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RESUMO 

 

A realização do estágio pedagógico é fundamentalmente caraterizado pela forte 

vertente prática que lhe está inerente. O presente relatório surge com o propósito de 

descrever, analisar e refletir todo o processo de estágio pedagógico, envolvendo a 

implementação prática, suportada por forte trabalho de planeamento baseado em fortes 

fundamentos teóricos.  

 O estágio realizado na Escola Secundária Eça de Queirós, no ano letivo de 

2013/2014, integrado no Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundários, da Faculdade de Motricidade Humana contou com trabalho desenvolvido em 

quatro áreas de intervenção: Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem (área 1), 

Investigação e Inovação Pedagógica (área 2), Participação na Escola (área 3) e Relações 

com a comunidade (área 4). O relatório está estruturado realizando uma reflexão das áreas 

1 e 4 no tema “Professora de uma turma”, e o mesmo em relação às áreas 2 e 3, que se 

encontram desenvolvidos no tema “Ser professora de uma escola”. Estes são os dois 

grandes temas deste relatório e onde se situa o cerne da reflexão do mesmo.  

 Ao longo do relatório descrevo as maiores dificuldades sentidas e as 

estratégias que utilizei para superar as adversidades que surgiram. Irei apresentar as 

minhas ações e decisões pedagógicas e justificá-las cientificamente de modo a construir 

fundamentação teórica paras as minhas práticas enquanto professora. 

 Por último saliento a importância de ser professora na escola considerando 

que este pode ter um papel fundamental na comunidade escolar, capaz de alterar 

comportamentos e influenciar atitudes nos alunos, indo muito além da lecionação de aulas. 

Desta, enquadro o papel desempenhado na Direção de Turma e as atividades 

extracurriculares desenvolvidas, a atividade de Surf, como exemplos desta linha de 

pensamento.  

 

Palavras-Chave: Educação, Educação Física, Estratégias, Dificuldades, Professor, Escola, 

Turma, Aluno, Planeamento, Avaliação. 
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ABSTRACT 

 

The teaching internship process is focus in practice. A purpose of this report is 

describe and analyze all the process of teaching internship, involving all the practice 

implementation supported by a work based in planning and theorical grounding. 

The teaching internship process at Eça de Queirós secondary school, along the 

academic year 2013/2014, as part of the Master’s Degree in Physical Education Teaching for 

Basic and Secondary School, of the Faculty of Human Kinetics. The work was based on 

developed in four intervention areas, being those: Teaching Organization and Management 

(area 1), Teaching Research and Innovation (area 2), School Participation (area 3), 

Relationship with the Community (area 4). This report is divided in two main chapters: Being 

a Class Teacher and Being a School Teacher. The reflection of this report focus on This two 

big chapters. 

At least, this report focus on the value of being a school teacher, centered in the 

fundamental role in school community, be able to change behaviors and influence students’ 

attitudes, beyond classes, for example, tutor class and extracurricular activities. 

 

Key-words: Education, Physical Education, Strategies, Difficulties, Teacher, School, 

Class, Student, Planning and Evaluation. 
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1. Introdução 

 

No presente relatório irei apresentar e descrever a atividade desenvolvida como 

professora estagiária ao longo do estágio pedagógico, desenvolvido na Escola Secundária 

Eça de Queirós, e inserido no Mestrado em Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário. Este relatório será uma reflexão sobre o trabalho desenvolvido no segundo ano 

de mestrado em estreita ligação ao conhecimento adquirido no primeiro ano de mestrado, 

bem como da Licenciatura em Ciências do Desporto da Faculdade de Motricidade Humana.  

O Relatório Final de Estágio deve ser assumido como um produto de uma 

apreciação de todo o processo formativo, orientado para as competências definidas, 

com um carácter reflexivo, contextualizado, projetivo e fundamentado.  

(Guia de Estágio, 2013/2014:6) 

 

No decorrer do ano letivo de 2013/2014, abarquei funções ao nível da lecionação da 

disciplina propriamente dita desenvolvendo trabalho em quatro áreas de intervenção: 

Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem (área 1), Investigação e Inovação 

Pedagógica (área 2), Participação na Escola (área 3) e Relações com a comunidade (área 

4). O relatório está estruturado realizando uma reflexão das áreas 1 e 4 no tema “Professora 

de uma turma”, e o mesmo em relação às áreas 2 e 3, que se encontram desenvolvidos no 

tema “Ser professora de uma escola”, o que promove uma maior interação com as famílias 

para apoiar os projetos de vida e formação dos alunos (Guia de estágio, 2014), que se 

resume ao trabalho de direção de turma. Também é da responsabilidade do professor 

estagiário, coorganizar e promover o ensino e treino do Desporto Escolar (Guia de Estágio, 

2014), que se enquadra na participação escolar do professor (área 3).  

 

 “De acordo com estas perspetivas, repartiríamos as funções do professor por um conjunto 

de quatro áreas: a sala de aula; a escola; a relação escola/comunidade; a 

comunidade/sociedade”. 

(Onofre,1991:79) 
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A primeira parte refere-se à contextualização onde decorreu o estágio, fazendo uma 

caraterização da escola, do grupo de Educação Física e do núcleo de estágio. 

Na segunda parte abordo o meu papel como professora de uma turma de onde destaco a 

experiência na lecionação das aulas, a direção de turma e a visita de estudo. Neste capítulo 

faço uma reflexão sobre a minha prestação, dificuldades sentidas e estratégias para as 

ultrapassar, recorrendo a suporte teórico. 

Na última parte, menciono o meu papel como professora de uma escola, fazendo parte 

deste, a participação no desporto escolar, o projeto de investigação-ação e o projeto de 

intervenção. 

Concluo este relatório com uma análise final e conjunta de todo o estágio pedagógico e 

todas as atividades a ele inerentes, perspetivando o meu futuro enquanto professora. 
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2. Contextualização 

 

2.1. Escolher EF 

 

A escolha profissional de Educação Física foi um caminho longo, com algumas 

dúvidas e pouco claro. 

Desde que me lembro, o mundo do desporto sempre me atraiu. Começou por estar 

presente de uma forma informal, no meu dia-a-dia, nas minhas brincadeiras de criança, 

passando pela escola, em que a disciplina de expressão físico-motora e mais tarde a de EF 

eram as minhas favoritas.  

Na adolescência iniciei a minha prática desportiva, primeiro na natação, depois no 

futebol e por último na ginástica. Tanto a prática de natação como a de ginástica tinham um 

caráter não competitivo, sendo o futebol a única modalidade em que me tornei federada e 

participei em competições. Foi nesta altura que percebi que gostava mesmo de desporto e 

que queria seguir esta área, não tendo no entanto, nenhuma ideia concreta do que fazer. Foi 

assim que escolhi candidatar-me à licenciatura de Ciências do Desporto na Faculdade de 

Motricidade Humana. 

Nesta altura sabia que não queria seguir EF e que iria seguir algo relacionado com 

ginásios. Essa convicção deveu-se a ter tido poucas experiências positivas nestas aulas, 

tendo realizado aulas com pouca exigência e reduzidas aprendizagens. Só mais tarde na 

licenciatura me apercebi que a disciplina poderia e deveria ser diferente e de qualidade. 

 Foi no decorrer da licenciatura, no 3º ano, com as disciplinas de Desenvolvimento 

Curricular em EF e Estratégias de Ensino de EF, que percebi o que era a EF, em que 

consistia, as suas potencialidades e a sua importância na formação dos seres humanos. A 

par desta descoberta houve um confronto com o “mundo dos ginásios” em que percebi que 

não combinava comigo e que afinal essa área não era a minha eleição. Foi então, que decidi 

candidatar-me ao mestrado do ensino da EF nos ensinos básico e secundário na FMH. 

A minha vinda para EF deveu-se ao fato de eu gostar de estar envolvida no mundo 

do desporto, gostar de trabalhar com crianças e ensinar. Desta forma poderia conciliar todos 

os meus gostos, apetências e fazer o que mais me motiva. 
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2.2 A ESEQ 

 

O estágio pedagógico realizou-se na Escola Secundária Eça de Queirós, nos Olivais 

(ESEQ). 

A ESEQ nasceu no início da década de 60, no Bairro dos Olivais Sul. Ao longo do 

tempo teve vários nomes e nem sempre foi uma escola de referência, como hoje é 

conhecida. Inicialmente a escola acolhia muitos alunos oriundos de vários bairros 

problemáticos dos Olivais e arredores. Estes alunos valorizavam pouco a escola e tinham 

problemas de indisciplina. 

Neste momento é a escola sede do agrupamento de escolas Eça de Queirós, das 

quais fazem parte a Escola Básica Integrada Vasco da Gama e a Escola Básica Parque das 

Nações, contando com todos os níveis de educação, ensino e formação, tendo a 

possibilidade de oferecer várias alternativas de formação a toda a população e integrá-la no 

meio escolar, como o ensino regular, cursos profissionais, formações modulares, ensino 

recorrente por módulos capitalizáveis e centro de novas oportunidades. Existe ainda uma 

vasta oferta de clubes e projetos em que os alunos podem participar, nomeadamente o 

Desporto Escolar, demonstrando assim que é uma escola preocupada em formar os alunos 

de uma forma integral, tal como refere no seu projeto educativo. Apesar de defender essa 

formação, na prática poderia ir mais além dando mais apoio aos projetos que vão sendo 

desenvolvidos. No decorrer do projeto implantado pelo NE (“Entra na zona” que mais à 

frente será explicado), sentimos que foi muito bem recebido e aceite pela escola, no entanto 

também sentimos falta de apoio no decorrer do mesmo. Essa falta de apoio refletiu-se nas 

dificuldades em encontrar as instalações desportivas da escola livres para o funcionamento 

desse projeto, pois a escola após as aulas, aluga as instalações a vários clubes. Também 

ao nível do acesso dos alunos à oferta desportiva da escola se notavam incoerências, onde 

os alunos pertencentes ao turno da tarde se encontravam possibilitados de participar no 

Desporto Escolar, devido aos horários do mesmo coincidirem com o início das aulas. Os 

treinos do DE são quase todos na hora de almoço pois é o único período do dia em que as 

instalações estão livres, sem aulas de EF.  

