérias. 

 Em relação ao feedback, senti algumas dificuldades no princípio do ano letivo. No 

decorrer das sessões, procurava motivar os alunos descurando o feedback prescritivo, 

situação esta que se devia essencialmente ao pouco domínio de certas matérias, 

nomeadamente na ginástica.  

 Após ter assegurado um bom controlo da turma, o objetivo de melhorar o meu 

desempenho ao nível da transmissão do feedback passou a ser prioritário. A fim de 

ultrapassar esta dificuldade, procurei documentação teórica e observei diversas aulas do 

meu professor orientador. Ainda neste campo apresentei algumas dificuldades ao nível 

do ciclo de feedback, isto é, após corrigir um aluno na execução de um determinado 

exercício, não ficava a observar os possíveis efeitos do feedback transmitido.  

 Com algum estudo da minha parte e a ajuda do meu professor orientador, 

considero que evoluí bastante nesta área, nomeadamente no aumento da utilização do 

feedback do tipo prescritivo e interrogativo. Contudo, sei que posso melhorar ainda mais 

esta competência, considero que seja essencial para todo o docente fazer um estudo das 

matérias de menor domínio, a fim de percecionar os erros que são cometidos pelos 

alunos e posteriormente melhorar a qualidade do feedback que é transmitido. 

 Ao nível do posicionamento senti algumas dificuldades nomeadamente no início do 

ano letivo. Nem sempre é fácil acompanhar aqueles alunos com mais dificuldades numa 

determinada matéria e manter a restante turma debaixo do mesmo campo de visão. Esta 

lacuna foi ultrapassada com o visionamento das aulas que foram filmadas e através de 

algumas orientações do professor orientador. 

 Relativamente à segunda dimensão, organização, é essencial começar a criar 

rotinas e formas de organização desde o primeiro dia. De acordo com Estrela (1991), 

citado por Oliveira (2001), o primeiro impacto do início ano, o definir regras, as 

recomendações, a curiosidade recíproca professor/aluno, a empatia que se gera, são 

fenómenos que marcam bem o início do ano escolar. Contudo, tal como referido já 

anteriormente, considero que fui pouco firme no que diz respeito ao cumprimento de 

algumas regras por parte dos alunos. A fim de evoluir nesta competência pude contar 

com algumas orientações do meu professor orientador. De forma  a definir uma estrutura 
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semelhante em todas as sessões, procurei implementar algumas rotinas nos diversos 

momentos da aula, nomeadamente na instrução inicial, aquecimento, transição entre as 

diversas estações, montagem e desmontagem do material e balanço final da sessão. 

Segundo Oliveira (2001), se o professor não se preocupar em estabelecer com os alunos 

as normas de funcionamento e respetivos procedimentos punitivos em caso de 

desrespeito por essas normas, verifica-se que há deterioração na forma de 

comportamento dos estudantes, principalmente no falar e criar elementos perturbadores 

na aula. Posto isto, com o intuito de melhorar estas rotinas, impus um tempo limite para o 

cumprimento das mesmas, e caso os alunos não seguissem o que estava estabelecido, o 

castigo passava pela realização de exercícios que melhorassem a sua condição física 

(extensões de braços, abdominais, agachamentos, entre outros exercícios). Considero 

que seja essencial ao longo do ano letivo ir relembrando os alunos do cumprimento 

destas regras, a fim de não se perder as estruturas de organização que já foram definidas 

anteriormente. Outra estratégia que foi implementada, passou pela afixação dos grupos 

de trabalho no início de cada aula assim como um esquema da estrutura da própria 

sessão, estratégia esta que eu considero ter facilitado a gestão do tempo nomeadamente 

nas aulas em que era exigido um maior tempo de organização. De acordo com o mesmo 

autor, os gestores mais eficazes evitam comportamentos de indisciplina, criando ordem e 

fluidez nas tarefas, evitando assim que os alunos se envolvam em comportamentos 

inapropriados face ao objetivo da sessão. Posto isto, procurei desenvolver esta 

competência logo desde o início do ano letivo. 

 No que diz respeito à terceira e quarta dimensão, disciplina e clima, penso que são 

dois conceitos que estão interligados. Tal como refere Oliveira (2001), a disciplina é o 

resultado de uma relação de respeito mútuo entre os alunos, e ainda entre os alunos e o 

professor, gerando desta forma um ambiente de harmonia, compreensão e sentido de 

responsabilidade de cada um. Neste sentido, considero que tive algumas dificuldades no 

decorrer do 1º período. Sendo que a minha turma que apresentava alguns problemas 

disciplinares na generalidade das disciplinas, era necessário alguma firmeza no 

cumprimento de algumas regras, e neste campo eu senti que ficou a faltar alguma 

disciplina que deveria ter sido incutida desde o primeiro dia nos alunos.  

 Nas aulas de Educação Física, o meu maior problema passava por um aluno que 

apresentava constantes comportamentos de indisciplina. Perante esta situação, procurei 

planear ao máximo as atividades propostas para este aluno, para o grupo de trabalho em 

que estava inserido e o meu posicionamento em relação ao mesmo. Foram várias as 

estratégias utilizadas para tentar mudar o seu comportamento e empenhamento no 
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decorrer das sessões, coloquei-o como líder do seu grupo, procurei motivá-lo com a 

abordagem das matérias que ele gostava desafiando-o a superar pequenos objetivos e 

castiguei-o com a realização de trabalhos teóricos. Considero que estas soluções 

ajudaram em parte na mudança da atitude do aluno em questão, foram evidentes as 

melhorias no seu comportamento assim como na dedicação e empenho ao realizar as 

tarefas que eram pedidas. Contudo, sempre que o discente não estava presente na aula, 

a mesma decorria com uma outra dinâmica e com um clima mais positivo. 

 Os restantes elementos da turma, apesar de serem um pouco irrequietos, não 

apresentavam comportamentos de indisciplina e mantinham-se focados nos objetivos que 

estavam estipulados. Outro aspeto que exigiu alguma preocupação da minha parte foi a 

exclusão de alguns alunos por parte da restante  turma, existindo até alguns casos de 

bulling. Segundo Onofre (1995), a promoção de uma relação positiva entre os alunos, é 

uma área do clima de trabalho pouco intencional dos professores, e como tal, parte-se 

muitas vezes do princípio que se tem pela frente um grupo de alunos, quando, na 

realidade, se tem um conjunto de alunos. A fim de contornar esta situação, procurei 

implementar várias estratégias que pudessem promover a união da mesma, dando um 

papel mais ativo a certos alunos, nomeadamente na escolha das equipas, e realizando 

dinâmicas de grupo contribuindo para a cooperação e interajuda entre todos. Considero 

que estas medidas tiveram sucesso, e ajudaram a consciencializar os alunos da 

importância da amizade, da união e acima de tudo, do respeito entre todos. 

