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1. Caracterização da etapa 

 

A tabela seguinte corresponde à caracterização da 3ª etapa. Nela é possível 

consultar a sua duração, as matérias que foram abordadas, o número de unidades de 

ensino e respetivas aulas e ainda os espaços onde estas foram lecionadas. Todas as 

decisões relacionadas com o incremento/redução do número de aulas, por matéria,e 

unidades de ensino, estão explicitas nos balanços das respetivas unidades de ensino. 

3ª Etapa 

Aprendizagem e Desenvolvimento 

T
o

ta
l 

Duração 4 de janeiro – 15 março 

Unidades de Ensino 

1ª 2ª 4ª 5ª 

3/5 (4 jan – 
11 jan) 

(15 jan – 
15 fev) 

(19 fev – 
01 mar) 

(05 mar 
– 15 
mar) 

Semanas 
1,5 

semanas 
4,5 

semanas 
2 

semanas 
2 

semanas 
10/10 

Nº Aulas 4/4 13/13 6/6 5/5 28 

Espaço 

G1 - 0/7 - 4/4 4/11 

G2 2/2 8/4 0/2 - 10/8 

G3 2/2 0/2 4/4 0/1 6/9 

Pavilhão - 5/0 2/0 1/1 8/0 

N
ú

m
e

ro
 d

e
 a

u
la

s
 p

o
r 

m
a

té
ri

a
 

Futebol 2/2 - - 4/5 6/7 

Basquetebol 2/2 4/4 - 4/5 10/11 

Voleibol 1/1 6/0 2 4/5 13/8 

Andebol - 7/7 4/6 2/0 13/6 

G. Solo - 3/3 - - 3/3 

G. Aparelhos - 3/3 - - 3/3 

L. Peso - - 2 - 2/2 

Altura - - 4 - 4/4 

Velocidade e 
estafetas 

2/1 6/2 4/4 - 10/7 

Comprimento - 4/4 0/4 - 4/8 

Patinagem - 3/4 - - 3/4 

Badminton - 7/7 - - 7/4 

Ténis - 8/3 - - 8/3 

Orientação - 4/2 2/2- - 6/2 

Luta - 7/4 4/0 - 11/4 

Dança - - 2/2 - 2/2 

Nº de aulas 
Fitnessgram 

2/2 - - 1/3 3/5 

 

  

Tabela 1 - Caracterização da etapa 
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2.Objetivos 

 

2.1 Objetivos da etapa e unidades de ensino 

Os principais objetivos definidos para a 3ª etapa estavam diretamente 

desenvolvimento de competências tanto ao nível das matérias abordadas ao longo do 

1º período, como em todas as restantes matérias previstas no plano anual de turma.  

Relativamente aos objetivos da 1ª unidade de ensino, considero que foram 

cumpridos. Dado que lecionei todas as matérias que tinha planeado (incrementando a 

matéria de futebol que não estava prevista inicialmente no plano anual de turma), 

conseguindo assim rever os conteúdos onde os alunos evidenciaram maiores 

dificuldades no período anterior. Consegui também, trabalhar e avaliar o seu nível de 

aptidão física. Para isso, foram realizados exercícios com o objetivo de desenvolver 

tanto a força, como a capacidade aeróbia, assim como foram realizados 2 testes do 

fitnessgram (teste dos abdominais e do vaivém).  

No que diz respeito à 2ª unidade de ensino, considero que cumpri a maioria 

dos objetivos estipulados, uma vez que abordei todas as matérias das unidades de 

ensino anteriores acrescentando a orientação, a luta e o ténis. Pude verificar, um 

desenvolvimento tanto nas rotinas, e na forma de trabalhar da turma, assim como no 

desenvolvimento de competências nas diversas matérias abordadas. Constatei 

também, uma evolução positiva na atitude de alguns alunos perante a disciplina, assim 

como perante outros colegas. Ao nível do envolvimento dos alunos nas suas 

aprendizagens e processo avaliativo, penso ter existido um salto qualitativo em relação 

a etapas anteriores, sendo que a ficha da avaliação teve um papel preponderante 

nesta mudança. 

Ao nível do planeamento, optei por retirar o andebol da aula do dia 5 de 

fevereiro, uma vez que evidenciei (na aula de 29 de janeiro), que o trabalho em 4 

estações não proporcionava o tempo de prática suficiente para desenvolver os 

objetivos que tinha estipulado. Optei então, por incluir a matéria de andebol em duas 

sessões de 45´ (nos dias 1 e 8 de fevereiro), assim fiquei com 3 aulas com uma 

organização idêntica, em 3 estações. Ao aplicar esta modificação de planeamento, 

pude trabalhar de forma mais produtiva o andebol, assim como as restantes 

modalidades, nomeadamente o ténis (que necessitava também de condições 

espaciais específicas).  

