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Resumo   

 

O presente relatório integra a análise reflexiva do processo de estágio pedagógico, 

desenvolvido na Escola Secundária António Damásio, integrado no Mestrado em Ensino 

da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. Tem como base o Guia de Estágio 

Pedagógico de 2013/2014 que explicita as competências a adquirir nas áreas de 

intervenção. 

 Na área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem – abordo as 

questões relativas ao planeamento, à condução e à avaliação nas aulas de Educação 

Física onde relaciono as três subáreas. 

Na área 2 – Investigação e Inovação Pedagógica – onde, com a ajuda do núcleo de 

estágio, foi desenvolvido um estudo sobre a avaliação na Educação Física.  

Na área 3 – Participação na Escola – abordo os temas do Desporto Escolar, onde 

me envolvi na modalidade de Voleibol, e as atividades que desenvolvi, com a ajuda dos 

meus colegas de estágio e restantes professores do departamento de Educação Física. 

Na área 4 – Relação com a Comunidade – onde refiro o meu acompanhamento da 

turma enquanto diretora de turma. 

Em cada uma das áreas irei refletir sobre a minha prática pedagógica e a minha 

relação com os elementos intervenientes no estágio, serão referidas as dificuldades 

encontradas e as estratégias utilizadas para as ultrapassar. 

Por fim, realizarei uma reflexão geral sobre todo o processo inerente ao estágio 

referindo o modo como contribuiu para a minha formação pessoal e, também, como 

professora de Educação Física.  

   

 

 

Palavras-Chave: Alunos, Aprendizagem, Avaliação, Cooperação, Desporto 

Escolar, Diretor de Turma, Educação Física, Ensino, Formação, Reflexão 
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Abstract   

 

This report integrates the reflective analysis of teaching practice process developed 

at Escola Secundária António Damásio, integrated in the Master of Teaching Physical 

Education in Primary and Secondary Schools. Is based on the Guide to Teacher Training 

2013/2014 that spells out the skills to be acquired in the areas of intervention. 

In area 1 - Organization and Management of Teaching and Learning - I approach 

issues relating to the planning, conduct and evaluation in physical education classes which 

relate the subareas. 

In area 2 - Educational Research and Innovation - where, with the help of the core 

stage, a study on the evaluation was developed in physical education. 

In area 3 - Participation in School - refer themes Sport School, where I got involved 

in the sport of Volleyball, and activities that I developed with the help of my fellow stage and 

remaining teachers of physical education department. 

In area 4 - Relationship with the Community - which mean my class while monitoring 

the director class.  

In each of the areas I will reflect on my teaching practice and my relationship with 

the actors on stage elements will be referred to the difficulties encountered and the 

strategies used to overcome them. 

Finally, will perform a final reflection on the whole process inherent to the stage 

talking how contributed to my personal formation and also as a teacher of Physical 

Education. 

   

 

 

Key words: Students, Learning, Evaluation, Cooperation, Sports School, Class Officer, 

Physical Education, Teaching, Training, Reflection. 
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Introdução 

No presente relatório apresento uma reflexão da atividade docente desenvolvida 

durante o estágio pedagógico. O estágio é parte integrante do Mestrado no Ensino da 

Educação Física dos Ensinos Básico e Secundário da Universidade de Lisboa - Faculdade 

de Motricidade Humana e foi possível realizá-lo através da colaboração da escola de 

estágio. 

Existem quatro áreas de intervenção no âmbito do estágio pedagógico, a gestão do 

ensino-aprendizagem (área 1), a investigação e inovação pedagógica (área 2), a 

participação e intervenção na escola, através de atividades de enriquecimento curricular 

(área 3) e, por fim, a relação entre a escola e a comunidade (área 4). Este estágio 

pedagógico foi um momento bastante enriquecedor na nossa aprendizagem e acabou por 

ser o primeiro passo da integração no contexto profissional. 

Decidi estruturar o presente relatório em três diferentes partes para conseguir uma 

abordagem coesa e uma leitura clara. 

A primeira parte terá um carácter mais descritivo onde será realizada uma 

caracterização da escola, dos espaços dedicados à Educação Física (EF), do núcleo de 

estágio e da turma à qual lecionei durante todo o ano letivo. Esta parte irá suportar e 

explicar a adequação de todas as decisões pedagógicas tomadas ao longo de todo o 

estágio. 

Numa segunda parte será apresentado o trabalho desenvolvido e as aprendizagens 

concretizadas, no conjunto das quatro áreas. Irei refletir sobre os pontos importantes e 

sobre as dificuldades sentidas ao longo do percurso, apresentarei também as estratégias 

definidas para ultrapassar essas dificuldades. Abordarei todas as experiências adquiridas, 

quer nas aulas, semana de professor a tempo inteiro (PTI), na observação inter estagiários 

e ainda, no acompanhamento da direção de turma e núcleo do desporto escolar. 

Para finalizar apresento uma breve reflexão global sobre o impacto do estágio 

pedagógico na minha formação, referindo a minha evolução ao longo do ano letivo, 

procurando refletir sobre os fatores que determinaram o sucesso desta etapa de formação.  
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Contextualização 

Escola 

Para continuar a dar uma resposta pedagógica adequada aos alunos do 

agrupamento de escolas de Santa Maria dos Olivais, após uma requalificação feita pelo 

Parque Escolar, as escolas já existentes – a escola Professor Herculano de Carvalho e a 

escola Vitorino Nemésio – fundiram-se e deram lugar à Escola Secundária António 

Damásio (ESAD). O espaço físico da escola já existia, acabou por acontecer uma fusão e 

teve um novo patrono que deu o seu nome a esta instituição de ensino. Estas novas 

instalações foram inauguradas a 9 de Janeiro de 2013 e insere-se no Agrupamento de 

Escolas de Santa Maria dos Olivais. Este integra cinco estabelecimentos de ensino: Escola 

Secundária António Damásio, Escola EB2,3 dos Olivais, EB1/JI Alice Vieira, EB1/JI Sarah 

Afonso e a EB1/JI Manuel Teixeira Gomes. O facto de este ser um grande agrupamento 

permitiu-me ter diferentes experiências na semana de PTI, pois concedeu um leque variado 

de escolha das turmas/anos aos quais iria lecionar nessa semana 

Como já referi a escola tem como Patrono António Damásio, uma figura de renome 

na comunidade científica internacional. É professor catedrático de neurociência na 

faculdade Dana e David Dornsife, da Universidade do Sul da Califórnia, onde dirige o Brain 

and Creativity Institute. Nasceu em 1944 em Portugal, mas vive nos EUA desde 1975. 

Esta é uma escola bastante recente e possui instalações que permitem aos alunos 

terem boas condições de estudo. Tem um bloco central onde se localiza a direção, a 

papelaria, a secretaria, a biblioteca o refeitório e o bar. Nas laterais encontram-se as salas 

de aula. É na parte de trás deste grande edifício que se encontram as instalações para a 

prática da disciplina de EF. Dispomos de um espaço exterior grande onde se realizam 

diversas atividades, entre elas o corta-mato escolar organizado pelo departamento de 

Educação Física (DEF). 

Existem alunos que frequentam o agrupamento apresentando necessidades 

educativas especiais e contam com apoio específico do gabinete de Educação Especial. 

Esta equipa (constituída por uma psicóloga e com o auxílio de alguns professores da 

comunidade escolar) tenta dar respostas específicas em termos pedagógicos, materiais e 

humanos para ajudar os alunos que necessitam de um programa educativo individual. 

A oferta formativa da ESAD é vasta. Temos então: 3º ciclo do Ensino Básico (7º, 8º 

e 9º anos); Cursos Científico-Humanísticos do Ensino Secundário (10º, 11º e 12º anos) que 

integram: Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas, Línguas e Humanidades e, 

Artes Visuais; Cursos Profissionais (10º, 11º e 12º anos) são eles: Técnico de Informática 

de Gestão, Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores, Técnico de Gestão e 
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Programação de Sistemas Informáticos, Técnico de Comunicação, Marketing, Relações 

Públicas e Publicidade e, Técnico do Turismo; Cursos de Educação e Formação: Técnico 

de Banca e Seguros, e ainda, um Curso Vocacional Técnico de Telecomunicação. 

No ano letivo em que lecionei encontravam-se em formação as seguintes turmas: 

Cursos Profissionais 

10º 4 

11º 4 

12º 5 

Curso de Educação e Formação 

8º 1 

9º 2 

12º 1 

Escola Secundária António Damásio 

Ano escolar 
Número de Turmas  

(Ano Letivo 2013/2014) 

Ensino Básico 

7º  3 

8º 2 

9º 3 

Ciências e Tecnologias 

10º 6 

11º 4 

12º 4 

Ciências Socioeconómicas 

10º 2 

11º 1 

12º 1 

Línguas e Humanidades 

10º 4 

11º 4 

12º 2 

Artes Visuais 

10º 1 

11º 1 

12º 1 
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Curso Vocacional 

Técnico de Telecomunicação 1 

 

 

 

A ESAD acolhe cerca de 1710 alunos, 57 turmas onde o número de alunos por 

turma ronda os 30 alunos. 

 

Recursos materiais e espaciais 

 

A escola tem variados recursos a nível material, no que diz respeito à EF. Nenhuma 

turma fica condicionada por falta de material ou de espaço de aula, mesmo quando chove, 

pois as instalações oferecem diferentes soluções e existe sempre espaço que a turma pode 

ocupar. 

No caso da EF a escola possui seis espaços de aula, sendo que só funcionam cinco 

turmas de cada vez. Todos os espaços estão equipados com o material adequado, por 

exemplo: nos pavilhões há bolas, redes, balizas, etc.; nos ginásios há colchões, aparelhos 

gímnicos, etc.. Existe ainda uma sala onde existem bastantes matérias que se podem levar 

para as aulas (elásticos, patins, coletes, arcos, bolas adicionais, aparelhagens, entre 

outros). 

É natural que se possa oferecer uma grande variedade de matérias aos alunos o que 

facilitou bastante a planificação das aulas, no sentido de poder abordar continuamente 

diferentes matérias de acordo com as necessidades dos alunos. Este facto deveu-se à 

polivalências dos espaços, pois cada espaço apresentou uma grande variedade de 

possibilidades com diferentes opções para ser explorado, ou seja, no mesmo espaço 

puderam-se realizar diferentes matérias. 

 

Espaços de aula 

 

Os espaços de aula estão adequados para dar resposta às necessidades da 

disciplina de EF. Como já referi são vários os espaços destinados à prática de EF. São 

eles os pavilhões A e B, os ginásios G e J, o espaço exterior e uma sala anexa a este 

último espaço, esta pode ser utilizada em substituição do espaço exterior, que por 

condições climatéricas, por exemplo, está impedido de ser utilizado ou por opção do 

professor responsável pela turma. 

Tabela 1 - Turmas da ESAD 2013/2014 
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 O Pavilhão A dispõe de 2 armários com material; 2 balizas; 6 postes de voleibol e 

3 redes; 8 postes de badminton e 5 redes; 4 postes de corfebol e 8 tabelas de basquetebol. 

Existem ainda 2 bancadas e um quadro no espaço, juntamente com 2 mesas e cadeiras. 

Este é um espaço interior cujas dimensões são: 34m x 18m e situa-se no piso 0 do pavilhão 

de EF. 

 Um pouco à semelhança do pavilhão A, o Pavilhão B é composto por um quadro na 

parede, 1 mesa, cadeiras e 1 banco sueco. Este espaço localiza-se no piso 1 e as 

dimensões do campo são de 32m x 17,50m.  

O Ginásio G é destinado essencialmente à ginástica, sendo o único com o material 

indicado para a prática da mesma. Este ginásio tem ligação à arrecadação, servindo por 

vezes de corredor para o transporte de material por parte de outros professores. Dispõe de 

um quadro na parede e 2 bancos suecos.  

O Ginásio J é o espaço dedicado à dança e aos desportos de combate, bem como 

ao salto em altura. Possui espelhos e o material necessário à prática das matérias 

referidas. Dispõe de um quadro na parede e 2 bancos suecos. 

O espaço Exterior é composto por um campo de futsal com 40m de comprimento, 

com outros campos reduzidos inseridos neste. Têm duas pistas de velocidade (50m), uma 

caixa de areia e uma pista à volta do campo com cerca de 150m, que não é passível de 

ser utilizada, pois contém as 4 tabelas de basquetebol fixadas na pista. Existe ainda um 

espaço relvado, onde se poderá realizar lançamento do peso. Todo este espaço é 

pavimentado por cimento. 