 De forma a complementar este trabalho desenvolvido na área 1, penso que o 

trabalho realizado na área 4, o de acompanhamento da direção de turma (DT), e 

consequente realização de algumas atividades nas sessões de cidadania, teve um papel 

essencial, visto que o diretor de turma, em conformidade com o conselho de turma (CT) 

deve combater o clima hostil entre os alunos e desenvolver boas relações entre os 

mesmos. Numa próxima experiência em lecionação penso que é importante continuar a 

realizar este tipo de exercícios para aumentar a dinâmica e união da turma. 

 Já no segundo período, comecei a interagir com os alunos em alguns exercícios. 

Senti que esta ação melhorou ainda mais o meu relacionamento com a turma, e me 

permitiu fazer um acompanhamento mais direto e corrigir algumas ações técnicas. A 

relação de um professor com os alunos deve ser tão personalizada quanto possível e, 

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

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

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

direto, em assuntos de índole mais pessoal (familiar) e em sentimentos e emoções por 
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ele expressos (Onofre, 1995). Neste campo, considero ter tido uma relação muito positiva 

e próxima dos alunos, eles próprios se sentiram à vontade para vir ter comigo e falar 

muitas vezes de alguns problemas mais pessoais.  

Falando da semana a tempo inteiro, atividade esta que foi também inerente à área 

1, revelou-se muito positiva e bastante enriquecedora para o meu processo de 

aprendizagem e formação, dado que me permitiu, enquanto futuro professor de 

Educação Física, ter um contacto com uma realidade desconhecida, possibilitando-me 

não só uma interação com uma diversidade de alunos com diferentes faixas etárias, 

como também perceber a forma de trabalhar de outros professores e a complexidade da 

relação inicial professor-aluno. 

Nesta deparei-me com um modo de trabalho realizado no 2º ciclo totalmente 

diferente daquele que é realizado no 3º ciclo e este último, também diferente do ensino 

secundário, uma vez que a faixa etária dos alunos, as suas necessidades e capacidades 

são, também elas, muito distintas. No 5º, 6º e 7º ano, de acordo com o mapa de rotações, 

o espaço que me estava destinado era o G1, trabalhei por isso a matéria de ginástica 

onde pude verificar algumas dificuldades por parte dos alunos. No 11º ano, pude abordar 

várias matérias, sendo estas o futebol, voleibol, andebol e salto em comprimento, pude 

verificar aqui uma realidade completamente diferente daquela a que estou habituado, 

nomeadamente ao nível do comportamento e de autonomia dos alunos. 

Assim, relativamente às principais dificuldades, e apesar de ter tentado ao 

máximo dar feedbacks pertinentes que ajudassem os alunos nas suas aprendizagens, o 

simples facto de não conhecer o nome da maioria, limitou-me por vezes um feedback 

mais individual e oportuno. Por outro lado, o nível de exigência para com as turmas 

acaba também por ser muito menor, visto não ser um trabalho contínuo, e não 

conhecermos os objetivos definidos para cada aluno. 

Gostaria de realçar a disponibilidade demonstrada por todos os professores 

titulares de cada uma das turmas, não só pela partilha de algumas informações 

pertinentes para a leccionação destas aulas, como também pelo seu feedback dado no 

final de cada uma das sessões. 

 Por fim, destaco ainda a simpatia e o elogios por parte dos alunos das diversas 

turmas, tornando esta experiência ainda mais gratificante. 

Relativamente à lecionação de aulas ao 1º ciclo, esta experiência revelou-se muito 

positiva e essencial para o meu processo de aprendizagem e formação, dado que me 

permitiu, não só o contacto com uma escola diferente e com condições de trabalho 
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completamente distintas das que estou habituado, como também me possibilitou o 

contacto com diferentes alunos. 

No meu caso, acompanhei uma turma do 3º ano, sendo que no início da sessão 

os alunos fizeram um pequeno aquecimento, e posteriormente realizaram algumas 

atividades lúdicas, nomeadamente o jogo do mata, o jogo do lencinho, o jogo da raposa, 

entre outros jogos adequados para esta faixa etária. Pude ainda verificar algumas rotinas 

que foram criadas pela professora titular desta turma para manter um bom funcionamento 

da sessão. 

Relativamente às principais dificuldades sentidas, o facto de não conhecer os 

alunos, limitou me por vezes um feedback mais individual, utilizando na maioria das 

vezes um feedback mais avaliativo. Contudo, consegui identificar alguns dos alunos com 

maiores dificuldades e ajudá-los a melhorarem num outro exercício. 

 No seguimento ainda da área 1, ao longo do ano procurei sempre acompanhar o 

trabalho dos meus colegas, praticamente assisti a todas as suas aulas, visto que se torna 

essencial observar novas estratégias e diferentes formas de trabalho. Felizmente tive 

ainda a oportunidade de assistir a algumas aulas dos meus colegas de departamento, 

todos eles com formas diferentes de trabalho, mas todas elas importantes. Procurei 

assistir a mais aulas do meu orientador de escola, aulas estas que foram importantes 

para a minha formação, aprendi novas estratégias, novos exercícios para trabalhar uma 

ou outra matéria, e formas de identificar o erro do aluno a fim de fornecer a melhor 

prescrição para que este melhore na execução seguinte. Por fim destaco ainda uma aula 

do meu orientador de faculdade, uma aula bem organizada e com bastante dinâmica em 

que a turma estava controlada e os alunos estavam motivados para a prática. Num futuro 

próximo de lecionação, penso que é importante continuar a observar as aulas dos 

restantes colegas e a interagir com os mesmos sobre os aspetos relevantes observados. 

A colaboração entre professores e a comunicação sobre questões associadas ao ensino 

é de inegável importância pedagógica (Onofre, 1996). 

 Para finalizar não posso deixar de realçar a minha disponibilidade e entusiasmo 

para evoluir na área da condução do ensino, considero que a observação de diversas 

sessões e a lecionação de aulas de outras turmas, sejam pontos que demonstram a 

minha capacidade de colaboração com os meus colegas, e refletem o meu empenho e 

dedicação para crescer enquanto profissional de Educação Física.  
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Área 2- Investigação e inovação pedagógica 

 Segundo Alarcão (2001), todo o docente verdadeiramente merecedor deste nome 

é, no seu fundo, um investigador e a sua investigação deve ter uma relação com a sua 

função de professor. 