Deste modo, a escola (direção) deveria reorganizar os horários das aulas de EF, de 

modo a ter as instalações desportivas livre para a realização de projetos extracurriculares, 

bem como reorganizar os horários letivos dos alunos, dando possibilidade de participar nos 

vários projetos que a escola oferece e assim terem uma formação integral. 
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Ao nível das infraestruturas para todas as atividades, letivas e não letivas, a escola 

conta com um bloco principal, onde estão situados os órgãos de gestão e administrativos, 

serviços, desenvolvimento de outras atividades e lecionação das aulas, exceto Educação 

Física. A EF dispõe um bloco que corresponde ao pavilhão. Este pavilhão é composto por 

um campo de jogos outdoor, ginásio com material e aparelhos de ginástica, balneários, 

gabinete de EF, arrecadação. Das instalações para as aulas de EF faz parte ainda um 

campo sintético exterior. 

A escola dispõe ainda de vários serviços para os professores e alunos, como a 

secretaria, papelaria, biblioteca, serviço de orientação e psicologia, refeitório e bar. Bem 

como vários projetos, onde os alunos podem participar, contribuindo desta forma para a sua 

formação integral. Os projetos que existem abrangem diversas áreas e entre eles destacam-

se o Gabinete de Informação e Educação para a Saúde (GIES), gabinete de promoção da 

disciplina do aluno, clube de teatro, clube de robótica e desporto escolar. 

Considero portanto, que a escola está muito bem servida no que diz respeito a 

instalações e materiais para a lecionação das aulas, que é uma escola bonita e onde me 

senti confortável. Apesar de ter boas condições, a escola tem pouco espaço livre para os 

alunos poderem desfrutar e praticarem AF informal nos tempos sem aulas. 

 

2.3 GEF da ESEQ 

 

O grupo de EF da ESEQ é composto por 11 professores e 3 professores estagiários. 

É um grupo recente, pois houve muitos professores que saíram e deram lugar a outros 

novos que entraram, quebrando um pouco a dinâmica que já existia no grupo há vários 

anos. Sendo então um ano de algumas mudanças, adaptação e criação de novas dinâmicas 

de grupo.  

O grupo dispõe de vários documentos elaborados a partir dos PNEF e tendo em 

conta a realidade escolar, que orientam o trabalho dos professores promovendo uma 

coerência entre turmas e entre anos de escolaridade. 

Estes documentos abordam as 3 áreas da EF (atividades físicas e desportivas, 

aptidão física e conhecimentos), sendo que a área dos conhecimentos é a que tem mais 

lacunas, pois não tem explicitamente que conteúdos a transmitir em cada ano de 
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escolaridade, ficando à mercê de cada professor o que lecionar, podendo comprometer a 

coerência entre turmas e entre anos de escolaridade. 

Existe também um protocolo de avaliação inicial (PAI), definindo os objetivos 

avaliação inicial e as condições de aplicação do protocolo, com situações que permitem 

caraterizar o aluno no que diz respeito às AFD e aptidão física (AF). As lacunas detetadas 

no PAI pelo núcleo de estágio, foi ao nível dos conhecimentos, em que não há instrumentos 

para avaliar esta área. Deste modo o NE propôs-se a elaborar um teste diagnóstico, o que 

acabou por não acontecer. Consequentemente não foi realizada AI dos conhecimentos dos 

alunos da turma. Uma forma de ultrapassar esta lacuna seria, em primeiro lugar, definir os 

conteúdos a lecionar da área dos conhecimentos em cada ano de escolaridade e 

posteriormente, elaborar um teste diagnóstico.  

Existe ainda um sistema de roulement, dado que as instalações não são totalmente 

polivalentes, é necessário definir a periodicidade das instalações que influencia a lecionação 

de certas matérias. Este sistema define os espaços atribuídos a cada turma de 3 em 3 

semanas. Nesse período, cada turma está em 2 instalações diferentes. Esta organização 

tem como objetivo, para além de organizar e orientar o funcionamento das aulas de EF para 

cada turma, permitir que as turmas não fiquem mais de 3 semanas sem estar num espaço e 

sem uma dada matéria específica daquele espaço (como por exemplo, ginástica de 

aparelhos que é feita no ginásio). Podendo o professor desenvolver um trabalho contínuo e 

progressivo nas diversas matérias ao longo de todo o ano. 

O grupo tem ainda a responsabilidade de organizar algumas atividades no âmbito da 

disciplina de EF. O desporto escolar, que conta com 5 núcleos (badminton, ténis de mesa, 

futsal feminino, basquetebol masculino, voleibol masculino e feminino e atividades rítmicas e 

expressivas), torneios inter-turmas no final do 1º e 2º período das várias modalidades do 

desporto escolar (ténis de mesa, badminton, voleibol, basquetebol). 

Relativamente ao ambiente de trabalho, apesar de ser um grupo com muitos 

elementos novos, senti-me completamente integrada, à vontade para esclarecer dúvidas e 

que havia espaço para partilha e troca de ideias, bem como o clima positivo de trabalho. 
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2.4 Núcleo de Estágio 

 

O núcleo de estágio (NE) é um grupo de trabalho, composto por professores mais 

experientes e outros menos experientes, onde há uma constante análise e discussão de 

ideias. Considero portanto, no estágio pedagógico, o NE uma mais-valia. A possibilidade de 

trabalhar em grupo enriquece todo o processo de formação e aprendizagem, quer por 

termos contato, apoio e supervisão de profissionais altamente competentes e experientes, 

quer por podermos aprender com os erros e “conquistas” dos nossos colegas estagiários, 

sem no entanto esquecer, o espírito de grupo, cooperação e entre ajuda, capacidades muito 

importantes no mundo do trabalho hoje em dia. 

O núcleo de estágio é composto por dois professores orientadores, um de escola e 

um de faculdade e 3 professores estagiários.  

As principais atividades/tarefas do NE são o planeamento, observação das aulas e 

discussões sobre aspetos menos positivos e dificuldade sentidas e estratégias para 

ultrapassar essas dificuldades. 

É de destacar o bom funcionamento do grupo e a boa relação entre todos os 

elementos do NE. Desta forma foi possível, ao longo do ano, ultrapassar momentos menos 

bons e mais difíceis com maior tranquilidade e otimismo. O espírito de entre ajuda, o 

companheirismo, a confiança, o profissionalismo e a boa disposição marcaram muito todo o 

processo de formação permitindo enriquecer a formação profissional e ainda desfrutar de 

bons momentos a nível pessoal. Graças à dinâmica criada pelo NE foi possível implementar 

os pressupostos da supervisão pedagógica.  

A supervisão pedagógica é um processo de formação que pressupõe a existência de 

pelo menos um professor mais experiente e outro com menos ou mesmo sem experiência 

nenhuma. Trata-se de um processo de formação, com longa duração e que se desenrola no 

contexto da prática profissional. O professor com mais experiência tem como tarefa principal 

diagnosticar as dificuldades e lacunas do professor menos experiente, aconselhando e 

conduzindo-o a adotar comportamentos que permitam ultrapassar essas mesmas 

dificuldades e lacunas. Para isso pode utilizar várias estratégias como por exemplo, o painel 

de discussão, estudo autónomo, preleção, demonstração, autoscopias, entrevista, ensino 

em pares e observação pedagógica. Para todo este processo ter sucesso é necessário, para 

além do referido em cima, uma relação saudável entre formador e formando, em que existe 
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confiança, compreensão, profissionalismo, cooperação, proximidade e um clima positivo, 

pois só assim se retirará o máximo proveito de todo este processo formativo (Onofre, 1996). 

Ambos os orientadores, tiveram sempre uma supervisão não diretiva. A supervisão 

não diretiva carateriza-se por o formador não fornecer informações acerca do modo como se 

deve proceder, promovendo que o formando encontre as soluções para os problemas 

através da descoberta guiada (Onofre,1996). Deste modo permitiu que tivesse que ir 

procurar as soluções para os problemas e dificuldades sentidas bem como experimentar 

várias estratégias e descobrir se funcionavam no contexto onde me encontravam ou não, 

promovendo o autoconhecimento, a reflexão e a crítica. 

 

2.5 Turma 10ºC3 

 

A primeira turma com que trabalhei durante um ano letivo na escola foi a turma do 

10ºC3.  

O trabalho de um professor com a sua turma deve ser direcionado para as suas 

necessidades ter em conta as suas caraterísticas, as motivações, expetativas e preferências 

dos alunos. Deste modo, para conhecer melhor os alunos com quem iria trabalhar durante 

todo o ano letivo, foram aplicadas fichas individuais de caraterização da turma da disciplina 

de EF, elaboradas pelo NE, posteriormente analisadas e também fichas de caraterização de 

turma da DT, ambas preenchidas no início do ano. Através destas fichas pude perceber 

quais as suas disciplinas preferidas, hábitos de prática de atividade física, existência de 

problemas de saúde, disciplinas mais e menos favoritas, matérias de EF mais e menos 

favoritas. A partir destas fichas pude concluir que a maioria dos alunos não praticavam 

qualquer modalidade desportiva/exercício físico fora da escola, que a maioria preferia os 

Jogos Desportivos Coletivos e que não gostavam de ginástica e dança. 

 A par destas medidas, foi ainda realizado um teste sociométrico, para avaliar as 

relações entre os alunos da turma. Este teste foi aplicado no final do 1º período, e permitiu 

perceber quais os alunos mais aceites e os menos aceites. Estes resultados foram 

partilhados em conselho de turma, para que os professores pudessem tomar medidas de 

intervenção no decorrer do seu trabalho. De destacar que ao longo do ano a turma teve uma 

evolução muito “engraçada” e positiva no que diz respeito às relações entre alunos, 
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tornando-se no final do ano, uma turma unida, com alunos que cooperam uns com os outros 

e se protegem entre si. 

 A turma é constituída por 25 alunos, no início eram 26, mas um aluno mudou de 

escola no início do 2º período. É uma turma do ensino regular do curso de cientifico-

humanístico. Tem 8 raparigas e 17 rapazes e as suas idades variam entre os 14 e os 16 

anos. A maioria reside em zonas próximas da escola e vem de escolas da freguesia, 

havendo alguns alunos que já se conheciam de anos anteriores. 