A Galeria (sala anexa) possui mesas de ténis de mesa e também alguns tapetes, 

sendo preferencialmente trabalhado o ténis de mesa, a condição física, a dança, a ginástica 

ou desportos de combate. Este espaço não é considerado no mapa de rotações, sendo o 

espaço disponível para quando não existem condições de prática no espaço exterior, como 

já referi. 

Todos estes espaços têm as condições espaciais e materiais para que todos os 

professores de EF consigam cumprir o planeamento e adequar o processo de ensino e 

aprendizagem individualizando as necessidades de cada aluno, procurando dar respostas 

adequadas para que essas dificuldades sejam ultrapassadas. 

 

Rotações dos espaços 

 

No início do ano letivo os professores reúnem para realizar o roulement, este é um 

documento que guia os professores na rotação das turmas pelos espaços. A rotação é 
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então feita pelos cinco espaços, sempre da mesma forma, intercalando um pavilhão com 

um ginásio, o que permitiu que os alunos fossem trabalhando as diferentes matérias ao 

longo das aulas, nunca ficando muito tempo sem trabalhar o que realmente precisava. 

 Por exemplo uma turma que inicie o ano letivo no Pavilhão B, de seguida passa 

para o Ginásio G, depois para o Pavilhão A, seguindo para o Ginásio J e, por fim, para o 

Exterior, voltando outra vez ao início (pavilhão B). É de referir ainda que as turmas 

permanecem num mesmo espaço duas aulas seguidas, por exemplo está duas aulas no 

pavilhão B, de seguida duas aulas no ginásio G e assim sucessivamente. 

 Esta rotação acaba por não beneficiar muito a forma de trabalhar dos estagiários, 

por exemplo, o facto de só se lecionar no ginásio G duas aulas por mês, podia impedir o 

contínuo de estímulos a nível da ginástica de aparelhos, pois só neste espaço se 

encontram os aparelhos gímnicos, o mesmo se pode dizer dos pavilhões onde só se 

frequentaram de duas em duas semanas. O que se realizou para contornar esta 

adversidade foi a adaptação das situações de aprendizagem nos restantes espaços ou, 

por vezes, as cedências de material por parte de outros docentes que lecionavam num 

determinado espaço, por exemplo, mesmo estando num pavilhão trazia-se material do 

ginásio para se conseguir continuar a trabalhar uma determinada matéria.  

 

Possibilidades do uso dos espaços 

 

Como já referi, os espaços de aula têm grande polivalência e é importante salientar 

que dada esta possibilidade os meus alunos foram sempre trabalhando ao longo do ano 

para atingirem os objetivos às matérias definidas para cada um. Por exemplo, mesmo que 

estejamos num pavilhão, alguns alunos foram trabalhando a ginástica devido à existência 

de colchões no espaço. Isto é, consegui ter um trabalho continuo e individualizado com 

todos os alunos durante todo o ano letivo, pois cada pôde realizar exercícios das matérias 

onde tinham maior dificuldade nos diferentes espaços, como já exemplifiquei. 

Na tabela abaixo estão descritas as matérias que podem ser abordadas em cada um 

dos espaços, o que explica um pouco o que acabei de referir: 

Local Matérias 

Pavilhão A Futebol, Basquetebol, Voleibol, Andebol, Badminton, Atletismo, Ginástica. 

Pavilhão B Futebol, Basquetebol, Voleibol, Andebol, Badminton, Atletismo, Ginástica. 

Ginásio G Ginástica de solo, Ginástica de aparelhos, Dança, Luta, Salto em Altura e Salto em 
comprimento. 
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Ginásio J Dança, Salto em altura, Salto em comprimento, Judo, Luta, Ginástica. 

Exterior Atletismo, Futebol, Basquetebol, Andebol; Voleibol. 

Galeria 
Anexo 

Dança, Ginástica, Ténis de mesa, Luta, Judo. 

 

Caracterização do grupo de Educação Física  

  

Na ESAD o grupo de EF é constituído por onze professores e, este ano letivo, por 

três estagiários da Faculdade de Motricidade Humana. O clima do departamento é 

harmonioso, o que se tornou vantajoso no relacionamento e no trabalho a desenvolver. O 

facto de ser professora estagiária no grupo com estas características permitiu-me uma 

partilha de experiências muito grande, quer a nível da docência quer a nível do 

relacionamento com a comunidade escolar, além disso foi visível a colaboração e abertura 

para poder observar as aulas dos docentes e retirar informações dos diferentes métodos 

de trabalho. 

No que diz respeito a documentos que regem o funcionamento do grupo existem 

alguns elaborados dentro do grupo como os Critérios de Avaliação, que apesar de não 

estarem completamente baseado nas normas do Programa Nacional de Educação Física 

(PNEF), procura implementar os critérios fazendo as adequações necessárias para o 

contexto escolar existente. Existem ainda alguns documentos externos ao grupo, 

elaborados pelos representantes de cada departamento da escola e com elementos da 

direção, por exemplo o Projeto Educativo de Escola e o Regulamento Interno. Estes últimos 

documentos orientam e regem o funcionamento da escola e dos diferentes departamentos, 

tentando harmonizar a prática pedagógica de todos os docentes. 

Ainda assim, apesar da existências destes documentos o grupo de estágio sentiu 

necessidade de criar um Protocolo de Avaliação Inicial para conseguirmos realizar a 

avaliação das atividades físicas, pois, para nós, os critérios de avaliação não estavam 

claramente definidos, nos documentos já existentes, para que a partir dos quais, 

pudéssemos orientar o nosso próprio processo de ensino-aprendizagem. 

Ainda ao nível do grupo de EF é de referir que existem diferentes núcleos de 

Desporto Escolar, tais como o basquetebol, voleibol, ginástica, entre outros que irei referir 

mais detalhadamente na Área 3 – Participação na Escola. Para completar a minha 

formação acompanhei o núcleo de Voleibol Masculino para colmatar as minhas 

Tabela 2 - Matérias por espaço (polivalência dos espaços) 
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dificuldades ao nível da lecionação dos jogos desportos coletivos (por exemplo: adequar 

exercícios às necessidades ou corrigir erros técnicos e táticos). O facto de acompanharmos 

um grupo/equipa do Desporto Escolar permitiu-nos um contacto com diferentes contextos 

escolares e o contacto com outros alunos o que me permite diferentes interações enquanto 

professora. Também a organização de atividades dentro escola, ou com outras escolas, 

permitiu-me ter contacto com outros professores, outros alunos e outros contextos, 

existindo contactos e organizações diferentes das que experienciei no dia-a-dia, o que 

acaba por ser um enriquecimento na minha aprendizagem. 

 

Caracterização do núcleo de estágio da ESAD 

O núcleo de estágio existente na ESAD é composto por três estagiários formados 

pela Faculdade de Motricidade Humana, e dois orientadores, um deles o universitário e o 

outro da ESAD. 

Foi um ano de descobertas e de implementação de estágio nesta escola, pois este 

foi pioneiro. O facto de ser o primeiro ano de estágio, enfrentámos algumas dificuldades 

para compreender o normal funcionamento do estágio, qual seria o caminho a seguir. Ao 

longo do ano tivemos de redigir alguns documentos, o PAI por exemplo, o que nos permitiu 

estar mais esclarecidos sobre os conteúdos do PNEF, por exemplo, sobre os níveis de 

especificação das diferentes matérias descritos no PNEF. 

Ao realizarmos o estágio com mais colegas trouxe inúmeros benefícios, como a 

entreajuda e a cooperação conseguindo assim superar as dificuldades encontradas. O 

facto de trabalhar em equipa e a troca de conhecimentos resultou em mais ideias e 

propostas para solucionar os diferentes problemas encontrados ao longo do ano letivo. 

A existência de um clima favorável no departamento foi muito importante no nosso 

processo de estágio, uma vez que, ao podermos assistir a aulas de diferentes professores 

observamos e aprendemos diferentes formas de condução do ensino e de avaliação, bem 

como estratégias de resolução de conflitos que surjam no desenrolar da aula. 

O nosso núcleo de estágio sempre foi bastante unido e sempre nos apoiámos para 

superar dificuldades e com vista a encontrar as melhores estratégias para ultrapassar as 

dificuldades encontradas. Nas reuniões existiam diferentes trocas de opiniões e por vezes 

chegámos a consensos sobre a forma como solucionámos os diferentes problemas 

encontrados. Nem sempre esta questão foi fácil, pois o facto de sermos diferentes e de 

existirem opiniões divergentes, ocasionalmente proporcionou algumas trocas de palavras 

menos simpáticas inicialmente, mas no fim resultou em reflexões que não só tocaram o 

foro profissional, como também o foro pessoal. 
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O facto de me relacionar com diferentes pessoas também me permitiu crescer no 

que diz respeito a controlar ou repensar a forma como por vezes possa dar a minha opinião. 

 

Caracterização geral da turma 

A turma à qual lecionei a disciplina de EF pertencia ao curso de Línguas e 

Humanidades constituída por 29 alunos, dos quais 10 rapazes e 19 raparigas, porém 

existia uma aluna que não estava inscrita na disciplina. Assim sendo, a turma na minha 

disciplina era constituída por 28 alunos. 

Os alunos da turma provinham de escolas diferentes tendo, por isso, um passado 

na disciplina bastante variado. Este facto foi tido em conta na preparação das aulas visto 

que surgiram situações de aprendizagem diferentes. Como nem todos provinham da 

mesma escola é natural que os seus percursos não sejam iguais, pois nem todos os alunos 

tiveram contacto com as diferentes matérias e nem todos podem ter sido orientados no 

sentido de ter um processo de aprendizagem que aborde todas as matérias obrigatórias 

descritas no PNEF uma vez que nem todas as escolas possuem condições para lecionar 

todas as matérias o que pode afetar o leque de experiências com que cada aluno chegou 

a esta etapa. Assim, com a avaliação inicial consegui perceber os diferentes níveis de 

desempenho dos alunos para posteriormente preparar o Plano Anual de Turma, que 

continha informações para, posteriormente preparar as aulas, Unidades de Ensino (UE) e 

Planos de Etapa com vista ao cumprimento de objetivos propostos nesta primeira fase de 

avaliação. 

Apresento o quadro preenchido após a análise dos questionários de apresentação 

dos alunos na disciplina de EF, onde explicita as diferentes características dos alunos, o 

que me permitiu conhecê-los inicialmente e também me possibilitou conhecer os seus 

gostos e, potencialmente, as matérias onde poderiam ter maiores dificuldades. 

N

Nº 

Idade Sex

o 

Escola 

Anterior 

Cla

ss. 

EF 

Gosta 

de EF 

Limitações Matérias 

preferidas 

Matérias 

problemáticas 

1 16 F ESAD 3 Sim - Badminton Ginástica 

2 14 F Vasco da Gama 3 Sim * Basquetebol Voleibol/ 

Ténis mesa 

3 16 F ESAD 3 Não * Basquet./Volei/ 

Ginástica 

Badminton/ 

Futebol 

4 16 F ESAD 13 Sim * Voleibol Futebol 

5 MUDOU DE ESCOLA no 1ºPeríodo 

6 MUDOU DE RESIDÊNCIA no 2ºPeríodo 
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7 16 M ESAD ? Sim - Badminton Andebol 

8 16 M ESAD 12 Sim - Andebol/ 

Basquet/ Luta/ 

Ténis/ Ténis 

Mesa 

Ginástica 

9 15 F Sº João da Talha 4 Sim - Basquetebol Atletismo 

10 15 F Colégio Sº 

Mamede 

4 Sim - Badminton/ 

Atletismo 

Gin de solo/ 

Dança 

11 15 M Externato 

Marista 

3 Sim - Voleibol Futebol 

12 15 M ESAD ? Sim - Futebol Nenhuma 

13 15 M Externato 5 Sim * Futebol Dança/ 

Ginástica 

14 17 M ESAD 3 Sim - Badminton Voleibol 

15 14 F ESAD 3 Sim - Badminton Ginástica 

16 17 F Alto do Moinho 3 Sim - Badminton Ginástica 

17 15 F ESAD 3 Não - Badminton/ 

Atletismo 

Ginástica/ 

Voleibol 

18 15 F Nuno Gonçalves 4 Sim - Basquetebol Gin.Aparelhos 

19 18 F ESAD 3 Não * Badminton Gin. de 

Aparelhos 

20 15 M Restelo 4 Sim - Atletismo/ 

Futebol 

Voleibol/ 

Dança 

21 15 F Martinho Vaz 3 Sim - Andebol/ 

Basquetebol 

Voleibol/ 

Atletismo 

22 15 F ESAD 4 Sim - Badminton Voleibol 

23 16 F ESAD 11 Sim * Badminton Atletismo 

24 15 M ESAD 4 Sim - Futebol Dança 

25 15 M Piscinas 3 Não - Fitnessgram JDC 

26 16 F ESAD 3 Não - Ténis Voleibol 

27 15 F Martinho Vaz 4 Sim - Futebol/ Andebol Voleibol/ 

Atletismo 

28 17 F ESAD 3 - - Badminton Gin. aparelhos 

29 15 F Nuno Gonçalves 4 Sim - Basquetebol Futebol 

30 16 M ESAD 4 Sim - Futebol Ginástica 

31 14 F ESAD 3 Não - Badminton Ginástica 

Tabela 3 - Síntese da análise dos questionários preenchidos pelos alunos 
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Alguns alunos tiveram alguma atenção especial devido a alguns problemas de 

saúde, por exemplo uma aluna que tinha problemas de coração tive, por vezes, de adequar 

a intensidade dos exercícios de condição física que implicassem o esforço prolongado.
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Área 1 – Organização e Gestão do ensino e das aprendizagens 

 

Esta primeira área, Organização e Gestão do ensino e das aprendizagens, foi a que 

acabou por ter mais impacto na minha formação ao longo do ano, visto que me permitiu ter 

contacto com o processo ensino-aprendizagem dos alunos em contexto real de “sala de 

aula”. Consegui observar os alunos, delinear estratégias para atingir objetivos e, também, 

observar toda a evolução dos alunos, senti-me realizada enquanto professora. 