 Esta área foi desenvolvida pelo núcleo de estagiários. O estudo, a pesquisa, a 

análise e propostas de intervenção junto da escola, são pontos que foram essenciais 

para a realização de um projeto de investigação e de ação dentro do contexto em que 

estávamos inseridos.  

 A Educação Física ganhou bastante relevo no currículo nacional nos últimos anos, 

embora, segundo Comédias (2005), a área da avaliação não tenha acompanhado o 

desenvolvimento da disciplina nos moldes necessários. 

   A pesquisa realizada nas últimas décadas tem evidenciado que as práticas 

deliberadas e sistemáticas de avaliação formativa contribuem para uma melhor 

aprendizagem dos alunos, com especial relevância para aqueles que têm mais 

dificuldade (Fernandes et al., 2011).   

 A avaliação formativa sempre foi entendida como um processo decisivo para 

ajudar os alunos a aprender, tratando-se de uma avaliação de natureza prognóstica que 

nos permite identificar as necessidades e possibilidades de desenvolvimento dos 

diversos alunos. É fundamental que os professores consigam articular o ensino e a 

aprendizagem através da avaliação, sendo esta determinante para orientar os esforços e 

chamar a atenção dos alunos para aquilo que é essencial (Fernandes et al., 2011). 

Segundo Onofre (1996), a avaliação pode mesmo ser considerada como suporte do 

processo de ensino e consequente aprendizagem dos alunos, na medida em que a 

aprendizagem será influenciada pela qualidade da avaliação. É preciso, então, avaliar 

bem para se poder potenciar novas aprendizagens, que correspondam às necessidades 

dos alunos e, consequentemente, contribuir para o seu desenvolvimento.  

 Sendo reconhecida a importância da avaliação formativa, é necessário definir 

prioridades para um método de avaliação mais objetivo e eficaz. Esta prática pedagógica 

é a que levanta mais dificuldades entre os docentes devido à grande subjetividade 

inerente ao processo de avaliação, sendo que Carvalho (1994)  acrescenta ainda que 

esta problemática deve-se à inexistência de métodos de avaliação estáveis, defendendo 

também que a observação deve ser encarada como um instrumento de avaliação. O que 

acontece frequentemente é um antagonismo de comportamentos inerentes a cada 

professor. Isto significa que quando um professor toma uma decisão consoante um 

conjunto de informações recolhidas, outro colega pode, nas mesmas condições, decidir 
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de outra forma, sendo por isso essencial trabalhar e estudar esta problemática que 

continua muito presente nos dias de hoje (Godinho, 2011).  

 Segundo Comédias (2005), esta incoerência de resultados que muitas vezes se 

verifica, poderá ser contornada com o estudo aprofundado dos níveis de especificação de 

cada matéria e treino de observação. O mesmo autor refere que a maior preocupação 

deve estar centrada nos observadores por estes apresentarem insuficiente domínio das 

matérias e critérios de avaliação, reduzido treino de observação e não acreditarem que a 

avaliação seja um elemento estruturante do processo de ensino aprendizagem.   

 No seguimento da importância direcionada ao papel dos professores, enquanto 

observadores, Comédias (2006) refere um fenómeno conhecido por solidão do professor 

– isto significa a existência de um trabalho demasiado individualista, por parte do 

professor, em relação à componente avaliativa. Sendo este um aspeto que,  

naturalmente, acabará por ter enorme influência sobre a observação, e avaliação, do 

professor, deve haver antes um trabalho conjunto que promova a partilha de opiniões 

entre os professores e/ou a elaboração de grelhas de observação, e registo, comuns (em 

consonância com os critérios de avaliação estabelecidos pelo Departamento de 

Educação Física), por forma a permitir que vários professores possam observar, de uma 

mesma forma, a situação a avaliar (Comédias, 2006). 

 Postas estas evidências, o núcleo de estágio viu aqui um tema que poderia ser 

desenvolvido e trabalhado. Durante a primeira etapa do planeamento, a AI, analisamos a 

realidade escolar e realizamos autoscopias e conferências com o professor orientador. 

Foi então que se levantou a nossa pergunta de partida " como preparar os professores de 

educação física para a recolha de informação no contexto da Escola Básica Dom 

Domingos Jardo?". Este foi um problema identificado pelos professores estagiários no 

início do ano letivo e está essencialmente ligado à fiabilidade inter – observadores no 

momento da recolha de informação. Através de uma consulta dos planos de turma e 

avaliações de anos anteriores, foi possível verificar uma significativa discrepância em 

relação ao nível dos alunos entre o final de um ano letivo e o início de um novo ano. 

Ainda neste sentido verificou-se, igualmente a ausência de qualquer grelha universal de 

registos para os professores de educação física da escola, impedindo que se retirasse 

uma optimização ao nível da uniformização dos registos obtidos durante as avaliações 

dos níveis de desempenho dos alunos. Foi, também, importante a opinião do professor 

orientador da escola que, conjuntamente com os professores estagiários, partilhou a 

necessidade sentida pelos professores de todo o grupo em relação ao tema em estudo.  
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 Relativamente à identificação do problema considero não tivemos dificuldades, 

mas no que diz respeito à elaboração da pergunta de partida tivemos alguma dificuldade, 

sendo que a ajuda dos professores da faculdade foi essencial para a formulação da 

pergunta. Penso que as dificuldades se deveram à inexperiência na formulação de 

perguntas para o estudo, e à falta de bibliografia que suportasse o tema, contudo, com a 

ajuda do professor responsável pela cadeira e do nosso orientador através de várias 

reuniões e discussões sobre o tema, considero que esta dificuldade foi ultrapassada.  

 Tomando consciência da importância da fiabilidade na recolha de informação, que 

permite definir objetivos de aprendizagem e delinear estratégias de ensino mais 

ajustadas às reais necessidades dos alunos, tivemos, então, como objetivo geral do 

nosso estudo, procurar homogeneizar a informação que é recolhida entre os docentes, 

tornando esta mais fiável para um melhor planeamento de acordo o nível de cada aluno. 

Posto isto, e após o levantamento da pergunta de partida, surgiu-nos a seguinte hipótese 

de estudo: 

 Existirá  maior discrepância na observação dos professores quando cada 

professor recorre ao seu método individual de avaliação comparativamente à 

aplicação da grelha comum de registos com critérios de observação definidos? 