A maioria dos alunos são assíduos. No entanto, muitas vezes há muitos alunos 

presentes mas não participam nas atividades práticas da aula. De forma a integrar os alunos 

que não podiam, por alguma razão, participar nas atividades práticas da aula, elaborei um 

conjunto de fichas da área dos conhecimentos para serem resolvida durante a aula, com 

possibilidade de consulta. 

No geral, a turma demonstra boas capacidades para a disciplina, podendo dividir a 

turma em 2 grupos, um mais forte, onde se encontram a maioria dos alunos, e outro, mais 

pequeno, com alunos com mais dificuldades. Apesar de a maioria dos alunos do grupo mais 

forte ter boas capacidades e ter uma margem de progressão bastante animadora, a falta de 

empenho, a indisciplina e a falta de motivação para a disciplina de EF, levou a que muitos 

alunos ficassem aquém das suas possibilidades no final do ano e não evoluíssem tanto 

quanto podiam.  

Os aspetos acima mencionados foram sempre grandes dificuldades que senti ao 

longo de todo o ano e que sempre tentei inverter. Assim, acabaram por tornar a maioria das 

aulas momentos difíceis e pouco prazerosos, ao contrário do que pensava que iria ser na 

fase inicial do estágio. 
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        3. Professora de uma turma 

 

O presente capítulo visa a abordar a minha experiência enquanto professora de uma 

turma. Como o papel de um professor vai muito além de lecionar aulas, abordarei aspetos 

relacionados com a condução das aulas, planeamento, avaliação e Direção de Turma. 

 

3.1 Evoluindo em conjunto 

 

Segundo Siedentop (1983), o professor eficaz é o que consegue que os alunos 

estejam mais tempo nas atividades de aprendizagem de livre vontade. 

O primeiro impacto no desempenho do papel de professor não é nada fácil. 

Apercebi-me que ser professor, afinal é ainda mais difícil do que pensava, e nunca pensei 

que fosse fácil.  

As primeiras experiências como professora diria que são caóticas. Temos de nos 

preocupar e comandar uma série de operações, muitas vezes nunca antes experimentadas 

em contexto real, tais como dar instrução, gerir e organizar a aula, acompanhar os alunos 

nas suas aprendizagens, dando feedback e ainda promover um clima positivo de aula. Por 

isso o que senti nos primeiros tempos foi o que se chama de “choque com a realidade”, que 

significa que o professor estagiário não consegue usar o que aprendeu na primeira parte da 

formação inicial (FI) para resolver os problemas e dificuldades que sente nesta fase (Onofre, 

1996). Para acentuar ainda mais este choque com a realidade, a fase inicial de formação do 

professor estagiário coincide com o período da avaliação inicial (AI).  

A AI é uma fase muito importante de todo o processo ensino-aprendizagem pois é a 

partir dela que se parte para o planeamento de todo o ano letivo, ou seja, todo o trabalho 

durante o ano depende desta fase. Este período é o período em que o professor deteta as 

dificuldade e limitações de cada aluno da turma e projeta as suas possibilidades, 

diagnostica, projeta e prognostica até onde o aluno pode ir em cada matéria (Carvalho, 

1994). A avaliação inicial tem como objetivos principais, diagnosticar, projetar e 

prognosticar, apresentar aos alunos todas as matérias a trabalhar ao longo do ano, definir 

matérias prioritárias, caraterizar a turma em geral e os vários alunos, podendo definir 

dinâmicas e grupos de trabalho, incutir regras e rotinas de funcionamento das aulas, 

promover a aprendizagem dos alunos mesmo fazendo uma avaliação inicial, retirar o 
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máximo de informações possíveis para a construção do Plano Anual de Turma (PAT) 

(Carvalho, 1994).  

Ao longo deste período, que durou 6 semanas, senti muitas dificuldades em 

concretizar todos os objetivos da AI. O que aprendi na FI foi sem dúvida importante, no 

entanto no momento de aplicação do protocolo de avaliação inicial (PAI) senti que tudo o 

que sabia era inútil, pois não consegui aplicar quase nada apesar de saber os objetivos e de 

como deveria ser feita, mas tudo na teoria. Passar da teoria à prática foi um quebra-

cabeças. Sabia que tinha de identificar os alunos da turma com o nível correspondente do 

Programa Nacional de Educação Física (PNEF), sabia quais os níveis que existiam e em 

que consistia cada um deles, sabia que os bons e os maus alunos se destacam facilmente e 

por isso tinha de dedicar mais tempo a observar os alunos que eram difíceis de avaliar. No 

entanto, eu não sabia identificar na prática se um aluno era nível introdutório ou elementar 

nas várias matérias, isso foi umas das maiores dificuldades para conseguir fazer uma boa AI 

e retirar informações úteis. Eu ainda nem sabia dar uma aula, em que garantisse que os 

alunos aprendessem, em que conseguia acompanhar as suas aprendizagem e dar 

feedback, gerir e organizar as tarefas de aula, garantir um bom clima de aula e ainda 

conseguir registos de todos os alunos de todas as matérias feitas em aula. Por isso não foi 

totalmente surpreendente que o resultado da AI não tivesse sido o melhor e que quase 

todas as informações que consegui retirar estavam erradas. A falta de experiência que é 

caraterística nesta etapa de formação levou a que a maior parte do meu balanço de AI 

também estivesse errado. Faltava-me prática a identificar os alunos que são de nível 

introdutório (I) ou nível elementar (E) em todas as matérias, faltava-me observar alunos com 

vários desempenhos e em várias situações de aprendizagem. Deste modo considero que 

observar as aulas dos colegas do NE foi uma mais-valia, pois tentava perceber qual o nível 

de cada aluno em cada matéria discutindo com os restantes membros do grupo. Outra 

estratégia para ir melhorando a minha capacidade de observação e diagnóstico foi encontrar 

comportamentos típicos entre alunos de determinado nível, principalmente em Jogos 

Desportivos Coletivos (JDC), bem como pontos em comum de determinado nível nas 

diferentes matérias, caso dos JDC, e ainda a preocupação em dedicar mais tempo ao 

alunos que não se destacavam, para tentar perceber que nível eram, já que os bons e os 

maus se destacam e identificam facilmente, como disse anteriormente. 

 

Após a difícil tarefa de fazer a avaliação inicial, segue-se a construção do Plano 

Anual de Turma (PAT). O PAT é o guião de trabalho para todo o ano letivo, que pode e deve 
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ser alterado ou reformulado sempre que haja essa necessidade, ajustando-o ao processo 

ensino-aprendizagem. É o planeamento com todas as atividades a realizar ao longo do ano, 

onde estão definidos objetivos de cada matéria e área a trabalhar em cada etapa, matérias 

prioritárias, possíveis grupos de trabalho, estratégias de ensino e metas a alcançar no final 

do ano, isto é o prognóstico para cada aluno em cada matéria e nas diferentes áreas de EF, 

onde é feita uma caraterização geral da turma e dos alunos individualmente (Carvalho, 

1994). 

As maiores dificuldades que senti na execução do PAT foram a periodização de 

objetivos, que objetivos trabalhar em cada etapa e a definição do prognóstico final. Mais 

uma vez a minha inexperiência, não me permitia saber o tempo necessário para cada aluno 

atingir certas aprendizagens, nem quanto tempo é necessário para atingir dado objetivo, 

desta forma foi muito difícil projetar e planear todo o trabalho a fazer ao longo de um ano. O 

que acabou por acontecer foi que a maioria das projeções e planeamentos feitos por mim 

revelaram-se ambiciosas demais, incoerentes e inexequíveis, no sentido de dar pouco 

tempo para trabalhar cada objetivo e selecionando objetivos a mais para um dado período 

de tempo. Assim, tive de ir ajustando todo o meu planeamento através dos planos de etapa 

(PE) e de unidade de ensino (PUE). 

Os PE e PUE foram instrumentos muito úteis, que me deram oportunidade de ir 

percebendo a periodização dos objetivos, por etapas mais pequenas que o ano letivo. No 

entanto, claro que surgiram dúvidas e incorreções nas projeções e planeamentos feitos, mas 

no decorrer do tempo, a experiência que fui ganhando ao longo do ano de estágio e os erros 

cometidos, bem como as aprendizagens daí retiradas, levaram-me a que no 3º período, 

última etapa de formação, tudo se tornasse mais claro e coerente na minha cabeça, 

sentindo-me com mais capacidade de planear. 

Ao nível do planeamento de aulas, também sempre demonstrei e senti dificuldades. 

Dificuldades que surgem porque o ensino é imprevisível e a inexperiência não deixa 

antecipar a ocorrência de certos problemas como consequência de várias decisões 

tomadas. Como refere Januário (1994), os professores mais experientes recorrem às suas 

experiências passadas para tomar decisões. Deste modo o planeamento torna-se numa 

ferramenta de grande importância e confere um grande suporte aos professores estagiários 

na condução das aulas (Januário, 1994).  

Ao longo do ano o planeamento das aulas foi evoluindo, numa primeira fase ele 

deveria ser, complexo, pensado ao pormenor, pensando e antecipando todos os problemas 

que poderiam surgir em cada situação e ter sempre vários planos alternativos, isto é, 
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imaginar vários cenários que poderiam ocorrer durante a aula e antecipar as várias soluções 

para cada um deles. 

Inicialmente os planos de aula, tendo em conta as minhas caraterísticas e da turma, 

deveriam ser muito complexos, contendo objetivos da aula, situações de aprendizagem, os 

seus objetivos e instrução que deveria dar aos alunos, mapa de organização da aula, grupos 

de trabalhos, gestão de tempo e tarefas, a posição de cada aluno nas diferentes situações 

de aprendizagem, que circulação iria fazer ao longo da aula, bem como objetivos pessoais, 

tais como o número de feedbacks que teria de dar. 

Uma das principais dificuldades nesta competência, fruto da minha inexperiência, foi 

o conseguir antecipar problemas que poderiam surgir no seguimento de algumas decisões 

que fazia a nível de planeamento, não conseguindo planear com pormenor e antecipar todas 

as consequências que as minhas ações em aula e decisões de planeamento poderiam ter, 

não conseguindo assim antever soluções ainda no planeamento para eventuais percalços 

que surgissem durante as aulas. Desta forma, surgiram muitas dificuldades na condução 

das aulas.  