Foi, constituída por três subáreas: planeamento, condução e avaliação. Para cada 

uma foram apresentados vários objetivos, descritos no Guia de estágio 2013-2014, tais 

como a promoção do envolvimento dos alunos na sua aprendizagem, por exemplo, 

objetivos esses que deviam ser atingidos por mim no final do ano letivo. 

Os documentos elaborados pelo DEF devem ser a base de todo o trabalho 

desenvolvido pelos professores ao longo do ano, para que o trabalho realizado por 

diferentes docentes nas diferentes turmas conduza aos mesmos objetivos finais. Deste 

modo, na primeira reunião do núcleo de estágio a orientadora apresentou-nos todos os 

documentos existentes. 

As reuniões de departamento acabaram por fazer sentido na medida em que 

conseguimos entender qual a documentação existente e qual o método de trabalho do 

grupo. As informações que se retiraram das reuniões, posteriormente também nos 

ajudaram a organizar o processo de elaboração do PAI, articulando a informação presente 

no PNEF e a que está presente nos documentos do DEF. Para elaborar este protocolo 

tivemos a ajuda dos orientadores e baseámo-nos noutros protocolos já existentes. Foi um 

processo que demorou algumas semanas, principalmente no que toca à realização das 

fichas de registo, visto que apresentámos diferentes soluções que nem sempre foram as 

mais práticas ou as mais adequadas no que toca à descrição dos objetivos a cumprir pelos 

alunos. Acabou por ser uma mais-valia para nós, pois ao construir o documento não nos 

limitámos a compreendê-lo, como fazem os nossos colegas quando se deparam com 

departamentos mais organizados e com documentos que cumprem as orientações 

expressas do documento orientador – PNEF. Este aspeto fez com que fosse mais acessível 

o cumprimento de todos os requisitos da nossa parte, pois ao realizar o documento foram 

à partida adequadas as orientações às especificidades da escola e ao realizarmos esta 

adequação a compreensão das mesmas estava inerente à sua elaboração. 

Para iniciar o ano letivo a primeira aula foi de apresentação, o primeiro contacto 

com os alunos foi importante, pois o facto de preencherem a ficha biográfica e de se 
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apresentarem permitiu-me conhecê-los um pouco. As reuniões/conversas com a diretora 

de turma também me ajudaram a conhecer um pouco mais os alunos. 

No início das atividades letivas, em conjunto com a diretora de turma, realizei o 

estudo de turma (Anexo 7), trabalho integrado na área 4 – “Relação com a Comunidade”, 

para realizar este estudo precisei de analisar alguns documentos, primeiro a ficha 

biográfica – da direção de turma – e, de seguida, a ficha individual do aluno – preenchida 

na aula de EF. Mais tarde, para complementar a informação realizei um teste sociométrico 

(Anexo 6). Todos estes documentos ajudaram-me a conhecer os alunos, a nível 

académico, pessoal e social. Ainda assim, o teste sociométrico foi o que mais contribuiu, 

pois retirei algumas informações sobre as relações dentro da turma, o que me ajudou a 

organizar os grupos de trabalho na aula. Um outro fator bastante importante para conhecer 

os alunos foi o atendimento aos encarregados de educação, apesar de não serem muitos, 

consegui obter informação relevante em termos pessoais e académicos dos meus alunos, 

que que me permitiu antecipar alguns comportamentos que pudessem ter nas aulas. 

O contexto ideal para conhecer os alunos foi sem dúvida no desenrolar das aulas, 

as primeiras – de avaliação inicial – foram bastante importantes para conhecer a turma a 

nível motor e cognitivo. 

A avaliação inicial é um processo utilizado para identificar as dificuldades, bem 

como, das facilidades de aprendizagem dos alunos nas diversas matérias a serem 

lecionadas durante o ano letivo (Carvalho, 1994). 

Como refere (Carvalho, 1994) este período deve ser vivido em clima de desafio, 

não deve ser apenas um período de observação, deve sempre existir por detrás de 

qualquer avaliação um processo de aprendizagem. 

Este período de contacto inicial com os alunos deverá ser alargado para que se 

consigam tirar as diferentes informações para planear o ano letivo, tais como: realizar um 

diagnóstico e prognóstico de cada matéria para cada aluno, tendo por base o que ele já 

sabe fazer e as suas potencialidades (Carvalho, 1994). Foi importante que este período 

fosse alargado para conseguir observar todos os alunos em todas as matérias, garantido 

a obtenção do maior número de informações possível para poder planear o ano letivo 

adequadamente para cada aluno. 

Para que este processo seja ajustado o núcleo de estágio teve de realizar o PAI 

(Anexo 1), como já referi anteriormente. Tentámos encontrar as informações que este 

deveria conter e como se organizava, acabámos por conhecer a sua estrutura e para o 

elaborar tivemos de perceber e interpretar claramente todos os conteúdos inerentes ao 

PNEF, no que diz respeito aos critérios de avaliação. Este foi um processo que integrou 
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todo o processo avaliativo, pois aos estarmos envolvidos na sua construção, não nos 

limitámos a tentar perceber o que continha, mas sim entender as indicações do PNEF e 

assim adaptar à realidade escolar. 

Para conseguir então aplicar o PAI tivemos de definir as matérias a abordar em 

cada uma das aulas desta etapa. Escolhemos as situações que vinham descritas no PNEF 

para verificar o nível inicial dos alunos e a partir daí adaptámos os exercícios que iriamos 

aplicar. Para os exercícios serem adequados ao nível da turma, tive de os adaptar ao longo 

das aulas, pois independentemente do tipo de avaliação em causa, as tarefas propostas 

devem ser de ensino, de avaliação e de aprendizagem, como refere Fernandes (2008). 

 Na subárea do planeamento senti algumas dificuldades em planificar todas aulas 

de uma unidade de ensino (UE), ou seja, olhar para as partes que iriam constituir o todo 

das etapas, pois não tinha experiência nem a sensibilidade para determinar ao certo o 

tempo que iria precisar para verificar o nível em que se encontravam os alunos nas 

diferentes matérias. Em grupo decidimos que as aulas de avaliação inicial iriam ser 

maioritariamente monotemáticas, para conseguir focar a observação em determinados 

critérios, ou seja, para conseguirmos verificar se todos os alunos cumpriam determinado 

objetivo naquela matérias, acordámos que se tivéssemos a observar mais do que uma 

matéria poderia existir troca de objetivos ou uma dispersão no que se queria observar. 

Ainda assim, consegui abordar duas matérias por aula, onde todos os alunos realizavam 

as mesmas tarefas em simultâneo, funcionando as aulas com o estilo de ensino por 

comando, pois desta forma conseguia verbalizar os objetivos que quis ver cumpridos e 

todos os alunos desempenhavam a mesma tarefa ao mesmo tempo, facilitando a 

observação. Este estilo de ensino tem como objetivo a uniformidade e a aderência a um 

modelo pré-determinado, onde os exercícios são determinados pelo professor, o critério de 

êxito é idêntico para toda a turma e o docente tem também o papel de demonstrar o 

exercício (Mosston & Ashworth, 2008). 

O período de avaliação inicial e a análise da observação realizada foi um pouco 

difícil, porque nem sempre os critérios estiveram claramente definidos o que levou a retirar 

algumas informações menos corretas dos alunos. Assim, alguns diagnósticos de alguns 

alunos em determinadas matérias tiveram de ser revistos à medida que fui compreendendo 

melhor os objetivos que definiam cada nível de especificação e me fui apercebendo das 

reais capacidades de aprendizagem dos alunos. Em função disto muitos dos objetivos que 

estabeleci para os alunos tiveram de ser revistos e adequados para cada aluno. Encarei 

positivamente todos estes ajustes, pois fui entendendo como é que o processo de ensino 

aprendizagem se desenvolvia e quais as etapas de planeamento que deveríamos ter em 
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conta, por exemplo, devemos primeiro entender claramente o que pretendemos observar, 

definir bem a situação de observação para posteriormente conseguirmos entender se o 

aluno está ou não dentro do patamar esperado. 

A turma apresentou diversas dificuldades motoras no desempenho das tarefas 

propostas o que acabou por dificultar a identificação das matérias prioritárias, visto que os 

alunos mostraram dificuldades na maior parte das matérias. Assim, a estratégia encontrada 

pelo núcleo de estágio passou por verificar as matérias onde a maioria dos alunos estava 

mais próximo de cumprir a totalidade dos critérios do nível Introdutório, ou seja, as matérias 

onde os alunos estiveram mais próximos de realizar com correção, cumprindo a maioria 

dos objetivos do exercício proposto para verificação do nível Introdutório. 

Para conseguir ultrapassar as dificuldades desta fase inicial tive de consultar os 

diferentes documentos, tais como o PNEF e o Protocolo de Avaliação Inicial, auxiliando-

me na planificação das aulas de acordo com os conteúdos que tinham de ser abordados. 

Nesta fase a ajuda dos orientadores e dos meus colegas foi fulcral, pois a troca de 

experiências e o contributo de exemplos acabou por me fazer pensar em soluções práticas 

e a conseguir adequar as diferentes situações. Por exemplo, na matéria de Voleibol, uma 

das matérias prioritárias onde era dada uma primazia de aprendizagem sendo das matérias 

mais trabalhadas ao longo do ano, foi muito importante pertencer ao núcleo de desporto 

escolar, pois consegui retirar algumas informações com base no diálogo que fui 

aprendendo com a professora que me acompanhou nos treinos do núcleo. Assim, a 

avaliação inicial desta matéria não teve tantos erros de diagnóstico como as outras, pois o 

diagnóstico feito aos alunos estava adequado ao nível que eles apresentavam, o que 

facilitou a definição de estratégias ao longo do ano. 

Além da avaliação inicial das atividades físicas e da aptidão física, também os 

conhecimentos foram avaliados, para isso foi aplicado um teste diagnóstico (Anexo 4). Este 

teste foi apresentado com o intuito de perceber quais os conteúdos que os alunos 

dominavam. Percebemos que existiam algumas lacunas no conhecimento dos alunos 

sobre as temáticas abordadas, por exemplo: o que são capacidades motoras, benefícios 

do seu desenvolvimento, o que fazer em caso de lesão, entre outras, o que me possibilitou 

que ao longo do ano, mais precisamente a partir do segundo período fosse lecionando 

alguns conteúdos inerentes a esta área, para que no final do ano letivo, com a ajuda do 

trabalho, do cartaz e do teste dos conhecimentos (Anexo 5) os alunos dominassem grande 

parte dos conteúdos. 

Nem sempre foi fácil estar consciente dos passos a dar para retirar a informação 

necessária, deve ser feito um planeamento onde, como referem Mendes, Clemente, Rocha 
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e Damásio (2012), “… as capacidades de planeamento e projeção da observação, poderão 

ser elementos que incrementarão a qualidade e focalização da observação” (p.59). 

Para conseguir avaliar os alunos é muito importante o domínio da capacidade de 

observação, pois “a observação permite recolher dados com menos ou maior grau de 

precisão usados pelo professor para proceder à avaliação” (Mendes et al., 2012) (p.61). 