 Recorremos a uma turma do 7º ano de escolaridade (3º Ciclo), que integra dezoito 

alunos do sexo masculino e doze alunos do sexo feminino. Contudo, para a aplicação do 

estudo foram apenas considerados quatro alunos do sexo masculino e quatro alunos do 

sexo feminino da turma designada, selecionados de forma aleatória em relação ao seu 

nível de desempenho na disciplina. É, também, importante ressalvar que na seleção de 

alunos para o estudo foram considerados os alunos que não se oponham à filmagem das 

atividades, permitindo a aplicação total do estudo.  Uma vez que o estudo teve a 

participação dos professores do grupo de educação física da escola, à exceção dos 

professores estagiários responsáveis pela aplicação do trabalho, houve a preocupação 

de que os alunos a observar fossem de uma das turmas dos professores estagiários de 

forma a minimizar vieses que pudessem interferir no processo de observação e avaliação 

de cada um dos professores intervenientes no estudo. Deste modo, a amostra deste 

estudo, no que concerne aos professores participantes, foi constituída por um total de 7 

professores do grupo de professores de Educação Física da escola.   

 Para a consecução deste estudo realizaram-se observações, ao vivo pelos 

professores da amostra, nas matérias de Andebol e Ginástica de Solo. A seleção destas 

matérias é justificada pelo facto de se pretender proporcionar uma avaliação de cada 

uma das matérias nucleares dos PNEF, optando-se pelo Andebol devido à sua 
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característica de jogo desportivo colectivo de invasão, com aspetos próprios mas comuns 

a outras matérias de modalidades colectivas e nucleares (caso do Basquetebol ou 

Futebol), e pela Ginástica de solo por ser uma matéria de cariz individual com extrema 

relevância no quadro de composição curricular da disciplina de Educação Física na 

Escola Básica D. Domingos Jardo. Ressalva-se, ainda, que se estudaram apenas duas 

modalidades por razões relacionadas com os reduzidos recursos temporais disponíveis 

para o presente estudo. Apesar da existência do documento “Projeto Curricular de 

Educação Física”, documento oficial do Agrupamento de Escolas de Agualva Mira Sintra 

e inspirado nos PNEF, permitir um auxilio valioso na condução e avaliação da disciplina 

de Educação Física na EBDDJ, verificou-se a ausência de uma grelha de registos comum 

a todos os professores nas várias matérias a abordar. A ausência deste instrumento de 

registo levou a que uma nova grelha de registos fosse criada para o presente estudo, 

com vista a tentar minimizar a discrepância anteriormente referida entre as avaliações 

dos professores. No seu seguimento, foram criadas duas grelhas de registos para as 

modalidades atrás referidas, tendo os elementos que a compõem sido retirados do 

“Projeto Curricular de Educação Física”, em consonância com aqueles que são os 

critérios de êxito relativos ao nível Introdutório, Parte Elementar e Elementar. Assim, no 

decurso do estudo, e, tal como já foi referido anteriormente, foi pedido a cada professor 

que avaliasse o grupo de alunos em dois momentos distintos – um primeiro momento em 

que cada professor avalia cada aluno de acordo com o seu método individual de 

avaliação, enquanto no segundo momento cada professor realiza a sua avaliação com 

suporte na grelha de registos aqui enunciada. 

Após as duas sessões que foram observadas, passamos ao tratamento dos dados 

com o programa SPSS, que com a ajuda imprescindível do Professor Adilson Marques, 

considero que esta dificuldade tenha sido ultrapassada.  

Depois de ter sido feita a análise e o tratamento dos dados, pudemos confirmar 

que o recurso à utilização de um grelha comum de registos, acaba por contribuir para a 

fiabilidade interobservadora, diminuindo a discrepância existente nas avaliações dos 

professores da amostra deste estudo. No caso particular Ginástica de Solo, os 

professores revelaram resultados mais coerentes nos níveis atribuídos aos alunos (nos 

dois momentos de observação realizados). Pese embora o facto de continuar a registar-

se uma discrepância com alguma relevância nesta matéria, foi possível verificar que 

quando os professores recorrem a um instrumento comum – grelha de registos com 

critérios definidos – podem vir a demonstrar resultados mais uniformes. No caso do 

Andebol, foi também possível verificar a discrepância de resultados existente nas 
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observações efetuadas pelos professores da amostra e com particular relevância. Nesta 

matéria, e fazendo uma comparação sobre os dois momentos de observação, verificou-

se que em mais de metade dos casos os professores apresentaram resultados mais 

consistentes, diminuindo o número de níveis diferentes identificados – contudo, nesta 

matéria, houve um único caso em que o recurso à grelha de registos acabou por 

contrariar a coerência dos resultados dos professores.    

Em síntese, tendo em conta que nas duas matérias observadas foi possível 

verificar que 50%, ou mais, das observações dos professores revelaram maior coerência 

(após a utilização da grelha elaborada para este estudo), podemos afirmar que, de 

acordo com o objetivo do estudo, a utilização de uma grelha comum de registos contribui 

para a uniformização dos resultados das avaliações dos professores da amostra, 

tornando-se um instrumento valioso para alcançar observações mais fiáveis para um 

melhor planeamento de acordo com o nível de cada aluno. 

Após esta etapa, seguiu-se a apresentação dos resultados à comunidade escolar, 

a fim de consciencializar os restantes professores do departamento da importância deste 

tema e os seus benefícios para a aprendizagem dos alunos. Considero que esta tarefa 

tenha decorrido de forma satisfatória, o único ponto menos positivo a salientar esteve 

relacionado com a pouca adesão por parte dos nossos colegas do mestrado para 

assistirem à apresentação do nosso estudo, situação esta que se deveu essencialmente 

à falta de tempo para conciliar todos os projetos inerentes ao processo de estágio. 

 Considero que um professor que investiga e que depois coloca em ação o que 

pesquisou e refletiu, torna mais pertinente e consequente o que põe em prática, uma vez 

que a mesma se concretiza em função do seu olhar crítico sobre uma realidade 

específica, fundamentando-se, em estudos de referência que não podem deixar de ser 

tidos em conta.   

 Futuramente poderei utilizar a preocupação subjacente a este trabalho, numa 

escola onde esteja colocado, utilizando todo o corpo docente como amostra para o 

estudo. Poderei verificar se todos têm a mesma perceção sobre este tema. Considero 

também fundamental, a apresentação dos resultados do estudo a todos os docentes, 

para em conjunto se debaterem esses mesmos resultados, refletindo-se sobre 

experiências nesta área. 

 

Área 3- Participação na escola 

 Nesta área 3, o desenvolvimento das competências ocorreu em duas vertentes: 

uma de carácter individual, mais concretamente, a conceção e dinamização de atividades 
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do desporto escolar; e outra em conjunto com os colegas do NE, mais precisamente, a 

conceção, implementação e avaliação de uma atividade. 