Ainda assim, de forma a conseguir melhorar a minha capacidade de planeamento de 

aulas, foi muito importante a partilha de documentos, nomeadamente planos de aula, 

observar as aulas dos colegas do NE, ver e perceber as estratégias utilizadas, o que 

funcionou para poder adaptar na minha turma, e o que não funcionou, para não utilizar. Foi 

também muito importante, todas as reuniões e discussões acerca dos planos, ouvir os 

conselhos do OE e dos colegas. 

Como consequência das dificuldades demonstradas na fase de planeamento, 

também revelei muitas dificuldades na condução das aulas. 

Relativamente à dimensão organização e gestão, demorei muito tempo até conseguir 

que a turma adotasse as regras e rotinas de funcionamento da aula. O que levava a que os 

tempos de transição entre tarefas e a organização dos alunos fosse demorada, contribuindo 

para que houvesse muitas paragens nas aulas, levando a comportamentos fora da tarefa e 

um menor tempo de prática dos alunos. Os momentos de instrução também eram confusos. 

O discurso era pouco claro e pouco sucinto, não garantia o silêncio e a atenção dos alunos, 

tendo de chamar a atenção muitas vezes e repetir tudo novamente, perdendo assim, mais 

uma vez, tempo de prática. Também tinha problemas ao nível da linguagem não-verbal, 

como a fraca projeção da voz, a falta de entusiasmo e de segurança nas minhas 

capacidades. O acompanhamento das aprendizagens também ficou comprometido a 
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maioria das vezes pela minha prestação, pois o feedback aos alunos não era constante. 

Uma das dificuldades sentidas foi a de observação e deteção do erro no decurso da 

execução das ações motoras, bem como a oportunidade para dar o feedback. Como não 

era algo que estivesse automatizado, muitas vezes era transmitido tarde, o que poderia 

comprometer o seu efeito nos alunos. Na dimensão clima, foi difícil garantir um clima de aula 

positivo. Devendo-se à minha dificuldade de criar boa relação com os alunos e boa relação 

alunos-tarefa.  

De forma a ultrapassar estas dificuldades foi importante todo o apoio do NE, das 

discussões em grupo, da observação de aulas dos colegas e de um estudo autónomo sobre 

a matéria. Na instrução comecei por planear e escrever o que deveria dizer, de forma a 

tornar o momento mais claro e resumido, tentando seguir as diretrizes da teoria, que 

defende que a instrução é constituída por toda a linguagem verbal e não-verbal do 

professor. Verbal no que se refere à exposição, explicação e feedback, não-verbais a 

demonstração, volume e entoação da voz, contato visual, expressões faciais e entusiasmo 

do professor (Mesquita e Rosado, 2009). É considerada um dos fatores de eficácia 

pedagógica, na medida em que transmite informações importantes sobre as tarefas que os 

alunos têm de realizar, como o significado e importância da tarefas, objetivos a alcançar, a 

organização da prática (formação de grupos, espaços e equipamentos a utilizar) e tempo de 

prática concedido (Mesquita e Rosado, 2009). Quanto ao feedback, no plano de aula fui 

colocando, no espaço de objetivos da professora, o número de feedbacks que tinha de dar 

na aula, entre eles os dados à distância, que eram os que menos utilizava. Para além destas 

estratégias, a observação de alunos a executarem ações motoras, nas aulas dos colegas 

estagiários, procurando detetar o erro e discutindo o resultado entre os restantes membros 

do NE, fez com que melhorasse a minha capacidade de observação e deteção do erro. O 

feedback é a informação transmitida ao aluno após uma ação motora, fornecendo 

informações sobre a realização dessa ação motora e de que forma pode melhorar, com o 

objetivo de melhorar a sua prestação (Mesquita e Rosado, 2009). O feedback deve ser dado 

imediatamente a seguir à realização do comportamento, devendo descrever o que foi feito, 

informando do que falta fazer para atingir o esperado e o que tem de fazer para conseguir 

atingir o objetivo esperado, podendo desta forma modificar e melhorar o comportamento 

executado. Deve ser preferencialmente positivo. 

Ao nível do sistema de gestão de tarefas, a boa gestão das regras, rotinas, 

expetativas, monitorização das tarefas e avaliação, contribuem para um clima de 

aprendizagem positivo (Doyle, 1986) citado por Ferreira e Rosado (2009). São várias as 
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tarefas que o professor tem de gerir na aula, desde o tempo aos materiais e alunos, tendo 

como objetivo obter um elevado empenho destes nas atividades e o aumentar do tempo de 

prática. Para isso é necessário que sejam criadas e implementadas rotinas de organização, 

dando a conhecer aos alunos, o que fazer nas diferentes situações, aumentando a dinâmica 

da sessão, reduzindo o tempo dedicado às tarefas de gestão (Ferreira e Rosado, 2009). 

Desta forma, as estratégias que utilizei para ser mais eficaz na gestão e organização 

de tarefas foram no sentido as tornar simples para que a sua aplicação em aula fosse mais 

eficaz. Mais concretamente, defini no planeamento medidas como a formação de grupos de 

trabalho para toda a aula, procurando que as alterações fossem mínimas, a colocação dos 

alunos no espaço da aula, as suas movimentações sempre que necessário, procurando no 

entanto evitá-las ao máximo, mantendo os alunos no mesmo espaço, combinação de sinais 

sonoros e regras de funcionamento, a instrução, os exercícios e objetivos que cada grupo 

tinha de realizar. Em aula, preocupei-me em melhorar a instrução, sendo mais assertiva e 

direta na organização dos alunos. Estas estratégias surgiram, mais uma vez, na sequência 

das discussões entre o NE e observação das aulas. 

Melhorar o clima de aula foi bastante difícil. Penso que só consegui melhorar no 3º 

período, apesar ter tentado várias estratégias ao longo do ano. A relação que criei desde o 

início com os alunos não foi boa e penso que foi consequência de um conjunto de situações. 

Nomeadamente da minha incompreensão dos seus comportamentos, do não saber 

relacionar-me com adolescentes, da minha falta de segurança no papel de professora, da 

minha falta de perceção de competência e por vezes na falta de motivação para 

desempenhar o papel de professora, pois estava fora da minha zona de conforto e sob uma 

grande pressão. As estratégias que adotei para poder dar a volta por cima passaram por 

recorrer a feedbacks positivos quando os alunos mal comportados faziam alguma coisa bem 

e a aligeirar quando tinham alguma atitude menos certa. Tentei percebê-los e pensar o 

porquê de serem da forma que eram, quais as suas motivações e o que pensavam da 

escola, aqui foi importante o contato que tive com os encarregados de educação (EE) na 

direção de turma, conhecendo a sua história e contexto familiar. Contudo, estas estratégias 

pouco ou nenhum efeito tiveram. As mudanças mais significativas surgiram do decorrer de 

uma visita de estudo à praia (explicado mais adiante). Penso que esta visita demonstrou que 

é preciso existir um tempo em que deixamos de ser professores e alunos, para poder 

conviver e criar laços num ambiente mais informal e descontraído, onde nos podemos 

conhecer melhor. Do clima menos positivo que caraterizou a maior parte das aulas, teve 

como consequências a indisciplina. A indisciplina foi a consequência de um conjunto de 
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erros e decisões que cometi enquanto professora e das caraterísticas da turma. Os erros 

prendem-se com as dificuldades já em cima descritas, quer ao nível do planeamento, da 

condução das aulas, da avaliação dos alunos, da escolha dos objetivos e das situações 

aprendizagens. Os professores estagiários têm dificuldade em se aperceber dos 

comportamentos dos alunos e é por isso que devem ser orientados por professores mais 

experientes, ganhando consciência dos seus pensamentos e ações. Desta forma e pela sua 

inexperiência também têm dificuldade de prevenir e remediar os comportamentos de 

indisciplina dos alunos, gerando uma falta de motivação para envolver os alunos em 

atividade (Fernandez Balboa, 1991) citado por Oliveira (2001).  

A avaliação pode também ser um instrumento na prevenção da indisciplina, 

nomeadamente a avaliação formativa, que permite que os alunos se envolvam no processo 

ensino-aprendizagem. 

Ao longo do ano letivo, utilizei vários tipos de avaliação, a avaliação inicial (já 

abordada anteriormente), a avaliação sumativa, a autoavaliação e a avaliação formativa. 

 A avaliação sumativa carateriza-se por ser um juízo de valor sobre um objeto 

avaliado, referindo-se a processos concluídos, tendo como objetivo informar sobre a 

qualidade do objeto avaliado e determinar o sucesso ou insucesso (Harlen, 2006). Apenas 

traduz em número o desempenho do aluno nas diferentes áreas da EF, dando muito pouca 

informação acerca dos objetivos que atingiu ou não e onde se situa. Desta forma é 

importante que seja utilizada, a todo o momento a avaliação formativa. As dificuldades na 

realização da avaliação sumativa prenderam-se com a não utilização da avaliação formativa. 

Não porque não soubesse que é importante, mas por incapacidade de a utilizar nas aulas, 

nesta fase. Neste período ainda estava numa fase de sobrevivência às aulas e as minhas 

preocupações ainda eram muito direcionadas para as tarefas de organização e gestão, 

instrução e acompanhamento das aprendizagens. Desta forma, não consegui reunir muitos 

dados úteis para a realizar. Na 2ª e 3ªetapa de formação, a avaliação sumativa tornou-se 

uma tarefa mais fácil, pois para além de já estar familiarizada com o processo, consegui 

implementar a avaliação formativa, conseguindo assim as informações que necessitava para 

ser capaz de fazer a avaliação sumativa.  

A avaliação formativa foi também uma parte da avaliação que não foi implementada 

desde o início do ano, pelas razões já enunciadas anteriormente. Com o passar do tempo e 

as experiências tidas, fui evoluindo no meu processo de formação, o que me permitiu 

conseguir utilizar e implementar a avaliação formativa. A avaliação formativa é de extrema 

importância. É através deste tipo de avaliação que o professor regula e orienta o processo 
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de ensino-aprendizagem (Carvalho, 1994). Permite que o aluno tome consciência da sua 

situação, onde se encontra e até onde pode chegar, está informado acerca dos objetivos 

que tem de alcançar, os que já alcançou e permite que o aluno se envolva com o seu 

processo de aprendizagem (Carvalho, 1994). Esta última teve muita importância na minha 

turma, pois quando partilhei os dados da avaliação formativa, através de fichas individuais 

com os resultados em todas as matérias da área de atividades físicas e desportivas, 

resultados da área dos conhecimentos e da aptidão física, notei que os alunos ficaram mais 

motivados e empenhados nas tarefas, havendo uma diminuição nos comportamentos fora 

da tarefa, contribuindo para a melhoria do clima de aula. 