Optei também, por retirar a luta das sessões dos dias 1 e 8 de fevereiro, 

porque considerei que lecionar luta em simultâneo com ginástica não seria uma boa 

opção, pois seriam duas matérias que provavelmente exigiriam atenção redobrada 
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dada a pouca autonomia dos alunos nas mesmas. Neste sentido, planeei mais uma 

sessão de luta para o dia 15 de fevereiro, de modo a poder alcançar os objetivos 

definidos (o que não se veio a verificar, como tal necessito planear mais sessões desta 

matéria na unidade de ensino que se segue).  

Torna-se importante referir, que no final desta unidade de ensino existiu uma 

enorme adesão da turma para o tribola, tendo a mesma exercido uma participação 

digna, demonstrando clara evolução nas competências específicas das 3 matérias, 

assim como na correta adequação de um espírito de grupo mais unido e próprio de 

uma turma. 
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2.2 Objetivos específicos das áreas e matérias 

Os objetivos específicos dizem respeito às competências a desenvolver em 

cada matéria até ao final da presente etapa e foram retirados do plano anual de turma. 

Para cada matéria foram apresentados os objetivos tendo em conta o nível 

diagnosticado e prognosticado, garantindo deste modo o princípio da diferenciação e 

inclusão. Apenas foram apresentados objetivos referentes aos níveis introdutório e 

elementar, visto não ter prognosticado para nenhum aluno o nível avançado. 

A análise e reflexão sobre o grau de adequação/cumprimento dos objetivos 

desta etapa foi realizada ao longo dos balanços das diferentes unidades de ensino. 

Neste sentido, essa reflexão não é contemplada neste balanço, remetendo-a antes 

para os balanços das mesmas.  
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2.2.4 Aptidão Física  

Relativamente à aptidão física, como se pode constatar na tabela, verificou-se 

uma clara evolução da quase totalidade dos alunos, tanto do início para o fim do 

período, como do início do ano letivo para a atualidade, isto para o teste de aptidão 

aeróbia do vaivém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considero que todos os objetivos estipulados para esta etapa foram 

plenamente alcançados. A condição física foi trabalhada em todas as aulas, dado que 

foram utilizados exercícios que desenvolveram tanto a aptidão aeróbia como a força 

dos membros inferiores e de todo o core. Contudo, existiram diversos casos de dias 

com condições climatéricas adversas, o que levou a que por várias vezes tivesse de 

alterar o espaço de aula, o que criou alguns momentos de quebra na intensidade das 

mesmas.  

No entanto, os resultados positivos do teste do vaivém, permitem-me dizer que 

cumpri com sucesso os resultados que me predispus a alcançar. 

7º 
1ª 

Nome 
Id

a
d

e
 (

a
n

o
s

 n
o

 

in
ic

io
) 

Aptidão Aeróbia 

Vaivém 

Nº 
A.I. 

21/09/12 
Final 
1º P. 

Início 2ª P. 
04/01/13 

Final 
2º P. 

08/03/13 

1 Ana Carlota 11 25  19  

2 Ana Carolina 12 33 52 40 42 

3 Andrea 12 27 30 34 39 

4 Bárbara 12 30 39 25 38 

5 Beatriz Matias 11 18 24 23 26 

6 Beatriz Santos 12 19 17 15 24 

7 Diana Amaral 12 17 26 19 24 

8 Diana Cunha 14 34 42 28 37 

9 Fábio 12 37  30 48 

10 Gonçalo 11 41 50 44 57 

11 Joana 12 41 32 42 42 

12 João Silva 12 20 21 25 29 

13 João Fonseca 12 58 72 71 88 

14 Kevin Langa 11 47 56 51  

15 Caramelo 12 23 27 15 40 

16 Mafalda 12 25 25 23 31 

17 Margarida 10 42 42 39  

18 Maria 13 8 4 8 12 

19 Matilde 11 32 34 23 32 

20 Pedro 11 54 62 60 69 

21 Rita 12 37 39 34  

22 Rita Silva 12 18 19 17 24 

23 Rodrigo 12 16 20 17 18 

24 Sandra Silva 12 F.R. 22 F.R. 25 

25 Susana 12 48 54 43 52 

26 Kelvin 13 46 60 53 56 

Tabela 2 – Resultados vaivém 
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Considero que “chave” para o sucesso dos resultados desta área derivam, 

essencialmente, da adoção de jogos lúdicos na maioria das aulas (de luta, de 

estafetas, de velocidade de reação, de orientação e jogos de cooperação), estes 

permitiram colocar todos os alunos a realizarem exercícios com elevada intensidade, 

sem se aperceberem que o objetivo era desenvolver a aptidão física.  