 

Desporto escolar 

 Começando pelo desporto escolar, fui integrado no núcleo de badminton, 

experiência esta que eu considero ter sido essencial para a minha formação, uma vez 

que não dominava alguns dos seus conteúdos, nomeadamente as regras do jogo.  

 Como pontos positivos, de realçar a grande afluência por parte dos alunos nos 

treinos ao longo do ano, e a facilidade na divulgação do próprio núcleo. Este desporto 

escolar destinava-se a todos os alunos que fizessem parte da população escolar da 

Escola Básica DDJ que estivessem interessados em praticar badminton fora do seu 

horário escolar. Os participantes poderiam ter qualquer idade e estar em qualquer nível 

na modalidade.  

 Pude verificar logo desde o início do ano letivo, alguma autonomia que me foi dada 

por parte da professora responsável pelo núcleo, quer no planeamento, quer na 

condução das sessões.  Esta experiência foi sem dúvida uma novidade na minha 

formação, e como tal, penso que se tornou importante ter um papel ativo nas diversas 

atividades, a fim de crescer e desenvolver as competências necessárias a esta área. 

 Numa primeira etapa (avaliação inicial), as minhas dificuldades incidiram mais 

sobre o domínio da matéria (fator este que se teve em conta para a escolha dos núcleos), 

e consequentemente na identificação do nível dos alunos. Contudo, com algum estudo da 

minha parte e a ajuda imprescindível da professora responsável pelo núcleo, considero 

que esta dificuldade foi rapidamente ultrapassada. Numa fase posterior, a maior 

aversidade passou por  não haver um número fixo de alunos nos treinos, dificultando 

assim o meu desempenho nesta área.  

 No segundo período, considero que houve bastante trabalho nesta área, trabalho 

este que se tornou essencial para o meu processo de formação enquanto profissional de 

Educação Física. Não posso deixar de referir a minha evolução na vertente do domínio 

dos conteúdos da matéria de badminton; o contacto com os alunos e todo o trabalho que 

foi desenvolvido, nomeadamente a presença em todas as competições, tornou-se crucial 

para o meu crescimento não só profissional mas também pessoal. De realçar ainda a 

entrada de novos alunos para o núcleo, e a motivação dos mesmos para estarem 

presentes nos treinos e nas competições, e consequentemente, a sua evolução no 

domínio da matéria de badminton.  
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 No que diz respeito ao último período, dou destaque ao campeonato regional que 

se realizou em Abril, competição esta que se tornou essencial para mim enquanto 

estagiário, e que eu considero ter tido um papel bastante ativo durante a sua 

organização. Em termos de resultados tivemos 2 alunos da D.Domingos Jardo apurados 

para o campeonato nacional que se realizou em Junho, ponto este bastante positivo, e 

que veio demonstrar a evolução dos participantes ao longo do ano letivo.  

 Como aspetos a melhorar, de referir o horário que está disponível para o DE, penso 

que seria benéfico para a escola e para os alunos haver um pequeno ajuste nas horas 

que estão disponíveis para cada núcleo. No meu caso específico, os treinos de 

badminton realizavam-se à hora de almoço, situação esta que levava a que os alunos 

faltassem para terem tempo de almoçar. Estando consciente que não é fácil conciliar 

todos os horários, penso seria importante uma pequena alteração neste campo, a fim de 

rentabilizar ao máximo os treinos e potenciar assim a aprendizagem dos alunos. 

 Como conclusão, penso que o meu desempenho nesta área foi bastante positivo, 

procurei estar sempre presente nas diversas competições e ter uma participação ativa no 

planeamento das diversas sessões de treino, sendo que o auxílio prestado pela 

professora responsável pelo núcleo, nomeadamente numa fase inicial no planeamento  e 

condução das sessões, foi fundamental para o meu desenvolvimento profissional, 

servindo como complemento à minha experiência de lecionação. 

 Para finalizar não posso deixar de realçar mais uma vez a minha disponibilidade e 

entusiasmo para evoluir nesta área, considero que a minha presença e condução de 

alguns treinos noutros núcleos, sejam pontos que demonstram a minha capacidade de 

colaboração com os meus colegas, e refletem o meu empenho e dedicação para crescer 

enquanto profissional de Educação Física. 

  

Atividade de enriquecimento curricular 

 No âmbito da área 3 do Guia de Estágio Pedagógico 2014 – 2015, relacionada 

com a Participação na Escola, o núcleo de estágio pedagógico teve como objetivo a 

elaboração de um projeto de atividade a realizar na Escola Básica D. Domingos Jardo.   

Numa primeira fase, o grupo tinha como principal sugestão contemplar um 

passeio com os alunos da EBDDJ pela serra de Sintra, procurando que estes tivessem 

contacto com a natureza e que trabalhassem a matéria de orientação, sendo  esta 

essencial para o seu desenvolvimento. Infelizmente por falta de alguns recursos, não nos 

foi possível pôr em prática este mesmo projeto. De referir também que o NE pensou em 
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trazer à escola algumas referências para dar algumas formações (nomeadamente 

dança), mas nenhum dos contactos que foi feito se mostrou disponível.  

 

 Posto isto, o principal objetivo passou então pela implementação duma atividade 

na escola básica D.Domingos Jardo, mais concretamente o Quintal Desportivo, atividade 

esta que visa a articulação com as escolas do 1º ciclo e que já tem vindo a ser realizada 

em anos anteriores. Este evento foi organizado com o intuito de promover a interação 

entre todos os alunos do 4º ano das várias escolas primárias do agrupamento, através da 

prática da atividade física.  

 Na organização desta atividade pretendeu-se que um grupo total de 234 alunos 

do 4º ano fosse dividido em dois grupos, por forma a incluir um grupo de alunos para 

atividades no bloco da manhã (cerca de 112 alunos) e um grupo de alunos (cerca de 122 

alunos) para as atividades no período da tarde. Refira-se que cada grupo de alunos veio 

acompanhado por 2 professoras/funcionárias de cada uma das 5 escolas primárias do 

agrupamento.  Dentro da atividade propriamente dita, os alunos percorreram um total de 

10 estações com abordagens a diferentes matérias da disciplina de Educação Física. 

Cada estação teve uma duração de 8 minutos.  As dez estações incluíram atividades 

relacionadas com as matérias de ginástica de aparelhos (salto no plinto, trave olímpica, 

salto no mini – trampolim), ginástica de solo (rolamento à frente), aptidão física (cálculo 

de IMC) e jogos pré – desportivos.   