A 3ª etapa de formação caraterizou-se por algumas mudanças nas aulas. A 

experiência que já tinha ganho nos 2 períodos anteriores permitiu que chegasse a esta fase 

mais confortável e segura do meu papel enquanto professora. Foi nesta etapa “que se fez 

luz” e que tudo fez sentido. A minha evolução traduziu-se pela elaboração de planeamentos 

mais coerentes, ainda que com alguns erros, com seleção de objetivos mais correta e de 

acordo com as possibilidades dos alunos. Foi também nesta etapa que passei a 

implementar com mais afinco a individualização do ensino, em que cada aluno tinha 

definido, numa folha de avaliação formativa, os objetivos a atingir e já atingidos, em cada 

matéria para obter dado nível, em cada unidade de ensino. Nas situações de aprendizagem 

recorri na maior parte das vezes ao jogo, no caso dos JDC, e à competição, para motivar os 

alunos, pois era o que eles mais gostavam. Optei também por grupos de trabalho 

heterogéneos, de forma a promover o espírito de entreajuda e o trabalho de equipa, fazendo 

com que os alunos mais fortes ajudassem os alunos com mais dificuldades, fazendo das 

situações de aprendizagens momentos mais desafiantes. 

Relativamente à condução da aula, tornei-me numa professora mais clara, objetiva e 

com mais certezas do que tinha de fazer e do que os alunos tinham de fazer para atingir os 

objetivos. Os momentos de instrução e de organização tornaram-se mais eficazes, no 

entanto ainda tinham bastantes falhas. Tornei-me mais competente a gerir as tarefas da 

aula e a acompanhar os alunos nas suas atividades, dando-lhes um feedback mais 

frequente e de melhor qualidade, pois tinha apurado a minha capacidade de observação e 

deteção do erro e estava mais familiarizada com os aspetos técnicos das matérias.  

Na avaliação também notei melhorias, especialmente na formativa, na medida em 

que já conhecia os alunos, onde eles estavam em cada matéria e onde poderiam chegar, 

sendo mais fácil fazer a avaliação formativa. O que por sua vez facilitou a realização da 

avaliação sumativa, pois os dados que detinha da avaliação formativa eram suficientes. 
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Foi com satisfação, que verifiquei que os meus alunos evoluíram a par e passo com 

a minha evolução. Quanto mais competente e segura me tornei em todas as tarefas de 

ensino, mais cumpridores, empenhados e motivados se tornaram os meus alunos. Assim, 

eu evoluí através deles e eles através de mim. Como consequência, notei que o clima de 

aula também foi alterado, passando a ser um clima positivo em que as relações professor-

aluno e aluno-tarefa eram também positivas. Podendo assim dizer que o professor influencia 

os alunos e os alunos influenciam o professor (Tassoni, 2000). 

Desta experiência retiro que o ensino não é o resultado da soma de partes isoladas. 

É muito mais do que isso, cada parte tem a sua influência no resultado final e no 

funcionamento das restantes partes, fazendo então do ensino uma tarefa complexa e que 

depende de muitas variáveis para ter sucesso. Assim o planeamento influencia a condução, 

esta por sua vez influencia a avaliação e a avaliação influencia o planeamento.  

 

3.2 Uma mais-valia 

 

3.2.1 Direção de turma 

 

A direção de turma é um meio privilegiado para conhecer os alunos, os EE, contexto 

familiar onde estão inseridos, e contatar com os professores da turma. Tornando-se o DT o 

elo de ligação entre todos, sendo também através deste que os EE comunicam com a 

escola e vice-versa. 

O DT tem como funções principais contribuir para a integração dos alunos no meio 

escolar, para o seu desenvolvimento pessoal e social, fazer a comunicação entre a escola, 

encarregados de educação e a comunidade escolar, tendo ainda que coordenar todos os 

professores da turma (Boavista e Sousa, 2011). 

Na ESEQ existe um acompanhamento dos DT pela direção, através de várias 

reuniões que se realizam ao longo do ano, orientando o trabalho dos DT com as suas 

turmas, e onde são fornecidos vários documentos orientadores. São ainda transmitidas 

várias informações como as tarefas a realizar na DT, a legislação em vigor, a receção aos 

EE e a preparação de reuniões (Conselho e turma, EE e intercalares). 
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Um dos objetivos da participação na direção de turma no âmbito do estágio 

pedagógico é o desenvolvimento de competências de caraterização e acompanhamento 

pedagógico da sua turma (guia de estágio, 2013). Assim, para caraterizar a turma foi feito o 

estudo de turma, em que foram utilizadas as fichas dos alunos da direção de turma, da 

disciplina de EF e o teste sociométrico. Sendo o estudo de turma uma tarefa do DT e de 

estágio, foi elaborado por mim. Posteriormente foi partilhada a caraterização da turma com 

todos os professores do CT, através de uma apresentação na reunião de avaliação do 1º 

período. Considero a caraterização da turma uma ferramenta muito importante e útil, bem 

como a partilha dos resultados e o seu debate entre os professores da turma, pois 

conhecendo a turma é possível retirar informações e conclusões para a criação de 

estratégias que melhore o funcionamento das aulas. 

Considero que a minha participação na DT foi um ponto positivo para todos, para a 

minha formação, para a turma e para a professora DT, que por lecionar uma disciplina 

opcional, não tinha contato com todos os alunos da turma, sendo eu muitas vezes a “ponte” 

entre esses alunos, os EE e a DT. 

 A primeira tarefa de DT foi a reunião de apresentação, em que conheci a turma. 

Nesta reunião tive um papel secundário, onde auxiliei a professora DT nas tarefas 

necessárias.  

No decorrer do 1º período, houve a necessidade de fazer reunião intercalar de CT, 

pois a turma tinha alguns problemas de comportamento em quase todas as disciplinas. 

Foram partilhados os problemas que cada professor sentia nas suas aulas e debatidas as 

estratégias/soluções que cada professor tinha ou pensava adotar para a resolução desses 

mesmos problemas. Uma das estratégias foi apresentada pela professora de matemática, a 

planta da sala de aula, que tinha elaborado para a sua aula, sendo partilhada com os 

restantes professores e posteriormente adotada para todas disciplinas necessárias. 

Nas reuniões de avaliação realizadas no final de cada período, auxiliei a DT nas 

tarefas de preparação e condução da reunião, participando ativamente sempre que 

pertinente. 

Relativamente a outras tarefas da DT, foi hábito, durante todo o ano letivo, 

acompanhar, semanalmente, a DT no horário estipulado para atendimento dos EE e para 

realização de tarefas burocráticas, como marcação e justificações de faltas entre outros 

assuntos pertinentes que surgissem da DT. Este contato com a DT permitiu-me conhecer 

melhor os alunos, saber o seu desempenho nas diferentes disciplinas, conhecer os seus 
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contextos e histórias familiares e tentar compreendê-los melhor, compreender os seus 

comportamentos e atitudes nas aulas de EF, pois nem sempre eram os mais adequados 

para uma aula. 

Todo o acompanhamento da DT foi feito num clima positivo, onde pude trabalhar em 

equipa com a professora responsável, entreajudando-nos em todas as tarefas 

principalmente no atendimento aos EE que foram muitos ao longo do ano, devido à turma 

ter alguns problemas de comportamento. 

Fazendo uma reflexão final, poderia ter aproveitado mais a oportunidade de fazer 

parte da DT, sendo mais proactiva em todas as funções a desempenhar e na busca de 

soluções para os problemas da turma, como é o caso do mau comportamento e falta de 

assiduidade de alguns alunos. 

 

3.2.2 Surf  

 

Sou da opinião que a escola em geral e a EF em particular, deve contribuir para a 

formação integral do aluno, que não se deve ficar pelas disciplinas e pelas suas matérias. A 

escola deve dar a conhecer aos alunos um pouco do mundo, dar ferramentas para que 

possam seguir o seu caminho, formar seres humanos saudáveis, com valores, que façam 

deste mundo, um mundo melhor. E os professores devem contribuir também para o 

desenvolvimento e formação integral do aluno. 

A ideia de fazer uma visita de estudo – aula de surf surgiu no início do ano pelo NE, 

para dar a conhecer aos alunos uma modalidade desportiva diferente, cada vez mais 

popular e com excelentes condições para a sua prática em toda a nossa costa litoral, o surf, 

aumentando assim o seu leque de opções para a prática de AF.  

Esta visita de estudo foi organizada pelo NE e teve como destinatários as 3 turmas 

de estagiários, com a duração de um dia na praia, onde se realizaram, para além da aula de 

surf, torneios de várias modalidades (voleibol de praia, futebol de praia e frisbee). 

A importância desta visita de estudo não se limita nem se esgota na prática de várias 

modalidades desportivas, algumas foram novidade para alguns alunos. Foi a oportunidade 

para criar laços e fortalecer relações entre professores e alunos, num ambiente agradável e 
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descontraído que é a praia, fora dos papéis habituais de professora e alunos, levando o 

positivo dessa experiência para as aulas de EF. 

Como já referi anteriormente, ao longo do ano sempre tive dificuldade em criar boas 

relações com os alunos e consequentemente um clima positivo de aula. A partir desta 

experiência, notei que houve um ponto de viragem e que o ambiente das aulas tinha 

melhorado bastante, bem como a minha relação com os alunos, com estes a diminuírem os 

seus comportamentos fora da tarefa/indisciplina, a estarem mais empenhados nas tarefas 

de aula e mais motivados.  