Como tal, na próxima etapa, pretendo manter os jogos realizados e 

implementar novos jogos, no sentido de aumentar a intensidade das aulas assim como 

de melhorar o clima de aula. 
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2.2.5 Conhecimentos 

No que diz respeito à área dos conhecimentos, foram abordados os principais 

efeitos do exercício no desenvolvimento e prevenção das principais doenças que 

prevalecem em Portugal, assim como as principais recomendações para a prática de 

atividade física. Sempre que se realizavam novos exercícios de condição física, os 

alunos foram elucidados de uma forma simples e clara, da relação entre os exercícios 

propostos e as capacidades a serem desenvolvidas.  

Em determinadas sessões, foram abordados exercícios que os alunos podem 

realizar no seu dia-a-dia, sem necessitarem de gastar dinheiro, isto com o intuito de 

que os mesmos se tornem progressivamente mais ativos fisicamente, promovendo 

também uma maior autonomia e responsabilidade. 

No final das aulas das últimas unidades de ensino, despendi sempre algum 

tempo para prestar apoio aos alunos dos vários grupos que se encontravam a realizar 

o trabalho de grupo. Fomentei o trabalho, a colaboração e formação de grupos, e 

disponibilizei material para os mesmos realizarem a tarefa solicitada.  

Tive o cuidado, de referenciar que os melhores trabalhos iriam ser alvo de 

apresentação no 3º período. No entanto, já estando a prever que alguns alunos não 

iriam realizar o trabalho solicitado, criei outro instrumento de forma a poder avaliar a 

área dos conhecimentos. Neste sentido, na última sessão, os alunos que entregaram o 

trabalho de grupo foram referenciados como exemplo a seguir, e puderam trabalhar as 

matérias dos torneios em que estavam inscritos, já os que não entregaram, tiveram de 

realizar uma ficha de avaliação da área dos conhecimentos.  

A meu ver, esta estratégia trará benefícios em termos futuros, pois penaliza 

quem não realiza as tarefas propostas (beneficiando em simultâneo a sua avaliação, 

pois se não tivesse realizado a ficha de avaliação não dispunha de nenhum 

instrumento para avaliar esta área), e beneficia quem as realiza. Espero conseguir, em 

futuros trabalhos, envolver todos os alunos nas tarefas propostas. 

  



 

9 

 

3. Estratégias de ensino 

As estratégias de ensino referentes à condução do mesmo, utilizadas ao longo 

da 3ª etapa, foram baseadas nas definidas no PAT. Relativamente à formação de 

grupos, aos estilos de ensino e alunos críticos, todas as estratégias utilizadas foram 

aquelas que me pareceram mais pertinentes para este período do ano letivo e foram 

sendo ajustadas à realidade do trabalho diário com a turma e do desempenho dos 

alunos. 

 

3.1 Condução  

As principais dificuldades evidenciadas na 1ª etapa de formação, em relação às 

competências de condução de ensino, foram relativas às estruturas organizativas, e 

aos procedimentos de gestão da aula. Apesar de sentir uma enorme evolução nestes 

parâmetros, ainda sinto algumas dificuldades na lecionação à turma do 7º1ª, nesta 

turma, os alunos não apresentaram, desde o início do ano, hábitos de trabalho, 

capacidade de organização e autonomia, o que levou a que investisse na reflexão 

sobre as formas de gestão da aula. Atualmente, já possuo uma estrutura de aula e 

uma rotina que me possibilita focar mais nas aprendizagens e menos nos 

comportamentos dos alunos, apesar de por vezes surgirem comportamentos que não 

tinha previsto (nomeadamente na abordagem das matérias alternativas). 

No entanto, para o 7º1ª ainda tenho de consolidar a rotina de demonstrar os 

bons exemplos perante toda a turma, de forma a estimular o empenho de todos, penso 

que quando os alunos tiverem esta rotina interiorizada será um fator potenciador das 

aprendizagens. Todas as decisões tomadas ao nível da gestão da aula e da definição 

dos estilos de ensino foram devidamente refletidas e justificadas nas estruturas de 

planeamento, sendo que tive o cuidado de as adaptar à realidade da turma neste 

momento do ano letivo. 

A meu ver, neste período dei um “salto” qualitativo ao nível das tarefas de 

instrução. Sinto que consigo ter um discurso fluido e adaptado aos diversos contextos. 