 O facto dos alunos terem sido distribuídos em grupos aleatórios, durante a 

execução das várias estações da atividade, levou a que estes interagissem não apenas 

com a sua futura escola mas, também, com aqueles que serão os seus futuros colegas 

no 2º ciclo de escolaridade. Tivemos também a preocupação de realizar exercícios de 

diferentes matérias que desenvolvessem o conhecimento sobre alguns dos materiais 

principais da disciplina de Educação Física, e aos quais os alunos nestas idades não 

estão tão habituados. Na nossa opinião, gerou-se uma grande motivação de todos para a 

prática da atividade.   

   De acordo com o que tínhamos previsto para a duração da atividade, duas 

horas, conseguimos cumprir o tempo que estava estipulado, o que faz com que este seja 

um ponto positivo. Na nossa opinião fomos claros e concisos na instrução inicial com os 

alunos visitantes, tornando bem explícito o modo de funcionamento de cada estação e as 

rotinas de organização associadas à atividade. Relativamente aos tempos definidos para 

cada estação e a rotação entre elas foi outro aspeto que foi positivo pois cumprimos 

sempre o que estava delineado.   
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 Um dos aspetos que podemos melhorar está relacionado com o facto de cada 

estação ter como tempo total cerca de 8 minutos (em alguns casos, foram até menos); 

nesse sentido, e com um elevado número de alunos por estação (cerca de 12 alunos, 

organizados em fila única) – esta situação leva a que a grande maioria não  tenha tido um 

elevado tempo de prática motora sobre cada estação (sobretudo nas estações em que 

incluíam-se aparelhos e, por consequência, apenas um aluno de cada vez poderia 

realizar a atividade nesse aparelho). Uma eventual solução seria adicionar uma 

modalidade à atividade e aumentar o tempo destinado para a prática.   

 De acordo com o plano da atividade que estava definido no projeto, conseguimos 

cumprir com a realização de todos os exercícios que foram propostos. O facto de termos 

conseguido realizar as diversas atividades com todos os alunos é um ponto positivo da 

atividade, porque permitiu que estes contactassem com um maior número de exercícios e 

experimentassem tarefas variadas de diferentes matérias – tarefas essas em que terão 

oportunidade de desenvolver nos conteúdos no próximo ano lectivo.    

Considero qe houve algumas dificuldades nesta área no que diz respeito à parte 

organizativa nomeadamente devido à má gestão para conciliar todos os projetos 

inerentes ao Estágio Pedagógico, mas com o trabalho e com a colaboração de todos, 

penso que conseguimos colmatar de certa forma a nossa inexperiência e as dificuldades 

sentidas neste campo. A atividade foi um sucesso e os alunos do 1º ciclo adoraram  as 

diversas estações de trabalho que foram implementadas. Não posso deixar de destacar a 

ajuda e a cooperação de todos os colegas do departamento e dos alunos do vocacional e 

do 8º C, que tiveram  um papel bastante importante para que o evento corresse da 

melhor forma possível. 

 

Área 4- Relação com a comunidade 

 Segundo Almeida (2012), o papel do DT é cada vez mais determinante na 

organização escolar, pela sua influência no equilíbrio entre os vários atores que se 

movimentam em cada comunidade educativa. O seu trabalho ajusta-se continuamente 

em função dos tipos de relacionamento com os alunos e respetivas famílias, com 

professores, com a organização da escola e com a comunidade envolvente, podendo 

adotar várias formas em simultâneo. O papel desempenhado em cada uma destas 

situações é diferente e implica que o DT tenha um perfil adequado e um bom 

conhecimento sobre a sua função. 

 Posto isto, durante a primeira etapa de formação comecei logo a trabalhar em 

conjunto com a diretora de turma. De realçar a minha presença nos conselhos de turma, 
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nas horas de atendimentos aos encarregados de educação, nas avaliações intercalares e 

de final do período. Todas estas reuniões decorreram de forma organizada e muito bem 

planeada por parte da diretora de turma. Todos os docentes mostraram-se bastante 

disponíveis e flexíveis para ouvir o meu parecer, permitindo-me assim ter uma 

participação ativa durante as reuniões.  

 Foi-me dada a oportunidade de estar presente em todas as aulas de cidadania, 

oportunidade esta que se tornou essencial para o meu processo de formação. Pude 

observar melhor o comportamento dos alunos num outro contexto sem estar preocupado 

com a abordagem das matérias da disciplina de Educação Física. Graças à 

disponibilidade demonstrada pela diretora de turma, a minha participação nas aulas de 

cidadania tornou-se cada vez mais ativa. De referir que algumas sessões foram 

lecionadas pela mediadora Joana, experiência esta em que eu felizmente pude participar, 

e que se deveu ao facto de alguns alunos estarem à parte do resto da turma. Foram 

feitas diversas atividades de carácter lúdico bastante interessantes que despertaram o 

entusiasmo nos alunos, tendo como principal objetivo a consciencialização de alguns 

conceitos importantes para o dia-dia, entre eles, a tolerância, o respeito, a solidariedade e 

a amizade.  

Ainda no primeiro período procurei iniciar o meu trabalho no que diz respeito ao 

estudo de turma. A recolha de informação foi realizada em dois momentos diferentes do 

1º período. No primeiro dia de aulas distribuí aos alunos um questionário realizado pelo 

grupo de estagiários de educação física. Este questionário tinha como objetivo recolher 

informações acerca dos dados pessoais dos alunos, de saúde, familiares, escolares, 

desportivos, da disciplina de educação física e dos tempos livres. Num momento 

posterior, perto do fim do 1º período, onde os alunos já tinham mais tempo de interação e 

já se conheciam melhor, realizei outro questionário que pretendia recolher informação 

acerca das dimensões do estudo sociométrico. Este estudo destaca três dimensões de 

análise e, para cada uma, o aluno tem que eleger três colegas de turma que se 

enquadram na resposta à pergunta efetuada. A ficha foi preenchida individualmente no 

final de uma aula.  

Segundo Northway (1999), um teste sociométrico consiste muito simplesmente 

em pedir a cada membro de um grupo que indique as pessoas com quem gostaria de se 

associar em diversas situações. Consoante as suas respostas, podemos recolher 

algumas informações pertinentes, entre elas, o grau em que uma criança é aceite pelo 

restante grupo, quais os maiores amigos de cada aluno e a estrutura da própria turma 

como um todo. Posto isto, torna-se evidente a importância deste questionário para o 
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desenrolar de todo o trabalho de qualquer docente. Em forma de conclusão, penso que 

as competências foram adquiridas neste campo, de realçar a importância da partilha 

desta informação que foi feita com os restantes professores do conselho de turma na 

reunião final do 1º período. 