Deste modo se soubesse que este género de iniciativas tinha este impacto, teria 

adotado esta estratégia logo no início do ano, para promover o tão desejado clima positivo 

nas aulas, dar espaço para que os alunos conhecessem o professor e vice-versa e 

conseguissem criar relações mais positivas que levam a um maior empenho e motivação de 

todos no processo ensino-aprendizagem. Levo para o futuro, a importância de dar espaço e 

oportunidade, às pessoas que vão trabalhar juntas em equipa (professores e alunos), de se 

conhecerem fora de contextos formais (sala de aula), fora dos papéis habituais (de professor 

e alunos), de criarem relações positivas, através de atividades que promovam o acima 

mencionado (por exemplo atividades desportivas) para assim promoverem um clima positivo 

e de confiança na sala de aula. Defendo ainda que estas oportunidades devem ser 

estendidas a todos os professores da turma, para que todos possam levar os seus 

benefícios para as suas aulas, bem como conhecer, criar e fortalecer relações entre 

professores da mesma turma, pois acredito que possa melhorar o seu trabalho como 

equipa. 
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4. Ser professora de uma escola 

 

 O papel do professor não se limita ao trabalho realizado com as suas turmas. O 

professor, quando é professor é também professor de uma escola, tendo de contribuir para 

o seu bom funcionamento, desenvolvimento e missão. Assim, o professor tem outras tarefas 

a desempenhar, como desenvolver projetos que contribuam para a formação e 

desenvolvimento integral dos alunos.  

Neste capítulo, abordarei os projetos em que me envolvi durante este ano, o 

desporto escolar, o projeto de investigação do NE e o projeto criado pelo NE, o “Entra na 

Zona”. 

 

4.1 Desporto escolar e inter-turmas 

 

O desporto escolar é um conjunto de atividades lúdico-desportivas e de formação 

com objeto desportivo que a escola oferece como complemento ao currículo dos alunos 

(programa de Desporto Escolar 2013-2017). Permite que todos os alunos pratiquem 

atividades desportivas, no âmbito competitivo, de forma regular e de qualidade, orientadas 

por profissionais, contribuindo para a promoção de estilos de vida saudáveis. 

Na ESEQ existem 6 núcleos de DE, o voleibol feminino e masculino, basquetebol 

masculino, futsal feminino e o badminton feminino e masculino, atividades rítmicas e 

expressivas e ténis de mesa feminino e masculino. 

Uma das dificuldades sentidas pelo GEF foi a definição dos horários de 

funcionamento para o DE por falta de disponibilidade das instalações desportivas da escola. 

Os horários foram definidos nas horas de almoço, o que trouxe algumas limitações e 

dificuldades, quer ao nível de participação de alunos quer ao nível de funcionamentos dos 

vários grupos. Os alunos que tinham horário da parte da tarde, alunos do 10º, 7º e 8º ano, 

não puderam inscrever-se nem participar nos vários núcleos, pois os treinos coincidiam 

sempre com o horário de aulas. Desta forma a escola perde uma grande oportunidade de 

angariar alunos, especialmente os do 10ºano que iniciam um ciclo, muitos são novos na 

escola e pode ser uma boa forma de integração. Os alunos perdem a oportunidade de 
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praticar atividades desportivas, com acompanhamento profissional, a experiência de 

competir e de pertencerem a um grupo, podendo contribuir para a integração escolar. 

Especificamente no núcleo de badminton, houve alguma dificuldade na adesão dos 

alunos devido aos horários dos treinos e às instalações disponíveis. Por haver 2 núcleos a 

treinar à mesma hora, o pavilhão tinha de ser partilhado o que trazia alguns 

constrangimentos no funcionamento dos treinos, não havendo a possibilidade de haver um 

campo ou meio-campo de badminton para cada 2 alunos.  

Do núcleo fazem parte cerca de 10 alunos, sendo que costumam ir ao treino cerca 

de 8, entre os escalões juniores masculinos, iniciados masculinos e femininos e infantis 

masculinos.  

Inicialmente na 1ª etapa de formação, fiquei na retaguarda, a observar e a perceber 

a dinâmica do grupo enquanto a professora responsável organizava e conduzia o treino, eu 

para além de observar, recolhia registos sobre os alunos, participava nos exercícios e 

pontualmente dava feedbacks. Ao longo desta etapa, fui-me tornando mais presente e ativa 

no treino, intervindo mais, ficando responsável por trabalhar com um grupo de alunos, 

acompanhá-los nos exercícios e jogo. O estudo autónomo e a orientação da professora 

responsável contribuíram para que melhorasse o meu conhecimento sobre a modalidade e 

permitiu ser mais participativa nos treinos e competições. A primeira competição do ano 

letivo aconteceu na 1ª etapa de formação. Foi nesse primeiro evento que pude perceber 

como se organizavam e decorriam as competições de badminton. Também aí tive um papel 

secundário, ficando a observar todos os procedimentos e tarefas a fazer durante a 

competição.  

Na 2ª etapa de formação foi elaborado um projeto de acompanhamento do DE, que 

serviu de guia ao meu trabalho de acompanhamento ao professor responsável, onde 

estavam os objetivos que pretendia atingir e os meios para os atingir e ainda um 

planeamento para os alunos do núcleo, com os objetivos a atingir. 

Nas sessões de treino, tornei-me cada vez mais ativa, ficando sempre responsável 

por um grupo de alunos que ia alternando. A responsabilidade total de orientar o treino 

apenas aconteceu quando a professora responsável estava ausente. Nas competições, 

passei a participar de forma mais ativa, ajudando a coordenar e orientar os jogos de vários 

escalões. As competições de badminton, caraterizavam-se por um bom ambiente entre 

professores-alunos, professores-professores e alunos-alunos. As condições sempre foram 

boas, com as escolas que organizavam, a disponibilizar vários campos e os professores 
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organizadores tinham um quadro competitivo para cada escalão elaborado 

antecipadamente, o que facilitou muito as tarefas organizativas e a rentabilidade do tempo. 

Todas as competições em que participei foram experiências enriquecedoras, tanto do ponto 

de vista organizativo como a nível de conhecimento técnico, em que tive oportunidade de 

ver bons jogos e esclarecer dúvidas que tinha. Para além dos pontos positivos acima 

descritos, houve um que me marcou, o ambiente que se vive e o espírito que existe entre 

todos, nomeadamente entre alunos. Funcionam muito bem, ajudam nas tarefas de 

organização, arbitragem e nos tempos de espera, jogam uns com os outros e partilham 

campos. Desta forma as competições, depois de começarem, são asseguradas pelos 

alunos, tendo os professores um papel de supervisores. 

Também tive oportunidade de aprender tarefas burocráticas do DE relacionadas com 

a competição, como por exemplo, a inscrição de alunos na plataforma do DE, pedidos de 

autorização dos EE para os alunos participarem nas competições, autorizações de 

secretaria para participação na competição, preparação do material e equipamento 

desportivo. 

A participação no DE foi uma mais-valia na minha formação, não só pelo que aprendi 

mas também pelo que pude levar para as aulas com a minha turma. Por ser um grupo de 

alunos muito mais pequeno que uma turma, pude treinar a minha capacidade de 

observação, a instrução, os feedbacks e perceber mais de uma matéria que faz parte do 

programa de 10ºano, sentindo-me mais confiante na sua lecionação. 

No seguimento das atividades do DE foram organizados vários torneios inter-turmas 

na ESEQ, de voleibol, badminton, basquetebol e ténis de mesa, que se realizaram no final 

do 1º e 2ºperíodos. Os professores responsáveis pelos núcleos foram também os 

professores responsáveis pela organização desses torneios, cada um na sua modalidade. 

Como tal, ajudei na organização do torneio de badminton do 1º período e organizei quase 

em autonomia o do 2º período. 

Considero que ambos os torneios correram bem, no entanto o torneio do 2º período 

correu melhor que o do 1º, pois foram melhorados alguns aspetos de organização de um 

torneio para o outro. Os quadros competitivos para cada escalão foram elaborados 

antecipadamente, a marcação de presenças no início do torneio e definição de alunos para 

arbitragem por campo, fizeram com que o torneio do 2º período decorresse de uma forma 

mais fluída e tranquila. De destacar que a participação dos alunos do núcleo de badminton 

foi muito importante, bem como a experiência que pude ter nas competições do DE, 

contribuindo assim para a boa organização do torneio. 
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Estas iniciativas são importantes para os alunos, pois promovem a prática 

desportiva, o contato e oportunidade de experimentar a vertente competitiva de várias 

modalidades e promove o espírito de equipa e de turma, no caso das modalidades coletivas. 

No meu caso, foi importante pois percebi as dificuldades de realizar um torneio na escola e 

todas as tarefas que isso implica, ficando preparada para organizar eventos deste género no 

futuro.  

 

4.2 Professor investigador 

 

Segundo Stenhouse (1975) citado por Alarcão (2001), o professor não deve apenas 

executar e implementar o currículo escolar. Deve ser um profissional reflexivo e crítico, 

tomando decisões a partir e de acordo com as suas reflexões, contribuindo assim para a 

reconstrução dos currículos, juntamente com os seus pares, adaptando-os à sua realidade, 

contexto e objetivos. Deste modo, o professor deve preocupar-se com a qualidade do ensino 

e da aprendizagem, possuindo para isso um espírito e atitude de pesquisa, conduzindo-o à 

investigação, que por sua vez levam, não só à inovação do ensino e da escola, mas também 

ao conhecimento sobre a educação e desenvolvimento profissional dos professores (Alarcão 

2001). 

Desta forma e no âmbito das atividade de estágio, foi elaborado um projeto de 

investigação-ação pelo NE. Este projeto passou por várias fases, tendo encontrado algumas 

dificuldades na sua realização. 

Uma das dificuldades encontradas pelo NE foi a escolha de uma problemática útil de 

ser investigada para a escola. Após várias ideias terem surgido, o NE decidiu escolher 

abordar o tema das barreiras que a autoimagem coloca na socialização dentro e fora da 

escola. Pensámos que seria interessante perceber como a autoimagem dos alunos limitaria 

ou não, a sua socialização dentro e fora da escola, visto que hoje em dia, os hábitos de vida 

dos jovens estão diferentes e passam muito tempo sozinhos, em casa, atrás de um ecrã e 

cada vez menos estão fora de casa a fazer outras atividades, nomeadamente atividades 

relacionadas com estilos de vida saudáveis. No entanto, após a elaboração do projeto de 

investigação, que foi feito em conjugação com a disciplina de Investigação Educacional 

(disciplina do 3º semestre), apercebemo-nos que o tema escolhido não era o melhor visto 

não estarmos familiarizados com a área e não dominarmos os conceitos ligados à 

autoimagem e à socialização. 
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Deste modo, decidimos mudar de tema ir na direção da relação entre aptidão física e 

rendimento académico, seguindo os conselhos do OE. No entanto, após algumas reuniões 

com o OF, decidimos fazer algumas alterações e ir na direção da relação entre o tempo 

despendido em AF e a relação com o rendimento académico dos alunos da ESEQ. 