Fui percebendo que não podia observar todos os alunos em todas as aulas. Assim, 

para ultrapassar esta dificuldade, planeei quem queria observar e em que momento queria 

observar cada aluno. Apercebi-me que existiam alunos que passavam despercebidos na 

minha observação, pelo que tive de ter este aspeto em consideração aquando o 

planeamento da observação. Os alunos com melhor desempenho e os alunos com mais 

dificuldades destacaram-se logo e ficámos com uma ideia como aprendem e de como 

desempenham as tarefas, já os alunos que estão entre estes são mais difíceis de 

discriminar e não depreendemos logo o que conseguem ou não realizar nas diferentes 

matérias. 

Ao longo do ano senti ainda algumas dificuldades em observar os Jogos 

Desportivos Coletivos (JDC), principalmente o Basquetebol, pois é uma matéria que 

domino menos e, para mim, é mais difícil identificar os critérios que os alunos cumprem. 

Como referem Sobral & Barreiros (1980) o gesto técnico acaba por ser definido nele 

próprio, mas as condições em que é realizado não seguem um padrão. Com o treino da 

observação e através da troca de informações entre o núcleo de estágio sobre os critérios 

que determinado aluno cumpria ou não, possibilitou a minha perceção sobre o que deveria 

observar concretamente e esta minha dificuldade foi-se dissipando. 

Ao retirar informações de todos os alunos fui anotando o que conseguiam realizar 

ou não e no fim de cada período letivo tive apenas de me focar num ou outro aluno que me 

levantou dúvidas. Esta estratégia facilitou-me bastante o processo de avaliação. 

 Penso que a minha dificuldade em observar o Basquetebol se prendeu com um 

domínio menor na matéria e dificultando o feedback que transmitia aos alunos e potenciar 

as suas aprendizagens. O facto de ao longo da minha carreira desportiva ter mais contacto 

com desportos individuais pode ter influenciado a facilidade que tive em observar matérias 

como a ginástica ou o atletismo e, pelo contrário os JDC sejam mais difíceis de lecionar e 

observar, pois são matérias que nunca vivenciei enquanto atleta e, o facto de fazer 

atletismo deixou-me mais segura no ensino dos desportos individuais. Apesar de todo o 

meu processo de formação me ter dado algumas bases de trabalho para conseguir lecionar 

estas matérias senti que não foi de todo suficiente para colmatar esta falha. 
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 Como referem Mendes et al. (2012) “o professor com maior conhecimento 

específico, potenciará a sua observação, mantendo-o afinado percetivamente aos critérios 

de êxito relevantes” (p. 62), isto é, o facto de um professor conhecer melhor uma ou outra 

matéria faz com que a sua observação seja diferente, ao nível da especificação e da 

informação retirada. 

Para desenvolver a capacidade de observação e análise da informação a retirar 

observámos em conjunto algumas aulas e fomos discutindo qual o nível de prestação em 

que estaria este ou aquele aluno. Este treino de observação conjunta foi uma mais-valia 

para que estivéssemos todos a “observar da mesma forma”, na mesma direção e também 

para conseguirmos concordar, ou não, com a obtenção de um nível por determinado aluno. 

Foi essencial que todos estivéssemos envolvidos neste complexo processo, a fim de se 

obter o mínimo de subjetividade possível, quer na observação quer na avaliação dos alunos 

(Mendes et al., 2012). 

A elaboração conjunta das grelhas de avaliação (Anexo 3) foi realizada para facilitar 

a recolha de informação, deste modo a organização de todo o processo foi simplificada e 

a informação foi analisada mais facilmente. 

No início do ano adotámos também um sistema de observação entre os estagiários, 

a fim de observar algumas características de cada um de nós, para posteriormente 

revermos e modificarmos os aspetos menos positivos no decorrer das aulas. No meu caso 

pedi aos meus colegas que observassem o meu feedback e o meu posicionamento na 

aula, pois eram os dois fatores de maior dificuldade nas etapas anteriores. Senti que esta 

observação me ajudou a colmatar alguns erros e fui corrigindo-os ao longo do ano, com o 

auxílio dos meus colegas. 

No que respeita à condução das aulas, tive sempre o cuidado de optar por um estilo 

de ensino que pudesse potenciar o processo de ensino-aprendizagem, pois as escolhas 

dos estilos de ensino podem favorecer as aprendizagens dos alunos. 

Ao longo do ano letivo utilizei os estilos de ensino, por comando, tarefa e 

autoavaliação. Utilizei o primeiro estilo de ensino maioritariamente no aquecimento e em 

algumas situações no decorrer da aula, principalmente na introdução de tarefas novas. Já 

o estilo por tarefa permitiu que cada aluno trabalhasse numa determinada situação a fim 

de colmatar as suas necessidades, existindo assim uma diferenciação de ensino 

apropriada às dificuldades de cada aluno, assim cada aluno sabia para que objetivo estava 

a trabalhar. Na aula trabalhava para o objetivo que teria de atingir, planeei tarefas 

individualizadas, por exemplo tive uma aluna com muitas dificuldades em realizar o drible, 

então, para ela planeei um exercício de condução, à parte do trabalho dos restantes alunos. 
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Esta estratégia ajudou a promover uma aprendizagem focada que desenvolvesse também 

a autonomia dos alunos. Como referem Mosston e Ashworth (2008) este estilo para além 

de ser individual, implica a memorização das tarefas por parte dos alunos, pelo que o 

feedback dado pelo professor é dirigido apenas a cada aluno. Por fim, a autoavaliação 

permitiu aos alunos conhecerem os objetivos para os quais estavam a trabalhar, pois para 

realizarem a autoavaliação têm de conhecer os critérios de avaliação, as competências 

que lhes eram exigidas, quais as tarefas que iriam ter mais peso nas avaliações ao longo 

do ano e conseguiam perceber a que distância se encontravam de alcançar o objetivo 

proposto. Conseguiram ter uma noção de como se processa a avaliação. 

Ao utilizar diferentes estilos de ensino incuti motivação aos alunos e estímulos 

diferenciados, pois ajudei-os a ganhar autonomia nas tarefas que desenvolveram, sendo 

que o meu papel enquanto docente foi “apenas” delinear o caminho que os alunos 

deveriam seguir e ajudá-los a construir esse caminho, pois são eles que devem ser agentes 

ativos da sua aprendizagem. Por outro lado, permitiu também aos alunos entenderem todo 

o processo de avaliação e possibilitou a entreajuda entre os alunos para que todos 

conseguissem atingir os objetivos propostos. 

Para que o percurso dos alunos seja coerente deve existir um planeamento que 

guie esse mesmo percurso a fim de obter o sucesso. Todo o planeamento deve ter uma 

sequência lógica e deve estar organizado hierarquicamente. Assim o Plano Anual de 

Turma (PAT) (Anexo 2) é o primeiro documento elaborado após a etapa de avaliação inicial 

e deve orientar o trabalho a desenvolver com a turma durante o ano letivo. É nele que se 

definem os objetivos por matéria a serem atingidos pelos alunos no final do ano letivo. Este 

documento contém também as informações gerais da escola e da turma, para que o 

contexto real com o qual se irá trabalhar seja conhecido e se saiba os recursos materiais, 

espaciais e humanos que estão à disposição. Como referem os PNEF (Ministério da 

Educação,2001), o PAT deverá: 

 

“Considerar a organização geral do ano letivo em etapas, ou seja, 

em períodos mais reduzidos de tempo que facilitem a orientação e 

regulação do processo de ensino-aprendizagem. Estas etapas 

devem assumir características diferentes, ao longo do ano letivo, 

consoante o percurso de aprendizagem dos alunos e as intenções 

do professor. Ao preparar cada uma das etapas, considerando as 

suas características genéricas (revisão/consolidação, 

prioritariamente novas aprendizagens, etc.), a definição das 
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prioridades e a formação de grupos deve permitir a realização do 

nível estabelecido para cada matéria nesse ano, dedicando-se mais 

tempo de prática apropriada nas matérias em que o aluno revela 

mais dificuldades. É a altura do professor estimar o número de 

unidades de ensino (conjunto de aulas com objetivos e estrutura 

organizativa idênticos) que progressivamente operacionaliza, 

decidir sobre a estratégia de composição dos grupos que lhe 

parece mais adequada, sobre as atividades de aprendizagem que 

irá propor aos seus alunos e os momentos em que pensa recolher 

as informações necessárias ao ajustamento do processo 

(avaliação)” (p.26). 

 

O passo seguinte foi a elaboração dos planos de etapa, estes planos acabaram por 

ser um grande auxílio para o planeamento a médio prazo. Foi possível construir um 

portofolio de exercícios das diferentes matérias para conseguir elaborar uma sequência de 

dificuldade passível de ser aplicada ao longo das etapas o que acabou por se refletir nas 

aprendizagens dos alunos, uma vez que conseguiram evoluir e adquirir competências nas 

diferentes matérias. O facto de realizar esse planeamento a médio prazo permitiu-me 

esquematizar os objetivos que estabeleci para cada aluno e perceber qual seria o caminho 

e a margem de progressão de cada aluno devido à avaliação que fui fazendo ao longo das 

etapas. 

Estes planos foram várias vezes reformulados durante o ano e a sua estrutura foi 

alterada algumas vezes, no início não tinha conseguido encadear todos os planos (anual, 

etapa e a unidade de ensino), pois repetia algumas informações em todos os planos. Na 

última etapa consegui que esta contivesse toda a informação relevante para conseguir 

planear as aulas de forma a conseguir colmatar todas as dificuldades dos alunos, com o 

objetivo de trabalhar as prioridades de cada etapa. 

Uma das minhas maiores dificuldades durante a elaboração do PAT, e por 

conseguinte das etapas, estiveram ligadas ao menor acerto do diagnóstico dos alunos em 

alguns casos, o que dificultou o prognóstico correto dos níveis de cada aluno. Estes erros 

acabaram por acontecer pois não consegui perceber à partida claramente os objetivos para 

as matérias e, por conseguinte, não observei corretamente os alunos o que induziu ao 

diagnóstico errado, isto é, o que tentei observar não foi ao encontro do que está descrito 

no PNEF. 
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Outra das dificuldades residiu no facto de tentar encontrar estratégias para cada 

aluno com o objetivo de no final do ano letivo essas dificuldades fossem superadas. Nem 

sempre tive a ideia clara de como poderia construir os patamares pelos quais o aluno 

deveria passar para atingir o objetivo final, para isso foi essencial toda a partilha de 

conhecimentos dentro do núcleo e toda a pesquisa de informação sobre os exercícios mais 

adequados para cada nível. 

O conhecimento da capacidade de evolução dos alunos também me ajudou na 

construção do PAT, incluindo também alguma informação retirada em conjunto com a 

diretora de turma, estas informações facilitaram a realização do prognóstico das matérias 

para os alunos, ou seja, ao conhecer as capacidades de trabalho e as facilidades ou 

dificuldades de aprendizagens consigo realizar um prognóstico adequado e real. 

Determinadas informações do perfil pessoal dos alunos ajudaram a construir os traços do 

percurso dos mesmos nas diferentes disciplinas. Deve existir uma adequação do currículo, 

para isso é também importante que o diretor de turma esteja consciente dos interesses dos 

alunos para fazer uma gestão adequada dos currículos dos alunos, como refere Roldão 

(1995) “… os professores confrontam-se com a necessidade de gerir um currículo formal 

(…) a sua gestão terá de passar pelas dimensões da reconstrução, da diferenciação e da 

adequação curricular…” (p.10).  

Ao olhar com mais atenção para as UE e após conversa com os orientadores surgiu 

a ideia e a necessidade de criar variantes de dificuldade nos exercícios, assim quando 

conduzia a aula tinha sempre soluções para os alunos caso tivessem sucesso ou caso não 

conseguissem realizar o exercício. 

No decorrer do ano letivo, como já referi anteriormente, fui criando uma panóplia de 

exercícios que pude aplicar na turma fazendo com que os alunos conseguissem adquirir e 

consolidar as aprendizagens, passando por progressões que os levaram à realização de 

metas que se traduziram na concretização dos níveis. 

Gallahue & Donnelly (2008) consideram que o ensino é eficaz quando é dinâmico 

e interativo. O professor acaba por ser eficaz quando planeia a sua instrução e consegue 

provocar mudanças no aluno para que essa mudança aconteça é necessário que haja uma 

definição clara dos objetivos e, para isso, é importante definir prioridades. É importante que 

o professor esteja consciente do que irá abordar nas aulas das diferentes etapas e deve 

estar consciente do modo como realiza as suas ações. Para isso é fundamental a 

elaboração de todos os planos que envolvem o planeamento das aprendizagens dos 

alunos (PAT, planos de etapa e de UE).  
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Para a elaboração destes planos, tive sempre como base os objetivos que 

estabeleci no PAT e, também, nos planos de etapa consoante a UE em que me encontrava.  