No segundo e terceiro período prossegui com as minhas tarefas de coadjuvação 

com a DT, mas procurei ser ainda mais dinâmico e interventivo em todo trabalho inerente 

à direção de turma. Tal como no primeiro período, estive presente nos conselhos de 

turma, nas horas de atendimentos aos encarregados de educação, nas avaliações 

intercalares e de final do período, sendo que o meu principal objetivo passava por 

conseguir uma maior interação com os Encarregados de Educação. Por diversos 

motivos, as deslocações de alguns pais à escola foram recorrentes ao longo do ano, a 

fim de compreenderem melhor a evolução do seu educando, ou com o intuito de resolver, 

em cooperação com a diretora de turma, alguns problemas de carácter disciplinar. 

Considero que estes momentos foram sem dúvida uma constante aprendizagem. 

 Relativamente às aulas de cidadania, nos últimos dois períodos, contamos 

também com a presença da mediadora Joana em algumas sessões, presença esta que 

desta vez esteve relacionada com o mau comportamento da turma no 2º e 3º período. A 

fim de incutir alguma responsabilidade dentro da turma, foram feitas algumas atividades 

lúdicas, nomeadamente a assembleia de turma, onde os alunos debatiam sobre os 

problemas existentes em algumas disciplinas e procuravam soluções para os resolver. A 

meu ver foi uma atividade que trouxe benefícios e que teve alguns resultados positivos, 

principalmente na disciplina de Português, onde o comportamento da turma melhorou 

significativamente.  

 Sendo assim, em jeito de conclusão, considero que as minhas etapas de 

formação foram diferenciadas quanto ao trabalho desempenhado. Numa primeira fase, as 

tarefas foram desempenhadas com base na observação e na descoberta,  e por fim nas 

restantes etapas procurei demonstrar já uma atitude mais pro-ativa em todo o trabalho 

inerente à direção de turma. 

 O balanço que faço da direção de turma é bastante positivo, a disponibilidade e a 

dedicação da diretora de turma para me ensinar e mostrar um pouco a realidade deste 

trabalho, tornou-se essencial para desenvolver as minhas competências nesta área. 
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Relação entre as 4 áreas e reflexões finais 

 Este capítulo surge como uma necessidade de reforçar a ideia de que, apesar da 

existência de 4 áreas no processo de estágio, é essencial que haja uma interação entre 

as mesmas, uma vez que não é possível olhar para uma área de forma isolada. É o 

trabalho desenvolvido no âmbito de todas elas e as relações que estabelecem entre si 

que permitem a formação do docente. 

 De forma a comprovar a interação entre as diferentes áreas do estágio, considero 

pertinente apresentar as ligações existentes. As áreas 3 e 4 influenciaram o trabalho 

desenvolvido na área 1. A condução das sessões de badminton, uma matéria na qual 

não me sentia muito à vontade, e o acompanhamento de um professor especialista, 

colmataram de certa forma algumas daquelas que eram as minhas maiores dificuldades 

no domínio do conteúdo. Esta experiência teve sem dúvida uma influência na lecionação 

das aulas de EF no que toca à abordagem da matéria de badminton,  nomeadamente no 

fornecimento de um feedback mais específico a fim de potencializar a aprendizagem do 

aluno. 

 Relativamente ao trabalho desenvolvido na área 4, considero que a realização do 

estudo de turma foi um valor acrescentado para o planeamento e gestão das aulas de 

EF, visto que através das informações que foram retiradas pude conhecer quais as 

matérias favoritas de cada aluno, bem como a cadeia de relações dentro da turma, o que 

favoreceu a criação de grupos de trabalho com um clima positivo e favorável à interajuda 

e cooperação. A participação nas reuniões com os EE e no horário atendimento, tornou-

se também essencial na obtenção de informação sobre a vida escolar e familiar dos 

diferentes alunos, informação esta que influenciou algumas das decisões tomadas na 

preparação e condução das aulas de EF.  

 Contudo, esta relação entre áreas não é unidirecional, visto que o trabalho 

desenvolvido na área 1 também influenciou nas áreas 3 e 4. Nas sessões de treino do 

DE, foram utilizadas algumas das estratégias de organização que foram implementadas 

nas aulas EF, como a disposição para os momentos de instrução, a divisão da sessão 

em 4 momentos ( instrução inicial, aquecimento, parte fundamental e balanço final) e o 

meu posicionamento. Para além de tudo isto, de realçar que a organização do quintal 

desportivo, me permitiu conhecer alguns dos alunos do 1º ciclo e ficar assim com uma 

ideia do seu nível de desempenho motor.  

 Por outro lado, através da observação dos comportamentos e atitudes dos alunos 

da turma que me foi atribuída, mantive a DT e os EE informados sobre o que se passava 

nas sessões. Considero que esta observação foi importante e facilitada por ser realizada 
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na aula de EF, sendo esta uma aula que exige uma organização diferente das restantes 

disiciplinas, em que os alunos têm mais liberdade para interagir e estar com os colegas 

mais próximos, permitindo aferir as relações existentes na turma. 

 Também as áreas 3 e 4 mantêm uma relação positiva e vincada entre si. Durante 

o atendimento e conversa com os EE dos alunos, pude aconselhar alguns deles a 

inscreverem os seus educandos num dos núcleos de DE disponíveis na escola, no 

sentido de se tornarem jovens mais ativos e poderem assim obter um melhor 

desempenho nas aulas de EF. 

 Por fim não posso deixar de realçar a relação existente entre a área 1 e a área 2. 

Uma vez que o objetivo do nosso estudo passava pela uniformização da recolha de 

informação entre os professores do departamento, penso que ficaram evidentes algumas 

falhas existentes neste campo, e como tal, tornou-se importante consciencializar os 

docentes da importância deste tema para o desenrolar de todo o trabalho ao longo do 

ano letivo. 

 Para além de todas as relações que foram referidas anteriormente, existiram 

ainda 2 pontos comuns ao trabalho inerente a todo o meu processo de formação: o aluno 

e a colaboração entre agentes educativos e não educativos. O aluno foi o centro de todo 

o trabalho desenvolvido em todas as áreas, uma vez que em todas elas o objetivo 

passava por proporcionar situações de aprendizagem, contribuindo desta maneira para o 

seu crescimento como alunos e como cidadãos. A área 1, pretendeu transmitir 

conhecimentos relacionados não só com a matéria de EF, mas também com conceitos 

essenciais ao quotidiano dos alunos, como os benefícios da atividade física, os 

problemas relacionados com o sedentarismo ou estratégias que visem um estilo de vida 

mais ativo e saudável. A área 2 pretendeu estudar a importância da avaliação no 

processo de aprendizagem dos alunos. Na área 3, a coadjuvação no núcleo de DE teve 

um papel semelhante à lecionação das aulas de EF, enquanto que a organização do 

quintal desportivo teve como objetivo dar a conhecer aos alunos do 1º ciclo (4ºano) 

diversas atividades que até ao momento eram desconhecidas e criar algumas relações 

com aqueles que poderiam ser os seus futuros colegas. Relativamente à área 4, todo o 

trabalho realizado no apoio à diretora de turma teve como objetivo a gestão e 

organização das aprendizagens dos alunos nas várias disciplinas, assim como uma 

monitorização do seu comportamento e atitudes. 