Pensámos que este tema seria pertinente para a escola, pois a perceção que temos é que 

os alunos, na sua maioria, reduzem o tempo de atividades físicas e desportivas para ter 

mais tempo para se dedicarem ao estudo e a outras tarefas escolares. As escolas tendem 

também a aumentar a carga horária das disciplinas ditas teóricas em detrimento da 

diminuição horária de várias disciplinas de cariz mais prático, nomeadamente da disciplina 

de EF. 

Desta forma surgiu o nosso tema que relacionou o tempo despendido em atividades 

física e o rendimento académico. Surgindo desde logo e após a revisão de literatura várias 

perguntas, 

“Qual a relação entre rendimento académico e as atividades extracurriculares?”; 

“Qual a relação entre o rendimento académico e o estatuto socioeconómico?; “Qual a 

relação entre o rendimento académico e a prática de desporto federado?; “Qual a relação 

entre o rendimento académico e a prática de atividade física informal?”; “Qual a relação 

entre o rendimento académico e a prática de deporto escolar?”. 

Do nosso estudo concluímos que a prática de atividades físicas não prejudicam o 

rendimento académico dos alunos da ESEQ e desta forma poderão estar a perder 

experiências e oportunidade de desenvolver competências importantes para o seu 

desenvolvimento. Concluímos ainda que a participação nas AEC beneficia o rendimento 

académico, de realçar que esta categoria foi a mais mencionada pelos alunos do nosso 

estudo. Pudemos também concluir que o tempo despendido no DE (atividade física formal) e 

atividades físicas de lazer (informal) beneficiam o rendimento académico. 

Na nossa sociedade as entidades que permitem e são responsáveis pela prática de 

atividades desportivas (formais), são os clubes desportivos, que se caraterizam por ser de 

restrito acesso, não são para todos, sendo que só os melhores podem usufruir desta prática, 

pois estão orientados para a competição e têm como objetivo o rendimento desportivo. 

Sendo a escola um meio privilegiado, por abranger todas as crianças e jovens dos 6 aos 18 

anos, é importante que sejam criadas e implementadas AEC de várias áreas, dando aos 

alunos a oportunidade de experienciarem, conhecerem e aprenderem mais sobre as áreas 

existentes, contribuindo assim para a sua formação integral. Um bom exemplo é o do DE, no 

caso das atividades desportivas, pois permite o acesso de todos os que querem participar. 
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Também devem ser criados e implementados projetos de atividade física de lazer, 

articulando disciplinas de EF, Ciências da Natureza e Biologia que permitam aos alunos 

aprender a gerir e a ser autónomos na sua prática regular de atividade física e os eduque 

para a adoção de estilos de vida saudável. Existem ainda outros pontos positivos na criação 

de AEC nas escolas, como por exemplo, a diminuição do tempo gasto em deslocações, já 

que os alunos se encontram na escola e ainda, como defende Simão (2005), a promoção do 

aumento do interesse dos alunos em relação à escola, fazendo com que estes se envolvam 

mais. 

Desta forma, seguindo esta linha de pensamento, surgiu o nosso projeto de 

intervenção, consequência do projeto de investigação. 

 

4.3 “Entra na zona” – projeto de intervenção 

 

O projeto surgiu no decurso do projeto de investigação-ação realizado pelo NE e 

após a análise da caraterização da população escolar em relação à prática de AF, trabalho 

realizado pelos colegas estagiários de anos anteriores e pela perceção que tivemos dos 

nossos alunos, em que poucos cumpriam as recomendações de AF. Posto isto, 

apercebemo-nos que grade parte dos alunos da ESEQ, não eram fisicamente ativos e por 

isso definimos que a prioridade de intervenção seria a promoção do gosto pela prática de AF 

e na promoção da aquisição de competências que permitissem que fossem autónomos na 

sua prática. 

Assim, o NE construiu e implementou, em parceria com o GIES, com o apoio do GEF 

e de uma professora do GEF que também é nutricionista, um projeto de prática de atividade 

física. Este programa consiste em sessões de AF semanais, orientadas pelos 3 professores 

estagiários e é direcionado a alunos com excesso de peso.  

Atualmente assiste-se a uma mudança nos estilos de vida. Existe um aumento do 

tempo despendido em atividades sedentárias (como estudar, ver televisão, jogar consola, 

computador) e consequentemente à diminuição do tempo dedicado à prática regular de 

atividade física. O sedentarismo está relacionado com a diminuição da qualidade de vida, na 

medida em que alguns aspetos da saúde são afetados, tais como, hipertensão, 

hipercolestrolemia, hiperglicemia e o excesso de peso, contribuindo para o aparecimento de 
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doenças cardiovasculares, diabetes tipo II, osteoporose e alguns tipos de cancro (WHO, 

2004). 

Segundo o Eurobarómetro, apenas 5% dos portugueses afirma praticar desporto ou 

atividade física regular, sendo que esta prática diminui claramente ao longo da idade (EC, 

2010). 

Sabendo que a AF reduz a pressão arterial, melhora a colesterolemia ao nível das 

das LDL e a glicemia, preserva e contribui para o aumento da densidade óssea e reduz o 

risco de cancro do cólon e da mama nas mulheres (WHO, 2004). Contribuindo também para 

a diminuição do risco de depressão e demência, de stress, para a preservação da função 

cognitiva, para a melhoria da qualidade do sono, da auto-estima e para o aumento do bem-

estar, diminuindo o absentismo (IDP,2009; WHO, 2004). É de extrema importância que 

sejam criadas mais oportunidades para que as pessoas possam praticar exercício físico. 

A escola é considerado um meio privilegiado por poder chegar a todas as crianças e 

jovens dos 6 aos 18 anos e sendo a sua finalidade contribuir para a formação integral do 

aluno, torna-se fundamental, oportuno e pertinente que existam programas que criem 

hábitos de vida saudável, pois é nas idades escolares, e quanto mais cedo melhor, que 

existe maior probabilidade de as crianças passarem a adotar esses mesmos hábitos para o 

resto da vida, tornando-os adultos conscientes e saudáveis. Além disso a escola 

proporciona o acesso a todas as crianças e jovens e ainda o acompanhamento por 

profissionais da área, professores de EF. 

É no seguimento deste pensamento que demos início ao nosso projeto, começando 

por identificar os alunos da escola que tinham excesso de peso, que foram sinalizados pelos 

seus professores de EF, convocando-os posteriormente para participarem no nosso 

programa. Após a convocatória, foi feita uma sessão de apresentação para os participantes 

do programa e para os seus EE. Foram apresentados os objetivos do programa, o 

funcionamento e a importância da prática regular de AF. Posteriormente foi realizada uma 

sessão sobre alimentação saudável, conduzida pela professora do GEF nutricionista, aberta 

aos participantes e seus EE. Os EE valorizaram bastante a iniciativa. 

O passo seguinte foi o início das sessões de treino, que se realizavam em vários 

horários, de manhã e de tarde, para que fosse possível os alunos participarem, pois havia 

uns que tinham horário de tarde e outros de manhã. As sessões contaram com cerca de 15 

alunos do 7º ao 12º ano, com idades compreendidas entre os 12 e os 19 anos, bastante 

assíduos, havendo um compromisso forte entre as duas partes (professores e 
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alunos/participantes). Os alunos demonstraram-se sempre empenhados, participativos e 

motivados para alcançar os objetivos propostos, conseguindo desta forma evoluir nos seus 

conhecimentos e nas suas capacidades físicas. O ambiente que se sentia nas sessões era 

muito positivo, descontraído e informal, o que permitiu que fossem criadas boas relações 

entre professores-alunos e alunos-alunos, havendo um grande espírito de união entre todos 

os elementos do grupo. Nas sessões tínhamos a preocupação de ir sempre na direção do 

objetivo principal, a promoção pelo gosto pela prática de AF, fazendo exercícios, atividades 

mais lúdicas, jogos e algumas modalidades que os alunos mais gostavam. 

Foi com grande agrado, que o número de participantes foi aumentando, por várias 

razões, por alunos que não foram selecionados mas queriam ser mais ativos, praticar 

atividade física, conviver e até ajudar, fazendo companhia a colegas selecionados que não 

participavam, levando-os a integrar o programa. 

Considero por isso que o projeto foi um sucesso, uma experiência muito positiva e 

gratificante, pois pudemos fazer algo realmente útil e ajudar os alunos a tornarem-se mais 

autónomos e conscientes. No futuro, seria interessante que o projeto fosse alargado a todos 

os alunos da escola, envolvendo também mais professores e de diferentes disciplinas na 

execução do mesmo, sendo uma mais-valia para os alunos. 

Guardo também as relações criadas com os alunos, nomeadamente com duas 

alunas da minha turma. Penso que o ambiente informal dos treinos e a minha postura mais 

descontraída promoveram uma relação mais próxima com essas alunas. O que foi 

transferido para as aulas e julgo que influenciou outros alunos, aproximando-me mais da 

turma. 
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5. Considerações finais 

 

A prática reflexiva permite que os professores contribuam para o seu 

desenvolvimento, tornando-os mais responsáveis, melhores e mais conscientes (Oliveira e 

Serrazina, 2002). 

É desta forma que vejo o estágio pedagógico, uma oportunidade de desenvolvimento 

profissional, tornando-me melhor professora, mais responsável e mais consciente.  

Isto só foi possível graças à estrutura que define este estágio e aos orientadores que 

me guiaram em todo este processo, fazendo-me sempre questionar e refletir sobre os meus 

pensamentos e ações, enquanto professora, levando-me sempre na direção da melhoria da 

qualidade do ensino. 

É esta perspetiva que defende que ensinar é mais que uma arte, é procurar sempre 

criar condições favoráveis para que aconteçam aprendizagens (Oliveira e Serrazina, 2002). 