Mesmo para o 7º1ª, apesar da dinâmica da mesma, sinto que consigo captar melhor a 

atenção dos alunos, conseguindo, pelo menos, garantir o silêncio nas tarefas desta 

natureza. As experiências proporcionadas pela semana de professor a tempo inteiro e 

a de ensino a uma turma de 1º ciclo, permitiram-me verificar que este é um dos meus 

pontos fortes, contrariando a perceção que tinha ao nível da condução de ensino ao 

7º1ª. Considero, que estas foram uma mais-valia para a minha formação, permitindo-

me não só evoluir e desenvolver vários aspetos relacionados quer com o planeamento 
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quer com a condução de ensino, como também, ganhar confiança nas minhas 

capacidades, evidenciando assim a minha evolução ao longo do presente ano letivo. 

“O facto de poder lecionar várias turmas de anos diferentes permitiu-me 

verificar quais as minhas verdadeiras limitações, assim como testar a minha 

capacidade de adaptação aos mais diversos contextos. Considero, inclusivamente, 

que devido à diversidade de experiências de lecionação, pude apurar que certos 

aspetos em que considerava que tinha maiores dificuldades evidenciaram-se como 

pontos fortes, nomeadamente ao nível das competências de instrução e relação 

professor-aluno.” (Balanço SPTI e experiência ao 1º ciclo). 

 No meu entender, a minha evolução nas tarefas de instrução deveu-se em 

particular às dificuldades criadas pela dinâmica da turma (7º1ª).  

 As particularidades desse contexto, levaram a que tivesse de investir no 

sentido de planear essas tarefas, de forma a reduzir os tempos das mesmas, assim 

como a quantidade de informação a transmitir, o que se revelou uma mais-valia para 

garantir o empenho dos alunos nas tarefas. 

Inicialmente, sentia muitas dificuldades em comunicar com os alunos mais 

novos, tinha alguma dificuldade em adequar o discurso às suas idades, e neste 

momento já não sinto essa dificuldade, pelo contrário sinto-me muito confiante a 

comunicar com os mesmos.  

Um dos contributos para a minha evolução nessas tarefas, foram as rotinas e 

sinais criados, para que os alunos reconhecessem os momentos de instrução, assim 

como os respetivos locais destinados aos mesmos. Os locais escolhidos para estes 

momentos, evoluíram de uma forma aleatória, para locais específicos onde os alunos 

se distanciam dos possíveis elementos de distração. No entanto, ainda necessito de 

consolidar as rotinas de âncora, estabelecendo locais específicos para as tarefas de 

instrução para os diversos espaços. A meu ver, este é um aspeto que terei de 

trabalhar melhor na última etapa de formação. 

De forma semelhante, foram estabelecidas rotinas para acompanhar 

ativamente as atividades de aprendizagem dos alunos, de forma a obter níveis de 

empenho e motivação mais elevados. Deste modo, planeava sempre um local para 

poder observar a aula de forma periódica, de modo a poder “sair da aula”, mas 

estando mesmo no centro da mesma, de forma a ver e ser visto. Considero, que este 

terá de ser um objetivo a continuar a ser desenvolvido, com maior pertinência, na 

próxima etapa de formação. 

Relativamente ao controlo à distância, penso que evolui bastante, sinto que as 

minhas intervenções têm prevenido o aparecimento de mais comportamentos fora da 

tarefa. Crio, em todas as aulas, vários momentos de reconcentração e de informação 
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de retorno, de modo a prevenir comportamentos menos apropriados assim como de 

promover o empenho de todos. 

Neste sentido, tenho desenvolvido a rotina de colocar toda a turma a observar 

os bons exemplos de aprendizagem, para estimular o empenho e motivação de todos. 

Contudo, considero que ainda tenho de consolidar melhor esta rotina. Será um dos 

objetivos de formação a desenvolver na próxima etapa de formação.  

Para exercer um papel ativo no controlo da aula, desenvolvi a minha forma de 

deslocar pelo espaço, de forma a poder dar feedbacks assim como realizar um 

controlo à distância dos comportamentos inapropriados, garantindo que tenho o maior 

número de alunos possível no meu campo de visão, efetuando um varrimento com o 

olhar para os cantos do pavilhão de forma programada. 

Nesta etapa de formação, foram criadas mais situações de exercício ajustadas 

às necessidades dos alunos, existindo assim maior facilidade em criar situações de 

diferenciação de ensino, o que promoveu também maior empenho dos alunos nas 

tarefas. Considero, que este foi um ponto de destaque em relação à etapa anterior, 

dado que nesta etapa já consigo controlar melhor os comportamentos dos alunos, 

conseguindo assim gerir situações diferenciadas com maior facilidade. 

As estratégias implementadas, de forma a garantir uma maior adequação dos 

exercícios às necessidades efetivas dos alunos, variaram consoante o grau de 

autonomia que os mesmos apresentavam perante os exercícios das várias matérias. 