 Outro ponto comum em todas as áreas foi a colaboração existente entre o núcleo 

de estágio e os vários agentes educativos e não educativos. Na área 1 tornou-se 

bastante benéfico o trabalho desenvolvido em conjunto com os meus colegas estagiários, 
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professores orientadores e restantes professores do departamento de EF, 

nomeadamente na semana a tempo inteiro e na lecionação ao 1º ciclo. Esta interajuda 

permitiu-me também fazer uma reflexão sobre as decisões tomadas nesta área e aferir 

sobre aquelas que eram as minhas maiores dificuldades, fornecendo-me ainda 

estratégias para as ultrapassar. Na área 2, o papel dos professores da disciplina de 

Investigação Educacional, e  a colaboração de todos os docentes do departamento de 

EF, tornaram-se fundamentais para a conclusão do nosso projeto. Na área 3, graças à 

experiência da professora responsável pelo núcleo e do professor orientador da 

faculdade (especialista na matéria de badminton), considero que ultrapassei muitas das 

dificuldades encontradas no início deste processo formativo. No que diz respeito à área 4, 

o constante contacto com a diretora de turma e todos os professores do conselho de 

turma, tornou-se crucial para o desenvolvimento do trabalho nesta área. Em todos os 

casos houve sempre um clima de confiança e respeito, que permitiu a existência de um 

diálogo aberto entre mim e os vários elementos que já foram referidos. 

 Tendo em conta tudo o que já foi dito, volto a relembrar a impossibilidade de 

analisar ou refletir sobre cada uma das áreas do estágio pedagógico como unidades de 

trabalho isoladas umas das outras, correndo o risco de tornar o processo de formação 

muito limitado ao nível da reflexão inerente ao trabalho de qualquer docente. 
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Conclusão 

 Em modo de conclusão posso afirmar que este ano foi extremamente 

enriquecedor no meu processo de formação académico, pessoal, social e futuramente 

profissional. Após quatro anos de estudo, esta foi uma etapa de confronto teórico e 

prático, onde tive que refletir e avaliar sobre quais seriam as melhores decisões a tomar 

dentro do terreno. 

 Considero que o trabalho deste ano se realizou no momento certo da minha 

formação, na perspetiva em que, a teoria foi confrontada com a prática, o conhecimento 

teórico adquirido na faculdade foi confrontado com a imprevisibilidade e complexidade do 

contexto em que estava inserido. Esta é sem dúvida uma realidade que um professor 

deve saber gerir de acordo as suas competências, com o seu conhecimento teórico e 

prático e com a sua capacidade de adaptação, persistência e resiliência. Este processo 

de gestão e organização sobre o contexto escolar é o que faz do professor um verdadeiro 

líder do processo de ensino-aprendizagem. 

 Durante o ano letivo, considero que fui um líder na vertente do ensino, sendo 

capaz de ensinar a 30 alunos a disciplina de Educação Física nas suas três áreas de 

extensão: Atividade Física, Aptidão Física e conhecimentos, e incutir-lhes alguns valores 

necessários para se viver em sociedade. 

 De referir, que a liderança assumida por mim foi quase sempre democrática e 

participativa. Em todos os momentos, tentava perceber os alunos, interagindo com os 

mesmos e indo ao encontro daquelas que eram as suas maiores dificuldades. É 

necessário ter a humildade para procurar e aceitar novas estratégias de ensino; no futuro 

iremos passar por diferentes realidades com necessidades distintas, que irão exigir 

certamente novos métodos, novas estratégias e novas soluções a fim promover uma 

maior qualidade no processo de ensino-aprendizagem dos alunos.  

 Esta humildade em querer aprender mais, partilhar conhecimento, comunicar e 

refletir em conjunto, verificou-se também dentro do núcleo de estágio. Não posso deixar 

de realçar a flexibilidade demonstrada por parte dos professores orientadores em ouvir as 

nossas ideias e sugestões, e o espírito de cooperação que se foi verificando ao longo do 

ano. 

 Gostava de destacar a importância dos professores que me acompanharam ao 

longo deste meu percurso de formação, não apenas pelo conteúdo das aprendizagens, 

mas também pela forma como ensinavam e transmitiam o seu conhecimento. A verdade 

é que vou tomando consciência da importância desta profissão na sociedade, e a 
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influência que um professor pode vir a ter na forma de estar e de ser duma criança no 

seu quotidiano. 

 Nenhuma profissão é fácil, todas elas requerem trabalho, organização, rigor, 

disciplina, planeamento e avaliação. No meu caso específico, houve alguns momentos de 

angústia, sentia que podia ter feito melhor e questionava-me sobre como ultrapassar as 

minhas dificuldades. Neste sentido, não posso deixar de referir a minha capacidade de 

trabalho e de persistência para evoluir e crescer enquanto profissional de Educação 

Física. 

 Posto isto, considero que este foi um ano de estágio bem conseguido, onde se 

verificou uma evolução tremenda por partes dos alunos no seu comportamento, nas suas 

atitudes e no seu empenhamento ao realizar as tarefas que eram solicitadas, e 

nomeadamente ao nível do desempenho nas diversas matérias. 

 Quando me perguntam se gostei desta experiência, eu respondo com toda a 

firmeza, que este foi sem dúvida o melhor ano deste meu processo de formação. Cresci 

enquanto pessoa e cresci enquanto profissional. Ainda me recordo do primeiro dia em 

que cheguei à escola básica D.Domingos Jardo, o entusiasmo, a ansiedade, os receios, 

são tudo aspetos emocionais que foram sendo geridos e que jamais serão esquecidos. 

 É certo, que não aprendi tudo este ano, foi mais um processo de formação 

pessoal e profissional dos muitos que terei ao longo da minha vida. A minha 

aprendizagem não acaba aqui, quero ser melhor que ontem e pior que amanhã. 

 Aprendi, melhorei e desenvolvi virtudes e defeitos em momentos intensos e 

inesquecíveis. Espero sinceramente ter deixado uma marca prestigiante na vida desta 

grande escola que é a D.Domingos Jardo. 
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