No papel de professora estagiária aprendi que o ensino é um processo complexo, 

constituído por várias “partes”. “Partes” essas que não são independentes e não funcionam 

umas sem as outras, estando todas relacionadas, influenciando-se umas às outras. Falo do 

planeamento, da instrução, dos feedbacks, das tarefas de gestão e organização da aula, 

dos estilos de ensino, do clima, da avaliação, de professores e de alunos. Ao longo deste 

estágio tive a oportunidade de aprender a refletir, a errar e a tentar vezes sem conta, a 

questionar e a procurar a qualidade de ensino. Foi assim que consegui evoluir nas diversas 

vertentes, no planeamento, na condução e na avaliação.  

No planeamento a inexperiência não deixa antever os problemas que irão surgir 

como consequência de uma dada decisão, não deixa selecionar os objetivos de forma 

correta nem fazer um prognóstico ou projeção corretos. Planear no início era uma tarefa 

confusa e quase impossível. No fim do estágio, essas dificuldades diminuíram 

significativamente pois recorri-me da minha pouca experiência para planear, antecipando 

problemas. Ao nível dos documentos a seleção e definição de objetivos tornou-se mais fácil 

e correta, pois para além de conhecer os alunos, passei a conseguir perceber quanto tempo 

é necessário para que o objetivo seja alcançado. 

Ao nível da condução, tornei-me uma professora com menos inseguranças e com 

mais certezas de como deveriam ser as minhas aulas, o que teve uma influência visível, 

pois consegui que os alunos estivessem mais motivados e empenhados nas aulas e no 
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alcance dos seus objetivos, bem como uma melhoria na indisciplina, que diminuiu. Tal como 

refere Siedentop (1983) citado por Oliveira (2001), a relação entre ensino e a disciplina não 

pode ser reduzida e simplificada ao ponto de se pensar que a disciplina deixa de ser um 

problema apenas e quando as atividades de aprendizagem são bem selecionadas. Para a 

disciplina melhorar é necessário muito mais do que selecionar, adaptar e organizar as 

situações de aprendizagem. É necessário que o professor reveja os seus programas e 

métodos de ensino, tornando-nos melhores, a par da resolução de problema de gestão da 

aula. 

O que sucedeu na etapa final do estágio foi exatamente isso, eu não só consegui 

adequar melhor as atividades das aulas, como também melhorei o meu método de ensino e 

resolvi alguns problemas de gestão da aula, conseguindo assim uma diminuição da 

indisciplina. A utilização da avaliação formativa também ajudou neste aspeto. Na medida em 

que os alunos se sentiram mais motivados e empenhados no alcance dos seus objetivos, 

envolvendo-se mais na sua aprendizagem. Tal como refere Carvalho (2004) quando aborda 

o tema da avaliação formativa, que permite que os alunos percebam qual a sua situação e o 

que se espera deles, levando a uma envolvência maior nas suas aprendizagens. O fato de 

conseguir implementar a avaliação formativa nas minhas aulas e partilhá-la com os alunos, 

demonstrou o meu crescimento enquanto professora. Foi quando comecei a pensar mais no 

sucesso dos alunos, do que no meu próprio sucesso e nas preocupações, sabendo que 

para isso teria de lhes dar todas as ferramentas. Sendo a avaliação formativa uma das 

ferramentas mais poderosas no processo ensino-aprendizagem. A evolução como 

professora fez-se no sentido de eu tornar a prioridade das minhas preocupações a 

aprendizagem e o sucesso dos meus alunos, sendo que isso está relacionado com o meu 

sucesso. No sentido em que, se os alunos conseguem evoluir e atingir os objetivos 

definidos, quer dizer que o professor foi competente e conseguiu cumprir o seu objetivo, isto 

é, ensinar. 

A par das mudanças feitas nas aulas, a maior mudança foi talvez feita fora delas. A 

escola é um meio que nos pode proporcionar muitas coisas boas, nomeadamente a 

oportunidade de criar relações positivas com os nossos alunos, transmitindo-lhes valores 

importantes, conseguindo influenciá-los de forma positiva, contribuindo para a sua formação 

integral. No entanto a azáfama que se vive nas aulas, a pressão para que sejam atingidos 

objetivos e resultados, acabamos por nos “esquecer” ou não dar tempo e oportunidade para 

nos relacionarmos uns com os outros, de nos conhecermos melhor. No entanto, passamos 

quase 9 meses juntos e vemo-nos 2 vezes por semana. Na minha perspetiva, não faz 
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sentido isso acontecer. Professores e alunos são como uma equipa, vão trabalhar juntos 

durante pelo menos um ano, faz sentido que criem laços e se conheçam, promovendo um 

ambiente positivo entre todos, levando isso para as aulas, conseguindo assim melhorar o 

processo ensino-aprendizagem. É desta forma que defendo que as iniciativas para a prática 

de atividades diferentes fora da escola fazem todo o sentido, como foi o caso da visita de 

estudo – aula de surf. Tendo a noção que será mais proveitoso quando realizada no início 

do ano e com todos os professores pertencendo ao CT. O ser humano é um ser social, 

devemos, portanto, permitir-nos ao cultivo de relações, deixando um pouco o papel que 

desempenhamos de lado, criando um ambiente informal e descontraído. 

Relativamente à direção de turma, é uma função que vai muito além de horas que 

completam um horário. O papel do DT é de extrema importância, fazendo a ligação entre 

professores da turma, alunos, EE e escola. É neste espaço que conhecemos melhor os 

alunos e o seu contexto familiar, dando-nos dados importantes para atuar como professores.  

Ser diretor de turma não é fácil. É uma função que por si só implica várias funções, 

entre elas a função de docente e a coordenação dos professores do CT. É importante que 

tenha competências nessa área de coordenação e caraterísticas pessoais compatíveis com 

as funções que desempenha.  

Esta experiência foi uma oportunidade de formação muito boa, não só no que se 

refere à aprendizagem das tarefas que um DT tem de realizar na escola, grande parte delas 

burocráticas, mas também de conhecer melhor os alunos e EE, levando isso para as aulas.  

Por fim penso que o DT deve ser ativo na ajuda e resolução de problemas dos 

alunos. Não no sentido de resolver os problemas pelo aluno, mas contribuir e encaminhar o 

aluno para a sua solução, contribuindo para o seu sucesso, escolar e pessoal. 

Quanto à investigação na escola, o que retirei foi que é importante que os 

professores investiguem, pois sem investigação não há inovação e evolução no ensino e na 

escola. 

Stenhouse (1975) citado por Alarcão (2001), defende que cada sala de aula é um 

laboratório e o professor que se crítica e se questiona é um investigador. 

Relativamente ao projeto de investigação, as escolas são meios privilegiados, dados 

os recursos materiais e humanos que têm, por abranger todas as crianças e jovens, deviam 

ser mais ativos e prestáveis na formação destes, já que é na escola que passam a maior 

parte dos seus dias. A escola deveria criar mais AEC de várias áreas que contribuindo para 
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o desenvolvimento integral dos seus alunos, aumentando o seu sentimento de pertença e 

envolvimento com a escola, como refere Simão (2005).  

O DE é um bom exemplo de AEC, onde os alunos têm a oportunidade de aprender 

uma modalidade do seu gosto, participar e competir, contribuindo para o seu 

desenvolvimento. 

É um projeto que permite aos alunos participarem em várias modalidades, do seu 

gosto, sendo integrados num grupo que treina de forma contínua e de ser integrado num 

quadro competitivo, independentemente do seu nível enquanto praticante. Neste sentido, o 

DE não surge só como AEC, surge também como alternativa aos clubes desportivos em que 

o acesso só é permitido, na maioria dos casos aos melhores praticantes, enquanto o DE é 

aberto a todos. Foi interessante fazer parte de um núcleo de DE, dando oportunidade de 

aprender mais sobre a modalidade, inteirar-me do funcionamento do DE, tarefas que o 

professor responsável tem de desempenhar, bem como sobre a condução do treino e 

organização das competições, ficando desta forma, preparada para assumir a liderança de 

um núcleo de DE no futuro. 

O projeto “Entra na zona” é também um exemplo de AEC que podem ser criadas na 

escola. Este projeto demonstrou que a comunidade escolar valoriza e está recetiva a este 

tipo de iniciativas. Diria até que espera que estas iniciativas surjam, pois querem participar. 

É preciso a escola dar resposta e criar novos projetos e iniciativas, de várias áreas, 

envolvendo vários professores de diferentes disciplinas articulando o conteúdo das mesmas 

entre si, proporcionando momentos de aprendizagem e formação pessoal aos alunos.  

Da realização deste projeto, levo o que conseguimos alcançar. Os participantes 

tornaram-se mais conscientes e melhoraram os seus conhecimentos teóricos e práticos, o 

que por si só já é uma grande vitória. E ainda as relações criadas, os momentos de diversão 

que partilhámos. Sei que foi uma experiência positiva para todos, tanto para professores 

como para alunos, e foi também uma contribuição para o seu desenvolvimento. 

O final do estágio pedagógico e deste relatório indicam o fim de uma longa etapa de 

formação. Uma etapa difícil de concretizar, com muitos altos e baixos, com momentos de 

frustração e de superação, mas que mesmo assim valeu muito a pena.  

O estágio pedagógico é uma oportunidade única de formação, a todos os níveis, 

profissional e pessoal, que me tornou naquilo que hoje sou. Sei que a formação não acaba 

aqui. Ainda tenho um longo caminho a percorrer para me tornar uma boa profissional e a 

formação contínua faz parte desse caminho. É importante termos consciência das nossas 
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lacunas e dificuldades no sentido de as podermos superar e melhorar enquanto professores. 

Tive a sorte de ser guiada por grandes profissionais, cheios de competência e de estar 

inserida num grupo de trabalho muito bom, a todos os níveis. Isso fez-me perceber o 

verdadeiro sentido da expressão “a união faz a força” e “trabalho de equipa”, pois sem a 

união, espírito de equipa, entreajuda e cooperação deste grupo de trabalho não seria 

possível retirar de toda esta experiência as aprendizagens que retirei. Foi sem dúvida uma 

experiência muito rica e espero relembrá-la sempre, quer no desempenho de funções de 

professora, quer como pessoa.  
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