Para as matérias em que apresentavam maior autonomia, foram criadas fichas tarefa, 

que também possuíam as componentes criticas dos gestos técnicos que estavam a 

trabalhar, procurando não só envolver o aluno na sua própria aprendizagem mas 

também motivá-lo e mantê-lo empenhado. Nas matérias em que os mesmos não 

apresentavam autonomia, as estratégias variavam, desde o ensino massivo com um 

estilo de ensino por comando (Dança), até da utilização do estilo de ensino reciproco 

em conjunto com o preenchimento de fichas de autoavaliação, o que se revelou um 

ponto a favor do empenho dos alunos, mas um ponto desfavorável no tempo de 

prática dos mesmos. Pretendo na próxima etapa, desenvolver um pouco mais 

autonomia dos alunos, responsabilizando-os pelas suas aprendizagens, sem 

comprometer em demasia o seu tempo de prática.  

Segundo Teixeira (2007), no 2º período é quando os professores estagiários 

sentem maiores dificuldades em diferenciar o ensino, consigo compreender estes 

resultados, na medida em que na 1ª fase de formação damos prioridade a outros 

aspetos que não à diferenciação de ensino, sendo que esta só se torna uma realidade 

no segundo período quando questões relacionadas com a condução de ensino estão 

resolvidas.  



 

12 

No entanto, senti claramente maiores dificuldades neste parâmetro na 1ª etapa 

de formação. Como deixei transparecer no relatório da 1ª etapa:  

“Ao nível da diferenciação de ensino ainda demonstro algumas dificuldades, 

tento sempre planear variantes de facilidade e de dificuldade, ajustando os exercícios 

aos diferentes grupos de nível. Contudo, apesar de ter evoluído bastante nesta 

competência, ainda tenho dificuldades em ajustar os exercícios logo no momento 

adequado em que os mesmos se revelam desajustados.” (Relatório da 1ª avaliação 

intercalar). 

Dadas as particularidades do 7º1ª (relações aluno-aluno) tive de optar por criar 

genericamente 3 grupos de trabalho (um com os alunos mais aptos fisicamente, e que 

apresentam normalmente problemas comportamentais), e os outros 2, homogéneos 

entre si, mas heterogéneos na sua constituição. Diversas vezes os exercícios 

propostos eram diferenciados entre o 1º grupo de trabalho e os restantes. No entanto, 

mesmo dentro dos grupos sempre que possível, eram aplicadas variantes de 

facilidade/dificuldade de forma a promover uma maior diferenciação de ensino, 

garantindo o sucesso na execução das tarefas propostas. Neste sentido, pretendi 

promover um melhor clima de aula, através da relação aluno-tarefa, e inerentemente 

potenciar as aprendizagens de todos os alunos. Desta forma, consegui criar situações 

para que alunos, com níveis de desempenho diferentes, estivessem a realizar a 

mesma tarefa desenvolvendo competências diversificadas. Esta realidade não era 

possível na 1ª etapa de formação, o facto de inicialmente a construção de um simples 

plano de aula levar, por vezes, mais tempo do que a própria aula em si, revela bem a 

evolução que tive neste curto espaço de tempo. Posso agora verificar, que 

determinadas tarefas que no inicio do ano letivo me pareciam complexas, se tornaram 

progressivamente mais simples, exigindo cada vez menos tempo na sua elaboração. 

No acompanhamento da prática, realizo sempre intervenções que garantem 

tanto feedbacks para os grupos como para toda a turma, de forma predominantemente 

positiva. Este aspeto foi um progresso em relação à 1ª etapa de formação, onde tinha 

a tendência de evidenciar os aspetos negativos em detrimento dos positivos. Quando 

círculo pelo espaço, de uma forma geral, forneço muitos feedbacks individuais, tendo a 

preocupação de fechar o ciclo do mesmo. Uma diferença em relação à primeira etapa 

de formação, é o facto de observar os efeitos dos feedbacks com o objetivo de 

verificar se os mesmos surtiram efeito.  

 Para fazer face aos comportamentos inapropriados dos alunos, procurei criar 

um boa relação com os mesmos, utilizando-os sempre que possível nas 

demonstrações; separando os alunos mais problemáticos; definindo tarefas 

adequadas e desafiantes (diferenciando o ensino); otimizei a minha circulação pelo 
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espaço; foquei sempre a autossuperação em vez da competição; consolidei os grupos 

de trabalho e formas de organização da turma consoante os comportamentos 

evidenciados nas aulas das várias matérias; variei os estilos de ensino dependendo da 

relação dos alunos com as matérias; e utilizei estratégias para promover uma boa 

relação professor-aluno, como por exemplo jogar com os alunos. 