Percebi, ao longo do trabalho que desenvolvi com os meus alunos, a importância 

da consciencialização do trabalho que têm de desenvolver, aumentando a sua motivação. 

Ao tomarem consciência do trabalho a desenvolver os alunos potenciam as aprendizagens 

em seu próprio benefício e o feedback de retorno que acabam por transmitir dá mais 

consistência e adequação ao planeamento. 

Como refere Fernandes (2008): 

 

“…os professores poderão ter um papel que pode ser 

preponderante em aspetos tais como a seleção de tarefas ou a 

organização e distribuição do processo de feedback, enquanto os 

alunos poderão ter um papel mais ativo no desenvolvimento dos 

processos que se referem à auto-avaliação e à auto-regulação do 

que têm de aprender” (p.357). 

 

Tentei que cada um dos alunos conhecesse os objetivos para os quais estavam a 

trabalhar para atingir um determinado nível numa determinada matéria. Para isso fui 

alertando-os durante as aulas para perceberem o que já tinham adquirido e o que faltava 

adquirir. Para complementar a informação, no final do segundo período os alunos 

preencheram as fichas de autoavaliação que, posteriormente foram corrigidas com o intuito 

de cada um perceber qual deveria ser o seu foco na última etapa. Este processo ajudou-

me a perceber o que realmente cada aluno conseguia realizar o que facilitou a realização 

do plano da última etapa. A meu ver o facto de os alunos preencherem estas fichas e de 

terem a sua correção deu-lhe grandes vantagens no processo de conhecimento da sua 

aprendizagem e da sua margem de progressão até ao final do ano letivo, os alunos 

interessados acabaram por se dirigir a mim para compreender melhor as correções que fiz. 

No decorrer do aluno letivo fui-me apercebendo que deveria ter colocado objetivos 

intermédios nas diferentes matérias e os alunos deviam ter sido colocados em situações 

diferentes para que a evolução fosse maior, pois percebi que nem sempre é possível 

passar de um nível diretamente para outro, e que devem existir patamares intermédios. 

Este erro acabou por advir da minha dificuldade em sequenciar as aprendizagens dos 

alunos em diferentes níveis, como já referi, isto é, nem sempre consegui estabelecer uma 

sequência de exercícios adequados para alcançar um determinado objetivo. Este erro 

acabou também por acontecer pela deficiente adequação de objetivos nas primeiras 
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etapas, mas ao longo do ano os objetivos foram mais adequados e a evolução dos alunos 

evidenciou-se na parte final do ano letivo, pois foi nesta fase que consegui definir os 

objetivos e planear as aulas de acordo com as exigências das últimas UE, isto é, um ensino 

muito mais individualizado onde os alunos trabalharam as matérias e os níveis onde 

conseguiam alcançar uma melhor prestação. 

Quando se realiza a organização dos grupos deve ser permitida a interação entre 

alunos com capacidades motoras/níveis de aptidão diferentes, segundo o PNEF (Ministério 

da Educação, 2010). Assim percebi que os alunos, nesse momento de aprendizagem, não 

deveriam estar agrupados homogeneamente, mas sim por grupos heterogéneos, pois 

assim os alunos com mais facilidades numa determinada matéria ajudavam os alunos com 

mais dificuldades a evoluir e assim atingir os objetivos propostos. 

A forma de organizar as aulas ao longo do ano letivo foi um pouco alterada, no início 

do ano letivo. Na mesma matéria os alunos devem ter grupos heterogéneos para que exista 

partilha de conhecimentos, haja uma partilha de informações e exista entreajuda, por outro 

lado à medida que o ano letivo avança e os alunos começam a adquirir conhecimentos os 

grupos são homogéneos consoante os objetivos que se pretendem alcançar, se estão a 

adquirir novas aprendizagens, consoante o nível em que estão passam para grupos 

homogéneos para que possam evoluir dentro das possibilidades de cada grupo. 

As aprendizagens nem sempre são lineares, daí as estratégias encontradas ao 

longo do ano para agrupar os alunos também sejam diferentes, como refere Nóvoa (cit in 

Pereira e Vieira, 2006): 

 

“… sabemos que os processos de aprendizagem seguem 

percursos que nem sempre são lineares e que se constroem e 

reconstroem a partir de lógicas inesperadas e de dimensões muitas 

vezes imprevisíveis” (p.114). 

 

Foi muito benéfico para mim, a aprendizagem de como gerir o planeamento do ano 

letivo. As formas de organizar as aulas vão mudando consoante o momento do ano letivo 

em que nos encontramos, por exemplo pode ser um momento de aprendizagem ou de 

consolidação. Assim a coerência entre todos os planos começou a fazer mais sentido, visto 

que começaram a ter mais sequência e as informações já não se repetiam de uns planos 

para os outros. Neste momento consigo ter uma visão ampla desde o início do ano letivo 

até ao final, consigo sequenciar as aprendizagens dos meus alunos colocando objetivos 
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intermédios e estou também mais consciente das referências do PNEF o que permite uma 

maior adequação do percurso na disciplina de EF dos meus futuros alunos. 

Onofre (1995) refere que o desempenho do professor interfere no sucesso da 

aprendizagem dos alunos, existindo uma relação de dependência entre o desempenho do 

professor e o sucesso do aluno. No entanto o meu desempenho nem sempre foi constante, 

no decorrer da terceira etapa senti alguma ineficácia na lecionação, a turma estava com 

menor ritmo de aprendizagem nas aulas e isso verificou-se no desempenho dos alunos, 

por esse motivo experimentei diferentes estratégias, mudando alguns grupos de trabalho, 

alterando alguns exercícios e até, por sugestão da professora orientadora, alterei a forma 

de organizar as tarefas da aula, apesar de tudo essas mudanças não conduziram a uma 

melhoria. 

Os orientadores deram um grande contributo para a minha evolução nessa fase, 

consegui perceber quais os passos a dar nas diferentes fases do ano letivo (avaliação 

inicial, aprendizagem, desenvolvimento e revisão/consolidação) no que diz respeito ao 

planeamento, condução e avaliação. Entendi que as aulas não podem seguir a mesma 

estrutura ao longo do ano letivo, pois os objetivos das etapas também se vão modificando. 

Dessa forma percebi como conseguia potenciar as aprendizagens dos alunos de acordo 

com as necessidades de cada um ao longo do ano letivo. 

No que toca à condução efetiva das aulas tive sempre presente alguns fatores de 

gestão da aula, foram eles: a gestão do tempo de aula, os momentos de instrução, o tipo 

e forma de feedback, o clima das relações existentes na aula – professor/alunos, 

alunos/alunos e alunos/tarefa. 

Quanto à gestão do tempo de aula, no decorrer do ano letivo fui aperfeiçoando este 

aspeto e nunca senti dificuldades em cumprir o que planeei. As transições entre exercícios/ 

estações foram rápidas e o tempo de instrução foi equilibrado, falei sempre com os alunos 

nos objetivos principais das aulas e quais eram os pontos-chave de cada aula, focando os 

aspetos importantes. O uso do quadro existente no pavilhão, que possibilita a escrita de 

objetivos ou o desenho explicativo das tarefas, foi fundamental na introdução das aulas, 

pois escrevi sempre os objetivos a cumprir em cada aula o que ajudou os alunos a 

recordarem e a perceberem o que tinham de trabalhar em cada aula. 

Ainda assim, por vezes a minha instrução nem sempre foi clara e alguns alunos 

acabavam por ficar com dúvidas em alguns pontos. Para resolver esta questão recorri ao 

questionamento dirigido, para verificar se os alunos realmente percebiam o que queria 

transmitir. A minha instrução melhorou, pois com o tempo consegui estar mais à vontade 

na explicação dos exercícios, nos critérios que os alunos deveriam realizar e o que eu 



 

25 
 

deveriam observar, fiquei mais envolvida em todo o processo ensino-aprendizagem, 

tornando mais fácil verbalizar os objetivos. 

A meu ver a instrução tem de fazer sentido para os alunos, eles devem conseguir 

perceber o que lhes estou a transmitir. É também importante fazer sempre a ligação entre 

as informações que dou ao longo da aula. Este foi um dos aspetos que tive de melhorar ao 

longo do meu processo de formação, para que os alunos se sentissem responsáveis pelo 

trabalho que realizavam e para eu não me focar no apoio individual de cada aluno, visto 

que cada aluno saberia o que fazer. Para os alunos se consciencializarem dos objetivos 

nas primeiras aulas de cada unidade de ensino tentei referir sempre, explicitamente, os 

objetivos das matérias que íamos trabalhar e referi as principais mudanças que se 

verificaram de umas aulas para as outras. Por exemplo, no terceiro período quando passei 

a agrupar os alunos de forma homogénea expliquei que nessa fase do ano letivo cada 

aluno estava a trabalhar para atingir um determinado objetivo e, por isso, não faria sentido 

alunos de níveis diferentes estarem a realizar o mesmo exercício, pois se estavam a 

trabalhar para atingir objetivos diferentes teriam também de realizar percurso diferenciado. 

Carreiro da Costa (1991) lista alguns aspetos, entre os quais a clareza da 

linguagem, o entusiasmo, o uso do questionamento, enfatizar os objetivos de 

aprendizagem e o conteúdo programático com foco nos pontos-chave da matéria, a 

transmissão de FB positivo, imediato, prescritivo e relevante, cuidado com a estruturação 

do contexto de ensino, controlo regular do progresso e reajustes necessários como 

características associadas a professores mais eficazes. 

Durante os momentos de instrução alguns alunos mostraram serem faladores o que 

não tornou fácil o meu discurso. Optei por não falar quando os alunos começavam a falar, 

esta estratégia foi dando resultados, pois ao longo do tempo os alunos foram percebendo 

não entrando em conflito com a turma. 

Para esclarecer os alunos procurei muitas vezes acompanhar a instrução com 

demonstração e explicação das características mais importantes dos exercícios, 

nomeadamente nas primeiras aulas de ginástica quando introduzi elementos novos, ou no 

basquetebol quando introduzi exercícios novos. 

Sabemos que a transmissão de feedback é um dos processos mais importantes na 

regulação do processo de ensino-aprendizagem, dado que fornece ao aluno informações 

sobre a forma como deve realizar ou como realizou a ação, tendo por objetivo modificar e 

melhorar essa resposta (Rosado e Mesquita, 2011). 

Sendo este um ponto fulcral na aprendizagem dos alunos este foi um fator que nem 

sempre foi totalmente conseguido. Muitas vezes não consegui fechar o ciclo de feedback 
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e não acompanhei a execução da tarefa do aluno antes de confirmar ou dar novo feedback 

para melhorar a aprendizagem. Ainda assim tentei sempre fornecer feedback a todos os 

alunos para que estes consigam evoluir. Este foi assim o ponto onde encontrei mais 

dificuldades na condução das aulas. Foi também um ponto em que me debrucei ao longo 

do ano para melhorar, mas apesar da grande evolução que tive nem sempre dei o feedback 

mais indicado, a meu ver um pouco por falta de conhecimento no que toca a determinadas 

matérias, principalmente nos JDC. Posto isto tentei pesquisar sobre estratégias e 

exercícios para propor aos alunos, bem como os erros mais frequentes e qual a correção 

para os mesmos, só assim consegui colmatar um pouco este meu défice na formação. 

Melhorei o meu controlo à distância, consegui estar focada num aluno ou grupo de 

alunos e, ao mesmo tempo, olhar para os restantes alunos e dar pequenas indicações, 

quer seja feedback ou um aviso para cessarem os comportamentos de desvio. 

 A melhoria da qualidade do feedback foi um dos focos da minha atenção ao longo 

do ano letivo. Para isso pesquisei alguns conteúdos temáticos, como já referi, para 

melhorar a observação e mudanças de exercícios, caso se verificasse. As reuniões no 

núcleo de estágio e as conversas com alguns membros do DEF sobre o que estava a 

acontecer no decorrer das aulas foi muito útil para conseguir encontrar uma solução que 

permitisse ultrapassar essas dificuldades. 

No que diz respeito à mediação de conflitos na turma nunca tive de intervir 

bruscamente em nenhuma situação, pois a turma é bastante calma e havia uma grande 

relação entre os alunos. O que pontualmente acontecia eram comportamentos de desvio 

que sempre resolvi prontamente sem repercussões. 

Um dos meus pontos fortes foi a capacidade de adaptação do tom de voz de acordo 

com a situação em causa, assim os alunos iam percebendo quando se podia estar mais à 

vontade e quando se tinha de estar com atenção ou quando estavam a fazer algo de 

errado. 