 Todas estas estratégias, estão devidamente fundamentadas no plano anual de 

turma e nos respetivos planos de etapa e de unidade de ensino. Como ponto negativo, 

senti alguns altos e baixos relativos a esta competência, dado que as relações aluno-

aluno, assim como as relações aluno-matéria, levam a que os mesmos exerçam 

diferentes comportamentos para tarefas semelhantes.  

Como tal, neste período, ainda surgiram atitudes desfavoráveis entre colegas, 

o que revela que ainda existe espaço para desenvolver melhor esta competência. No 

entanto, penso que evolui de forma clara neste parâmetro, agindo de acordo com as 

situações menos positivas que foram surgindo. 

Relativamente à relação professor-aluno, consegui estabelecer uma relação 

afetiva e de proximidade com a grande maioria dos alunos. Isto porque assumo uma 

postura descontraída e acessível para com os mesmos, demonstrando, no entanto, 

existir respeito mútuo de forma a que os alunos me vejam como um líder.  

Contudo, em relação ao 7º1ª alterei um pouco a minha forma natural de agir, 

no sentido em que senti a necessidade de adotar um modelo de professor um pouco 

mais rígido e autoritário, revelando um lado mais compreensivo e afetivo (positivo) 

caso os alunos demonstrassem comportamentos adequados. 

Deste modo, no início do período experienciei um retrocesso na relação que 

tinha com alguns alunos, mas no entanto agora no final do período sinto que tenho 

uma relação claramente positiva com a maioria da turma.  

Ao nível da relação aluno-aluno (questão problemática no 7º1ª), adotei diversas 

estratégias, tanto nos aquecimentos com exercícios 2 a 2 que envolvessem contacto 

físico (mudando varias vezes os pares), utilizando exercícios lúdicos cooperativos para 

toda a turma, como na escolha das matérias alternativas para estimular a cooperação 

entre os mesmos. Além disso, na relação aluno-tarefa, adotei exercícios diferenciados 

adequados aos grupos de trabalho; criei variantes de dificuldade/facilidade nos vários 

exercícios e dentro dos próprios grupos de trabalho; valorizei a autossuperação 

(criando sistemas de competição entre aulas, ou entre pares semelhantes); criei 

rotinas de observação dos bons exemplos de aprendizagem e evolução em todas as 

sessões.  

Um dos pontos fortes que se revelou durante a semana de professor a tempo 

inteiro e a semana de lecionação ao 1º ciclo, foi a facilidade com que consigo 
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estabelecer relações positivas com os alunos, utilizando para isso várias situações de 

desafio que levam os alunos a se autossuperarem e a se envolverem ativamente nas 

suas aprendizagens. 

Porém, considero que tive maior evolução na capacidade de adaptar um 

exercício quando o mesmo não está a correr de acordo com o que tinha planeado. 

Penso que, adquiri competências que me permitem de uma forma versátil modificar os 

mesmos em tempo real. Todavia, considero que ainda tenho uma grande margem de 

evolução no que a este parâmetro diz respeito, o que a meu ver surgirá com o 

incremento da minha experiencia. Desta forma, a minha evolução neste parâmetro 

deveu-se essencialmente à participação nos núcleos de desporto escolar, assim como 

à observação de aulas que tenho realizado e a conversas informais e trocas de ideias 

que vou tendo com outros professores do departamento. 

Pretendo na 3ª etapa de formação, no que se refere a esta área, desenvolver a 

qualidade das intervenções e feedbacks, melhorando a minha capacidade de “sair da 

aula”, de forma a potenciar a realização de ajustes durante as sessões, tendo em vista 

a obtenção de um maior grau de desenvolvimento por parte dos alunos. Além disso, 

pretendo consolidar as rotinas de âncora, estabelecendo locais específicos para as 

tarefas de instrução para os diversos espaços. 
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3.2 Formação de grupos 

Os grupos adotados nesta etapa variaram consoante os objetivos das unidades 

de ensino, assim como da minha evolução enquanto professor. Inicialmente os grupos 

foram definidos de acordo com os resultados do estudo de turma. Adotando no 

entanto, a estratégia de agrupar os alunos mais desestabilizadores para a turma. 

Considero, que uma das razões para ter alcançado o sucesso na obtenção da maior 

parte dos objetivos definidos, deveu-se em grande parte ao bom funcionamento dos 

grupos criados. 

 Neste sentido, denotou-se claramente que a turma trabalha de forma muito 

mais positiva em aulas com 3 estações. Esta estratégia, possibilitou que pudesse 

focar-me essencialmente nas aprendizagens em vez de estar constantemente 

atarefado com questões comportamentais. Torna-se importante referir, que o facto de 

ter separado as três alunas (Diana Cunha, Andrea, e Diana Amaral) foi uma das 

razões para que os comportamentos inapropriados reduzissem significativamente. A 

utilização destes grupos, também me possibilitou criar de forma mais sistemática, 

situações de diferenciação de ensino. 

Com o decorrer do período, decidi “atacar” o problema fulcral da turma, a má 

relação entre pares, tendo modificado os grupos de trabalho, proporcionando uma 

maior heterogeneidade de níveis assim como de comportamentos no seio de cada 

grupo. 

Tomei esta opção, porque pretendi responsabilizar os alunos no que toca as 

suas atitudes e aprendizagens. A meu ver, foi uma boa opção dado que sinto alguma 

progressão na relação entre colegas, contudo manter o controlo nos exercícios mais 

competitivos torna-se uma tarefa bastante desgastante para mim. No sentido, em que 

tenho de estar constantemente a exercer um controlo ativo da turma, fornecendo em 

simultâneo vários tipos de feedback.  

Por vezes, senti que esta opção não foi a mais adequada, porque ao contrário 

do que estava a espera, os alunos mais hábeis não cooperavam com os menos 

hábeis, levando a que os últimos desmotivassem. No entanto, de uma forma geral, e 

tendo em conta que antes de se ser professor de educação física, sou primeiramente 

Professor, considero que estimular a cooperação/entreajuda e explicar os objetivos 

das minhas decisões, levou a que muitos alunos mudassem de atitude, tornando-se 

pessoas cada vez mais tolerantes e sociáveis.  
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3.3 Estilos de Ensino 

Nesta etapa os estilos de ensino utilizados foram, essencialmente diretivos e 

centrados no professor. Penso que esta decisão foi extremamente acertada tendo em 

conta o contexto da turma, pois permitiu-me garantir o controlo da mesma, o que é 

essencial para conseguir desenvolver condições propícias há aprendizagem. Com o 

desenvolver da etapa optei, no entanto, por progressivamente atribuir uma maior 

autonomia aos alunos, tendo no entanto de desenvolver melhor estas rotinas, como 

por exemplo na montagem e desmontagem de material. 

 

4. Avaliação 

4.1 Avaliação Formativa 

A avaliação formativa decorreu ao longo de todas as aulas, no sentido em que 

realizei sempre um pequeno balanço no final de cada sessão, assim como 

acompanhei sempre a evolução dos alunos com feedbacks tanto ao nível individual 

como de grupo. 

Os alunos tiveram acesso e foram elucidados sobre todo o processo de 

avaliação, assim como os respetivos critérios de classificação desde o início do ano 

letivo. Tive ainda, a preocupação de envolver os encarregados de educação neste 

processo, sendo elaborada uma ficha a explicar os critérios de avaliação para os 

mesmos assinarem, assim como foram disponibilizadas as diversas fichas individuais 

elaboradas ao longo das unidades de ensino, a que os mesmos podiam aceder.  

As fichas de avaliação entregues de forma individual aos alunos, no final das 

unidades de ensino, continham informações relativas ao grau de consecução dos 

objetivos na área das atividades físicas e desportivas e da área da aptidão física, 

contendo ainda uma pequena referência às atitudes e comportamentos. Tendo surtido 

efeito na atitude e na envolvência dos alunos face ao seu processo de aprendizagem. 

Como se pode evidenciar no balanço da 2ª unidade de ensino: 

“O primeiro impacto, após ter entregue esta ficha, foi bastante positivo, dado 

que os alunos preocuparam-se com os resultados dos testes do fitnessgram, dizendo 

que iriam melhorar para atingir outra cor (sistema de apreciação utilizado). Outros 

disseram que iriam melhorar as horas de chegada à sala de aula, porque não tinham 

boa apreciação relativamente à pontualidade.” (Balanço da 2ª unidade de ensino). 

Os alunos que ao nível dos resultados da aptidão física não apresentavam 

resultados dentro da zona saudável, foram elucidados que a avaliação nesta área iria 

incidir sobre a sua evolução. Neste sentido, enquanto uns foram estimulados com 
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intuito de poderem alcançar a zona saudável da aptidão física, outros foram 

estimulados a evoluírem de forma progressiva, definindo para isso metas individuais 

de modo a possibilitar que os mesmos pudessem alcançar o nível considerado de 

sucesso. Considero portanto, que estou a dar enfase ao processo de aprendizagem e 

não apenas ao produto final, o que vai ao encontro de um processo de avaliação “da 

frente para trás” defendido por Boggino (2009). Este defende, que os processos de 

avaliação devem correlacionar a produção do aluno, num dado momento, com os 

saberes que este tinha num momento anterior. 