A turma, apesar das dificuldades que apresentou a nível motor no desempenho dos 

exercícios, esteve empenhada nas tarefas e, a turma sempre se mostrou prestável e nunca 

me deparei com situações de pouco interesse ou reduzida participação nas aulas. 

 O clima relacional positivo entre mim e os alunos, a meu ver, foi uma das razões 

que motivou os alunos nas aulas, porque mesmo os aluno que não gostavam de educação 

física no início do ano foram dizendo que o facto de gostarem da professora e existir um 

bom clima na aula, sem conflitos, os ajudou a gostar mais da disciplina. Foi um processo 

construído por mim e pelos alunos ao longo das aulas e, a meu ver, concluí este processo 

com sucesso. Tentei sempre estar presente para os auxiliar quando precisavam de ajuda 
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e o facto de auxiliar na direção de turma ajudou-me bastante a conhecê-los um pouco 

melhor e a compreender melhor as características de cada um de forma a acompanhar 

toda a evolução de cada um quer nas aulas quer como cidadãos. Gostei bastante de 

trabalhar com a turma e senti que eles me procuravam para superar dificuldades, muitos 

deles passaram a realizar tarefas que nunca tinham feito o que os deixou muito motivados 

e conseguiram entender que com persistência, trabalho e entreajuda as tarefas podem 

tornar-se mais simples de realizar. 

 Entre os alunos da turma sempre existiu uma enorme cumplicidade e espírito de 

cooperação o que lhes permitiu evoluir nas diferentes fases de ensino, quer quando 

estavam organizados heterogeneamente, os alunos mais hábeis ajudavam os alunos com 

maior dificuldade, quer quando estavam agrupados homogeneamente, onde todos 

tentavam perceber as dificuldades de cada um e ajudaram-se mutuamente a superar essas 

adversidades. Por vezes, mesmo sem eu referir no início ou durante a aula, os alunos iam-

se ajudando uns aos outros o que potenciou as aprendizagens. 

 No que diz respeito à relação aluno-tarefa procurei sempre encontrar desafios para 

propor aos alunos de forma a estarem motivados e empenhados na realização das tarefas, 

isto é, tentei sempre adequar todos os exercícios que propus, às capacidades dos alunos. 

Todas as tarefas foram apresentando variantes de dificuldade ou facilidade para melhor se 

enquadrar com as capacidades individuais dos alunos nas diferentes matérias. 

O clima positivo vivido dentro da turma também se verificou na minha relação com 

toda a comunidade escolar, tanto na relação com os alunos que não eram da minha direção 

de turma, bem como os professores do DEF e o pessoal docente e não docente da ESAD, 

o que representou uma grande mais-valia visto que a ajuda se encontrou sempre presente, 

pois sempre que necessitei de solucionar alguma situação todos se mostraram disponíveis 

para me ajudar a encontrar uma resposta para o problema encontrado. 

Outro elemento que auxilia e otimiza o processo de ensino-aprendizagem é a 

avaliação. Esta deve ajudar o aluno a aprender e para ter esse efeito deve ser “interativa, 

centrada nos processos cognitivos dos alunos e associada aos processos de feedback, de 

regulação, de auto-avaliação e de auto-regulação das aprendizagens” (Fernandes, 2006) 

(p.23). 

O primeiro passo dado neste processo de avaliação foi conhecer quais os critérios, 

presentes no PNEF, que definem os níveis de especificação de cada matéria, para assim 

conseguir perceber quais os critérios que queríamos ver cumpridos por parte dos alunos, 

ou seja, qual seriam os pontos críticos que deveríamos ter em conta na observação e 

avaliação das diferentes matérias. 
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As tarefas de avaliação devem ser escolhidas de modo a que os estudantes 

compreendam essa mesma avaliação e que seu o conteúdo faça sentido como refere 

Aranha (cit in Mendes, et al., 2012). 

Daí a importância de conhecer bem os critérios para que se consiga situar os alunos 

nos devidos patamares. 

Para ajustar o ensino a cada aluno é importante a análise dos dados recolhidos na 

avaliação inicial. Assim, para existir uma regulação das aprendizagens é necessário que 

haja, posteriormente à avaliação inicial, uma avaliação para as aprendizagens, a avaliação 

formativa. A avaliação formativa deverá ser uma avaliação para as aprendizagens e deve 

ser organizada de forma a potenciar as aprendizagens dos alunos, conseguindo que 

compreendam e atribuam significados desenvolvendo as competências necessárias 

(Fernandes, 2008). 

Toda a avaliação deve ser contínua e ajudou-me a ajustar os objetivos a cada aluno 

conforme vão evoluindo. Como refere Biggs, (cit. in Fernandes, 2008): 

 

 “…uma avaliação é realmente formativa se, através dela, os alunos 

se consciencializarem das diferenças entre o estado presente e o 

estado que se deve alcançar e do que é necessário fazer para as 

reduzir ou mesmo eliminar.” (p.356). 

 

Optei pela estratégia de registar, nas minhas fichas de registo, sempre que os 

alunos conseguiam cumprir os indicadores estipulados nas diferentes matérias, o que 

facilitou o processo de avaliação, pois à medida que estes iam conseguindo concretizar os 

critérios pedidos registava nas grelhas e no fim da unidade de ensino ou etapa apenas 

precisava de ver alguns alunos a realizar alguns elementos, os restantes alunos não 

precisaram de ser observados nestes momentos, pois já tinham sido observados em 

momentos anteriores. 

A avaliação formativa permitiu conhecer a distância a que os alunos se 

encontravam dos objetivos finais. Para isso, foi necessário existir uma partilha de 

responsabilidades no que diz respeito, ao ensino, à avaliação e à aprendizagem 

(Fernandes 2006). 

Além da avaliação inicial e da avaliação formativa existe ainda outro tipo de 

avaliação, a avaliação sumativa. Esta tem a função de classificar e certificar os alunos, 

ainda assim, por vezes, pode ter um peso excessivo comparado com os restantes tipos de 

avaliação (Fernandes, 2007), pelo que se deve ter em conta a sua ponderação. 
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Enquanto a avaliação formativa tem como principal função a melhoria das 

aprendizagens através das informações recolhidas, a avaliação sumativa faz uma sumula 

do que os alunos sabem ou são capazes de fazer num determinado momento (Fernandes, 

2008). 

Todas as avaliações descritas ajudam a acompanhar e adequar o processo ensino-

aprendizagem dos alunos consoante a capacidade de evolução de cada uma. 

Para realizar a avaliação sumativa senti algumas dificuldades no que respeita a 

atribuição uma nota quantitativa aos alunos, pois encontrámos algumas discrepâncias 

entre a forma como o DEF atribui as notas e a forma como o núcleo de estágio deve atribuir 

as notas. As normas de classificação/atribuição de notas na ESAD não estão elaboradas 

a partir dos níveis de especificação de cada matéria, no que diz respeito à atribuição de 

uma nota final. Existiu sim uma ponderação em percentagem das diferentes matérias ou 

das atitudes/valores. O núcleo de estágio teve de se guiar pelas áreas de extensão 

descritas no PNEF, como está referido no Guia de estágio (2013-2014), o estagiário: 

 

 “(…) Utiliza os procedimentos de avaliação sumativa, 

justificando o seu resultado em função das áreas de extensão e 

normas de referência para a definição do sucesso em Educação 

em Física.” (p. 9). 

 

 Assim teve de ser feita uma reflexão no seio do núcleo de estágio entre as normas 

descritas no PNEF e as normas do DEF para conseguirmos avaliar os alunos de acordo 

com o PNEF, tentando não alterar muito a forma de avaliação feita pelos professores do 

DEF. O núcleo teve de perceber quais seriam os critérios adequados para cada nível e 

quais seriam os patamares prováveis para os alunos se inserirem conforme a avaliação 

feita pelos restantes professores do DEF, ou seja, tentou-se perceber quais seriam as 

notas dos alunos das nossas turmas em função da avaliação praticada pelos professores 

do DEF e a partir dessas notas construímos os patamares de notas (de 10-13 ou de 14-

16, por exemplo) onde os alunos se poderiam inserir consoante os níveis atribuídos nas 

diferentes matérias. 

Para tentar iniciar uma discussão em torno desta questão e tentar aproximar a 

avaliação realizada pelos professores do DEF foi fundamental a investigação realizada na 

área 2 – “Investigação e Inovação Pedagógica”. Esta investigação, que voltaremos a 

analisar em pormenor no próximo capítulo deste relatório, teve o objetivo em primeiro lugar 

de sensibilizar os docentes do DEF para esta questão e em segundo lugar tentar aproximar 
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a dinâmica de avaliação praticada no DEF com a realizada pelo núcleo de estágio. Ao 

investigarmos esta temática conseguimos perceber alguns receios e algumas dúvidas dos 

professores no que toca à avaliação regulada pelo PNEF, percebi que muitos deles 

acabaram por achar o estudo bastante importante pois mostraram-se interessados em 

perceber como se realiza todo este processo e como se pode interpretar corretamente as 

normas descritas no PNEF a fim de realizar a avaliação. Neste sentido foi importante lançar 

este tema, pois enriqueceu o núcleo de estágio e ajudou a fortalecer algumas ligações no 

DEF. 

Além disso este foi sem dúvida um ponto de partida para os professores se 

apoiarem e tentarem iniciar uma mudança ao nível da avaliação das aprendizagens dos 

alunos. Durante toda a investigação tentámos sempre que os professores estivessem a 

par dos passos dados para que fossem acompanhando o nosso raciocínio para 

perceberem também como se poderia conduzir o processo de avaliação. 

Ao longo do ano letivo efetuámos algumas mudanças na classificação final dos 

alunos. Elaborámos uma nova ficha de autoavaliação, que teve o propósito de 

consciencializar os alunos do trabalho que têm vindo a fazer e aquilo que podem ainda 

alcançar este ano. Nós, estagiários, tivemos de ponderar quais seriam os níveis atingidos 

pelos alunos no final do ano e assim conseguimos ter uma ideia de qual poderia ser a forma 

de encontrarmos os patamares de classificação corretos de forma a estabelecer uma 

ligação das normas de avaliação da ESAD e as sugestões de avaliação do PNEF. 

 Para colmatar esta dificuldade o núcleo de estágio teve de trabalhar em conjunto, 

foi um processo um pouco longo, mas que nos deu a real noção das capacidades de 

evolução das nossas turmas e permitiu a reflexão sobre quais os alunos que podiam ou 

não evoluir nesta ou naquela matéria. 

Durante o estágio passei também pela experiência de Professor a Tempo Inteiro 

(PTI), ou seja, ter um horário completo durante uma semana e, por outro lado, lecionei 

também uma aula ao primeiro ciclo. 

Para que fosse possível esta experiência, foi necessário falar com os professores 

das diferentes turmas, primeiro sobre disponibilidade e de seguida para perceber quais 

seriam as matérias que iriam lecionar nas aulas dessa semana, quais os objetivos das 

aulas e os objetivos dos diferentes alunos e, também, qual o comportamento da turma.  

Para a minha formação, esta semana foi muito relevante, pois consegui ter uma 

noção da realidade dos docentes de EF, tendo mais do que uma turma, visto que durante 

o estágio apenas tenho contacto mais direto com a minha turma. Esta oportunidade 

permitiu-me conhecer diferentes alunos com diferentes rotinas e formas de trabalho. Foram 
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poucas as turmas onde se verificaram situações menos agradáveis a nível comportamental 

com alunos problemáticos. No entanto, ao assistir às aulas da minha orientadora, percebi 

que nem sempre é fácil estarmos aptos a responder a situações disfuncionais, temos de 

nos moldar às situações e aos alunos em questão. Infelizmente nem sempre somos 

respeitados enquanto professores e devemos sempre adequar a nossa intervenção à 

turma que temos em cada momento.  

O facto de ter trabalhado com alunos do primeiro e terceiro ciclo percebi que as 

estratégias não podem ser as mesmas das que utilizamos no ensino secundário. Entendi 

também que cada turma tem as suas particularidades e que as suas estratégias e os seus 

hábitos de trabalho são diferentes, pelo que devemos encarar cada aluno como um ser 

individual que tem o seu próprio ritmo de trabalho e de aprendizagem/evolução. 

Verifiquei, por outro lado, que apesar do estágio pedagógico ter sido bastante 

cansativo e trabalhoso o facto de ser docente de seis ou sete turmas aliando uma direção 

de turma e um núcleo de desporto escolar não foi de todo tarefa fácil. Acabei por me 

aperceber da realidade vivida pelos professores de EF. 