Senti que nesta etapa de formação, dei um salto qualitativo ao nível da 

adequação dos instrumentos do processo de avaliação formativa, considerando que o 

mesmo tornou-se mais claro tanto para mim como para os alunos. 

A meu ver, consegui garantir a coerência entre a avaliação inicial, a formativa e 

a sumativa. Os vários instrumentos utilizados visavam sempre o alcance das 

competências previstas para determinada etapa ou unidade de ensino e serviram para 

que alguns alunos mudassem de atitude perante as aulas, ficando mais envolvidos e 

sentindo-se responsabilizados pelas suas aprendizagens. Tentei sempre que a 

informação chegasse aos encarregados de educação, quer através de fichas para os 

mesmos assinarem, quer através de informação disponível na plataforma da escola.  

Tive o cuidado de elaborar um processo de avaliação formativa envolvendo as 

3 áreas de extensão da educação física, procurando sempre reforçar os pontos fortes 

dos alunos, não deixando que nenhum aluno não tivesse registos da sua avaliação 

nas 3 áreas. No sentido em que, para a área dos conhecimentos criei dois 

instrumentos de avaliação, um mais formativo e o outro mais sumativo apenas para 

aqueles que não realizaram o primeiro. Pretendi assim, colmatar a falha evidenciada 

na etapa anterior, obtendo registos dessa área para todos os alunos. 

 Considero que deverei manter os instrumentos e as estratégias adotadas 

neste parâmetro, melhorando apenas o acesso dos alunos/encarregados de educação 

à informação disponibilizada online. Como tal, pretendo na próxima etapa elaborar 

uma pequena sessão de esclarecimento sobre o funcionamento da plataforma moodle 

para os encarregados de educação.  

A meu ver, o processo de avaliação formativa nesta etapa foi elaborado de 

forma clara e bem estruturada. No entanto, na próxima etapa, pretendo disponibilizar 

estas informações com maior antecedência de forma a que nas últimas sessões (que 

precedem sempre algum evento) possa ter mais tempo para conversar e explicar os 

resultados das suas avaliações. 
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4.2 Avaliação Sumativa 

De uma forma geral, consegui realizar uma avaliação sumativa correta e justa. 

Primeiro porque, os resultados da avaliação formativa foram tidos em conta para aferir 

os objetivos terminais prognosticados, o que demonstra que pretendo essencialmente 

promover as aprendizagens dos alunos e não apenas classificá-los, como defende 

Carvalho, L. (1994) e Araújo (2007). Segundo, porque os alunos foram avaliados 

conforme estipulado no plano anual de turma, de acordo com os critérios 

estabelecidos no PCEF, tendo em conta a evolução dos mesmos na obtenção dos 

objetivos estipulados para a 2ª etapa, que estão de acordo com o PNEF. Deste modo, 

considero que o este processo foi idealizado procurando valorizar os pontos fortes dos 

alunos, a sua evolução ao longo de todo o ano letivo, e mantendo todo o processo de 

forma transparente para todos os que nele estão envolvidos. 

Tive sempre a preocupação de realizar uma recolha sistemática de informação 

ao longo de todas as unidades de ensino, para evitar possíveis lacunas no processo. 

Na minha perspetiva, é essencial que os alunos sejam sujeitos ativos nas suas 

aprendizagens, porque ao tornarem-se mais conscientes daquilo que sabem e das 

suas potencialidades de desenvolvimento, poderão regular as suas aprendizagens, 

definindo assim os seus percursos (Araújo, 2007). Daí, ter envolvido sempre os 

alunos, no seu processo avaliativo, quer através das fichas evidenciadas 

anteriormente quer através da auto e heteroavaliação realizada no final de cada 

período.  

Um dos sinais positivos da envolvência dos alunos no seu processo avaliativo é 

a elevada correspondência entre a classificação que cada aluno indicou nas suas 

folhas de auto avaliação, com aquela que realmente obtiveram. O facto de realizar o 

teste de aptidão física do vaivém, tanto no início como no final do período, possibilitou-

me vislumbrar os efeitos que o meu trabalho está surtir na aptidão física dos alunos. 

Permitindo, não só adequar estratégias para etapas futuras para aqueles alunos que 

não demonstraram evolução, como também demonstrar aos alunos que o seu trabalho 

nas aulas tem repercussões na sua saúde, desempenho e consequentemente na sua 

classificação. 

No final deste período letivo, tive o cuidado de criar um instrumento de forma a 

fomentar a prática de atividade física por parte dos alunos na pausa letiva da Páscoa. 

Contudo, apenas poderei aferir os seus benefícios aquando da entrega do trabalho 

proposto no início da próxima etapa.   
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