No seio do núcleo de estágio existiu sempre uma grande entreajuda, a meu ver 

deveu-se ao facto de se verificar um bom clima relacional. Esta cooperação persistiu 

durante todo o ano letivo, a ajuda é permanente em todas as etapas das aulas, fui pedindo 

opiniões/ sugestões para os exercícios das aulas, para as formas de organização e 

também na preparação do material em algumas aulas. 

As relações entre os intervenientes tanto neste núcleo de estágio como a sua 

relação com os outros professores do DEF cresceu ao longo do nosso percurso de 

formação. Assim, foram diversos os fatores que potenciaram a boa relação entre todos os 

intervenientes neste meu processo de aprendizagem. A meu ver o facto de sempre terem 

sido estabelecidas regras entre os intervenientes do trabalho em questão, a disponibilidade 

de colaboração entre todos e a confiança que se deposita nos colegas acabou por 

estabelecer um clima de trabalho positivo e potenciar a minha aprendizagem. 
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Área 2 – Investigação e Inovação Pedagógica 

 

Esta área de Investigação e Inovação Pedagógica implica a realização de um 

trabalho de investigação-ação. No caso do núcleo de estágio onde me inseri a realização 

da investigação teve por base, num primeiro momento, a identificação de alguns problemas 

encontrados na escola e dentro do DEF. É de referir que todos os processos nesta área 

foram realizados por todos estagiários, sempre com a ajuda dos orientadores. 

No decorrer deste ano letivo além do estágio pedagógico, a cadeira de Investigação 

Educacional também fez parte do meu processo de formação. No plano de estudos da 

mesma constou a realização de um projeto, que acabou por ser um esboço inicial da 

investigação que ter de realizar no âmbito do estágio. Apesar de esta investigação ter 

tomado contornos um pouco diferentes dos iniciais, delineados no projeto primeiramente 

realizado, foi uma mais-valia, pois muitas questões relacionadas com a ética de trabalho 

foram debatidas o que permitiu perceber como este tema deveria ser abordado. Outra 

mais-valia desta cadeira foi a ajuda que facultou no sentido de esclarecer a sequência de 

todas as fases pelas quais se deveria passar na realização da investigação-ação. 

A primeira fase desta investigação consistiu na identificação do problema a abordar. 

Inicialmente foi ponderado tratar o tema da violência na escola, pois foi uma escola que 

apresentou à partida algumas questões pendentes. Outro problema identificado após 

algumas conversas com os professores do DEF e após presenciar a algumas reuniões do 

DEF foi pertinente abordar o tema da avaliação em EF, pois verificou-se que algumas 

decisões não eram unânimes e que nem todos os professores seguiam a mesma lógica de 

avaliação. 

Foi então escolhido o tema da avaliação, pois considerou-se que seria uma mais-

valia a discussão do mesmo no seio do DEF. Surgiu assim o objeto de estudo, onde se 

pretendeu perceber qual a forma de avaliação mais consensual, se seria a realização da 

avaliação segundo os critérios de cada professor ou realizar a avaliação segundo critérios, 

baseados no PNEF, pré-definidos por todos os professores do DEF. 

À partida foi nítido que iria ser um tema difícil de tratar, pois além das diferentes 

etapas de observação que iriam acontecer, foi um estudo que poderia entrar no foro dos 

ideais de cada professor, pelo que tivemos sempre de ser cuidadosos nas abordagens que 

foram realizadas. 

 No decorrer do estudo, a ética, a validade e a fiabilidade tiveram de ser fatores a 

ter em conta. Para tentar cumprir estas normas foi necessário perceber em que é que cada 
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uma consistia. De Ketele & Gerard, (cit. in Comédias, 2005), dizem-nos que “(…) validade 

é o grau de adequação entre o que se declara fazer e aquilo que efetivamente se faz”. 

Assim sendo, o núcleo de estágio garantiu esta qualidade pois os métodos de pesquisa e 

a sua metodologia foram adequados no sentido de responder às questões postas no início 

da investigação. Ainda no âmbito da fiabilidade, os mesmos autores defendem que a 

fiabilidade “(…) é o grau de confiança que se pode ter nos resultados observados”. Este 

também foi um princípio respeitado, pois a investigação foi sempre conduzida no sentido 

de não comprometer a recolha dos dados, nas reuniões com os professores. 

Dentro do DEF foi possível perceber que alguns professores tentavam utilizar as 

indicações do PNEF, incluindo os níveis de especificação, no planeamento e na avaliação 

das aprendizagens, mas o facto de não existirem critérios claramente definidos que os 

professores possam seguir, leva a que cada um tivesse a sua interpretação e adaptação 

de critérios consoante os seus níveis de especificação. 

Na classificação dos alunos, o documento regulador criado pelo DEF com os 

critérios especificados, nem sempre foi utilizado por todos os docentes. Esta questão foi o 

cerne na investigação pois o que se quis perceber foi que o facto de nem todos seguirem 

as normas poderia ou não levar a diferentes avaliações. 

Este processo de investigação-ação teve como base a avaliação das atividades 

físicas em EF, pois acabou por ser a forma encontrada para responder à questão central 

do nosso estudo.  

Para organizar a problemática de forma lógica foi necessário, naturalmente e em 

primeiro lugar, abordar a questão da importância da avaliação na disciplina de EF. Segundo 

Carvalho (1994), a avaliação em EF assume uma importância fulcral no processo de ensino 

e aprendizagem, pois tem o papel de orientar, regular e certificar todas as decisões 

tomadas relativamente a um determinado aluno ou grupo de alunos. Foi fulcral perceber 

quais seriam as mais-valias da avaliação para tentar explicar a relevância que a avaliação 

tem. Assim sendo, foi possível entender que todas as funções da avaliação acabam por 

dar todo o sentido à aprendizagem, pois só com ela é possível verificar o nível de 

desempenho dos alunos ao longo de todo o processo, quer seja para perceber o ponto de 

partida, quer seja para perceber a que ritmo o aluno aprende, quer seja para verificar toda 

a evolução conseguida. 

O passo seguinte da investigação foi perceber o que referia o PNEF na questão da 

avaliação, pois para além de uma base de sustentação para o desenvolvimento do trabalho 

docente, é um documento que pode ajudar a definir a coerência do currículo em todas as 

escolas, tendo sempre de ser feita uma adequação para cada escola. Também foi 
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destacada a importância da existência de um projeto de EF na escola, pois este documento 

permite adequar as decisões do DEF às sugestões descritas no PNEF, garantindo um 

ensino eclético para todos os alunos. 

Outros subtemas pertinentes ao estudo abordados na revisão bibliográfica do 

projeto, também no âmbito da avaliação, foi a perceção das diferenças entre uma avaliação 

normativa e criterial e, também, as questões da importância da observação, bem como os 

componentes que a rodeiam: o planeamento e o treino. Foi possível entender que a 

observação e o treino desta são imprescindíveis no decorrer da avaliação pois este é o 

único meio de captarmos o desempenho dos alunos e, para que a observação seja 

consistente e coerente este deve ser preparada com todo um planeamento e também deve-

se ter em conta o que se quer observar objetivamente. 

Por fim, foi salientada a relevância do trabalho de equipa dentro do DEF e a 

importância de existir mais tempo para que o DEF o consiga desenvolver. Este tema 

acabou por ser abordado, pois apesar de se perceber claramente a importância do trabalho 

em grupo, podendo ser mais produtivo dada a partilha de ideias, por exemplo, foi também 

pertinente explicar que para que esse trabalho exista as escolas devem proporcionar aos 

docentes tempo para esse mesmo trabalho para que se possam extrair frutos dele. 

Face aos objetivos já estabelecidos como população alvo, inevitavelmente dado os 

contornos da investigação, foram escolhidos os professores que constituíam o DEF e, no 

final, foi também a mostra sob a qual foram aplicados os instrumentos, constituída por 8 

dos 11 professores. 

Para poder aplicar o estudo foram selecionadas duas matérias, um desporto 

individual e um desporto coletivo, a Ginástica de Solo e o Voleibol, respetivamente. Para a 

escolha das situações de avaliação consultou-se o PNEF e decidiu-se que para a Ginástica 

de Solo seriam visualizadas sequências de vários elementos e para o Voleibol seria 

visualizada uma situação de jogo 4x4. Após a escolha das situações, realizaram-se as 

filmagens das mesmas, que serviram de base para o desenrolar da investigação. 

Na primeira sessão de observação dos vídeos interessou perceber se as 

classificações atribuídas a cada aluno variavam consoante o professor que avalia ou 

consoante os critérios utilizados por cada professor. Assim, os professores trouxeram para 

a observação os seus critérios de avaliação e, alguns deles trouxeram até as suas fichas 

de registo tendo em conta os critérios de avaliação de cada um. Para isso, tornou-se 

essencial verificar a igualdade/diferença de critérios utilizados e perceber se estes se 

traduzem em classificações semelhantes/diferentes. Para este momento, foram 

elaboradas e entregues fichas de registo (Anexo 8) que pretendiam fazer uma recolha 
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organizada das informações prestadas face aos processos avaliativos (critérios utilizados 

para a avaliação dos alunos) e classificações atribuídas.  

Na segunda sessão de visualização, foram fornecidos aos professores os critérios 

de avaliação a utilizar (Anexo 9) garantindo que estes, bem como as fichas de registo 

(Anexo 10), eram iguais para todos os professores. Nesta segunda fase interessava 

perceber se os níveis atribuídos a cada aluno variavam entre professores e o porquê dessa 

ocorrência, caso se verificasse. Foi importante que os professores tivessem acesso aos 

critérios de avaliação, pois assim poderiam estudá-los e compreendê-los uma vez que 

estes foram diferentes, ou ligeiramente diferentes, dos que costumavam utilizar. Esta 

necessidade advém do facto da observação ser mais eficaz se for planeada e se o 

professor souber objetivamente o que tem de observar. 

Após as sessões de observação dos vídeos, os professores foram entrevistados 

com o intuito de perceber em qual das situações tinham verificado uma maior facilidade na 

recolha de dados e respetiva avaliação dos alunos. 

No tratamento dos dados, verificou-se que existe uma forte componente normativa 

nos processos avaliativos, e que esses acabavam por se traduzir nas classificações 

atribuídas por cada professor. 

Ao avaliar de formas diferentes, utilizando critérios diferentes e ajustando no fim os 

critérios à norma da turma, poderemos estar a potenciar a discrepância das avaliações, 

pois dois alunos com as mesmas competências podem obter diferentes classificações se 

avaliados em diferentes turmas. Este processo, utilizado individualmente por cada 

professor, faz com que cada um tenha experiências únicas adaptando o seu processo 

avaliativo apenas às suas vivências. Desta forma, quando deparados com a mesma 

situação, apurou-se que a aplicação de diferentes procedimentos avaliativos traduziu-se 

em diferentes classificações, por parte de cada professor. 

Segundo Ferraz et al. (1994), a utilização de uma avaliação essencialmente 

normativa, que acontece quando, apesar da existência de critérios de êxito estes são 

alterados de forma a hierarquizar os alunos numa turma, tem como finalidades a atribuição 

de níveis/notas numa classificação ordenada, tendo em vista selecionar. 

Já na segunda fase os professores utilizaram critérios de êxito previamente 

definidos e as grelhas de registo produzidas por nós, estagiários, o que permitiu um registo 

rápido das observações efetuadas. As situações avaliadas foram proporcionadas de 

acordo com os níveis de especificação definidos nos PNEF, garantindo assim a sua 

adequação aos objetivos da avaliação. 
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Ainda assim, aquando da consideração dos critérios de êxito como válidos 

anotaram-se algumas diferenças. Alguns professores seguiram com detalhe os critérios 

definidos, tendo considerado para a avaliação do aluno todos os indicadores de sucesso 

definidos para cada critério, já outros professores, apenas se basearam nos critérios 

definidos, não considerando os indicadores de sucesso, ou seja, um aluno pode fazer uma 

ponte e não esticar as pernas e outro pode fazer a ponte com as pernas esticadas, que 

para ambos é considerado como adquirido o critério “posição de flexibilidade”.  

Estas diferenças fizeram com que, mesmo com critérios previamente definidos para 

todos os professores, existissem discrepâncias na atribuição dos níveis de especificação, 

ainda assim estas discrepâncias foram bastante reduzidas face à primeira fase de 

observação. 

Após a verificação destas diferenças também na segunda fase, foi possível 

encontrar outro problema: a definição de critérios de êxito e respetivos indicadores de 

sucesso adequados à realidade da escola. Este foi o argumento mais utilizado pelos 

docentes para a não consideração dos indicadores de sucesso (e.g., “nenhum aluno, ou 

quase nenhum, vai fazer a ponte com as pernas esticadas”). 

Uma vez mais, tornou-se essencial o desenvolvimento de um trabalho conjunto, 

para garantir não só a aferição dos critérios de avaliação, como a sua adequação às 

especificidades de cada escola. 

Para complementar o trabalho de investigação, foram apresentadas algumas 

propostas de ação, que acabaram por ser o ponto de partida, na posterior 

apresentação/discussão do tema, para a mudança dentro do DEF. Ao procurar algumas 

soluções passíveis de serem colocadas, foi difícil a sua estruturação, pois, a meu ver, os 

professores do DEF têm a perceção da existência de algumas diferenças nas avaliações, 

no entanto não conseguem ultrapassar esta questão ou apresentar medidas que levem à 

resolução do problema. 

Após a discussão do tema com o DEF foram encontrados dois pontos de partida: o 

primeiro baseou-se na aferição de critérios, para que esta seja possível é necessário que 

se salvaguardem algumas condições. Como referem Barbosa & Alaiz (1994) toda a 

planificação da avaliação (o que se avalia, como se avalia, quando se avalia) deve ser 

parte integrante da planificação didática e para isso, devem ser claros para o professor os 

objetivos que pretende que os seus alunos atinjam, os processos que estes devem 

desenvolver e que atividades de aprendizagem devem realizar. Além disso é, também, 

necessário informar os alunos sobre os critérios segundo os quais vão ser avaliados e, 

neste aspeto, não basta que os alunos sejam informados dos critérios para que deles se 
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apropriem, é necessário que o professor preste atenção ao modo como os alunos 

interpretam a informação que lhes é fornecida e também que o professor confronte, e afira, 

a representação que ele próprio tem dos critérios com as representações que deles têm os 

alunos. 

Por outro lado, como estratégia de mudança considerou-se também relevante a 

aferição da observação entre todos os docentes do DEF. Surgiu-nos assim a observação 

como uma ferramenta essencial à avaliação, e se por um lado a definição de critérios 

permite focar a observação, também as informações recolhidas durante a observação vão 

permitir a adequação dos critérios de avaliação a cada realidade escolar. 

Acaba por ser importante que se adeque a observação ao seu propósito, como 

referem Mendes et. al. (2012) “…a capacidade de planeamento e projeção da observação, 

poderão ser elementos que incrementarão a qualidade e focalização da avaliação..” (p.59). 

Então, para que haja maior qualidade na observação, é preciso que o observador reserve 

tempo para preparar a sua intervenção com um planeamento do que irá observar. 

Outra das tarefas inerentes à área 2 consistiu, então, na realização de uma sessão 

de apresentação do estudo à comunidade escolar (Anexo 11), dinamizando uma discussão 

envolvendo os docentes do DEF e o núcleo de estágio. Esta dinamização foi restrita 

apenas a estes intervenientes dado as características do estudo. Como já foi referido este 

estudo acabou por envolver a aptidão de avaliação e observação de cada um dos docentes 

e também, após o tratamento de dados e tiradas as conclusões, foi possível depreender 

que os dados obtidos envolviam os docentes, o que poderia não ser agradável a sua 

exposição ao público em geral. 

Na preparação da apresentação, a revisão bibliográfica apesar de ser relevante 

para a tomada de consciência sobre do peso do estudo, foi um pouco colocada em segundo 

plano, visto que o mais importante era apresentar os dados resultantes da investigação e 

dar algumas sugestões de pontos de partida para o DEF e a partir daí gerar a discussão 

por parte dos professores, deixando um ponto de partida para se começar a solucionar a 

questão que encontrámos. 

Foi pedido ao orientador de estágio para intervir nesta discussão, pois acordou-se 

que seria a pessoa ideal para nos ajudar a lançar a discussão sobre o tema da avaliação 

e a forma como se deve olhar para a disciplina de EF tendo sempre por base o PNEF. 

Fiquei bastante surpreendida com o debate, os professores participaram bastante 

e muitos deles mostraram-se recetivos para a mudança e para começar pelo ponto de 

partida que se propôs. Não estava à espera que todos os professores tivessem tão 

envolvidos na discussão e com disposição para tentar mudar o esquema de trabalho no 
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seio do DEF, no entanto foi muito positivo, tanto para o estágio nesta escola bem como 

para o departamento, pois futuramente o método de trabalho, a nível de avaliação, 

observação e planeamento de aulas, no DEF poderá estar mais parecido com o trabalho 

desenvolvido no seio do núcleo de estágio. 

Para mim a intervenção no geral foi muito positiva, conseguiu-se promover a 

discussão do tema e propor algumas propostas de ação e pontos de partida como estava 

estipulado e obteve-se a atenção pretendida para este assunto da avaliação. 

Após a dinamização entregou-se aos presentes um inquérito de satisfação (anexo 

12) onde se pretendia conhecer a opinião sobre a dinamização. Compreendeu-se que esta 

abordagem foi muito vantajosa e elucidativa do que acontece no DEF, no entanto os 

presentes acharam que não trouxemos muitas soluções para o problema identificado. 

Avaliando no geral todo o trabalho desenvolvido nesta área penso que para a minha 

formação, foi muito enriquecedor conhecer todos os procedimentos de um estudo desta 

natureza, pois nunca tinha realizado uma investigação com estes contornos. 

Outra das vantagens de abordar este tema da avaliação foi o facto de ter de analisar 

detalhadamente o PNEF para construir uma grelha de critérios. A par do que aconteceu na 

área 1 para a definição de critérios nas diferentes matérias, o facto de o DEF não ter 

detalhadamente todos os critérios explicitados fez com que tivesse de examinar, escolher 

e adaptar os critérios que os alunos deveriam cumprir para obter um determinado nível de 

especificação numa determinada matéria. 

Com este estudo, consegui conhecer e aplicar algumas estratégias que poderei 

utilizar no caso de encontrar outra escola nas mesmas condições, pois aumentei a 

capacidade de resolver adequadamente os problemas, desta natureza, com que 

porventura me vier a deparar, numa escola onde venha a estar colocada. 
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Área 3 – Participação na Escola 

 

Nesta área que envolve a Participação na Escola estão subjacentes dois objetivos 

macro, são eles: a conceção e dinamização de atividades de Desporto Escolar e a 

implementação e dinamização de outra atividade na Escola. 

O conceito de Desporto Escolar preconiza-o como uma atividade de complemento 

curricular, com caracter sistemático e regular, num regime de voluntariado, que deve ser 

assumido como um processo educativo e pedagógico, e como tal, integrado no Plano Anual 

de Atividades da Escola (Ministério da Educação, 2013). 

Sendo do consenso geral que o desporto é uma expressão cultural que caracteriza 

as sociedades modernas, torna-se evidente que o Desporto Escolar, pelas suas 

características próprias não poderá deixar de ser: um instrumento de intervenção 

educativa, uma atividade cultural com conteúdos e objetivos educativos e, também, uma 

atividade com um conjunto de práticas lúdico-educativas e de formação, onde deve 

prevalecer uma conceção criativa e consciencializadora (Ministério da Educação, 2013). 

Destes pressupostos conclui-se que a escola deve ser o lugar privilegiado para a 

prática desportiva, devendo toda a atividade estar integrada no processo educativo, 

cabendo ao Professor dar-lhe o significado educativo que o caracteriza, estabelecendo 

objetivos que se inscrevem nos objetivos da Educação física. 

No ano letivo de 2013/2014 existiram oito núcleos de Desporto Escolar na escola, 

foram eles: Basquetebol, Voleibol, Futsal, Badminton, Ginástica, Natação, Râguebi e Ténis 

de Mesa. A maioria dos professores do Departamento de Educação Física foi responsável 

por um grupo/equipa e cada um dos estagiários escolheu um núcleo para acompanhar. 

Todos os alunos da comunidade escolar podem selecionar alguns núcleos para participar, 

mas só podem ser inscritos na plataforma do Desporto Escolar no máximo em duas 

modalidades.  

Na ESAD os núcleos de Desporto Escolar também acolhem os alunos que 

ultrapassam a metade das faltas à disciplina de EF. Então o núcleo, nestes casos, acaba 

por ser um horário de recuperação de aprendizagens, deste modo podem 

adquirir/aperfeiçoar algumas aprendizagens que não foram realizadas nas aulas. Isto é, os 

alunos que atingem as quatro faltas, das oito permitidas por lei, na disciplina de EF (metade 

das faltas para a reprovação) estão sujeitos a um plano de recuperação das aprendizagens 

o que implica a frequência num núcleo de Desporto Escolar escolhido pelo professor do 

aluno. Preferencialmente o aluno recupera as aprendizagens na matéria que perdeu, por 
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exemplo se faltou a aulas de ginástica primordialmente o aluno deverá frequentar o núcleo 

de ginástica, porém se o aluno não tiver horário para integrar este núcleo o docente marca 

as horas de recuperação noutro núcleo em que o aluno também tenha dificuldades ou que 

tenha horário para cumprir o programa de recuperação. 

Enquanto professora estagiária escolhi acompanhar o núcleo de Voleibol, pois, 

como já referi anteriormente, tive mais dificuldades em lecionar esta matéria. Então acabei 

por decidir-me por esta matéria pertencente aos JDC para ajudar a colmatar as minhas 

dificuldades. 

Após a caracterização da escola, e na tentativa de criação de novas respostas a 

necessidades pré-existentes, uma das lacunas detetadas foi a existência de um núcleo de 

Voleibol com reduzida frequência por parte de todos os alunos inscritos, apesar da 

motivação detetada pela prática informal dos alunos e das possibilidades oferecidas pelos 

recursos materiais existentes. 

Na matéria de voleibol a escola possibilitou aos alunos de ambos os sexos a 

frequência nos treinos de terça-feira (maioritariamente masculino) e de sexta-feira 

(maioritariamente feminino), desta forma os alunos tiveram oportunidade de treinar duas 

vezes por semana. Como estagiária acompanhei o grupo de terça-feira, mais precisamente 

o grupo masculino que treina das 13h30 às 15h00 no pavilhão A. 

O planeamento dos treinos foi feito por mim e pela professora que acompanha o 

núcleo, e para adequar o treino às necessidades dos alunos fomos planeando semana a 

semana consoante as necessidades que o grupo apresenta.  

No que diz respeito à condução dos treinos, sempre auxiliei a professora desde o 

início. Com o passar do tempo fui começando a assegurar os treinos com a supervisão da 

professora, primeiro apenas algumas partes/exercícios e depois assegurei o treino na sua 

totalidade. 

Ao fazer uma ponte entre a participação neste núcleo e o planeamento/lecionação 

das aulas é importante referir que consegui adaptar-me a diferentes situações e foi um 

aspeto que me permitiu evoluir bastante.  

O facto de estar ligada a uma direção de turma sensibilizou-me também para a 

questão da sociabilização que esteve inerente a um núcleo desportivo escolar, ou seja, por 

conhecer alguns alunos, para além da vida no seio escolar consegui estabelecer um clima 

positivo e que proporcionou o convívio, o que acabou por motivar outros alunos que não 

pertenciam anteriormente ao núcleo. Ao conhecer bem os alunos inscritos permitiu-me 

abordá-los de forma diferente. Ao lidar com questões mais sensíveis na direção de turma 

entendi que cada aluno é um ser individual, vários alunos acabaram por procurar o núcleo 
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de voleibol por diversas razões e o facto de gostarem da modalidade permitiu também, por 

um lado, a expansão do grupo/equipa no decorrer do ano letivo.  

Os objetivos para a fase inicial foram a organização em campo e a melhoria das 

componentes técnicas em jogo, o que acabou por prevalecer por todo o ano letivo, pois os 

alunos, na sua maioria, não eram muito assíduos e, por exemplo, alguns exercícios tiveram 

de ser introduzidos em diversas sessões o que fez com que o trabalho se alongasse por 

algum tempo. 

No decorrer do ano letivo a equipa conseguiu estar em campo com uma atitude 

mais concentrada e conseguiu dar resposta a um maior número de situações, quer no 

treino quer em jogo. 

Tal como nos treinos, nos jogos, a minha prestação foi evoluindo positivamente, fui-

me tornando mais interventiva falando com os alunos antes dos jogos focando alguns 

pontos fortes e outros menos fortes da equipa, pois o professor deve dar informações 

claras, concisas e concretas aos alunos, dando preferência ao carácter positivo e 

específico da informação (Rosado e Mesquita, 2009). 

A possibilidade que me facultaram de integrar esta equipa permitiu-me conhecer o 

trabalho que está por trás dos treinos de um núcleo, quer ao nível do planeamento, 

condução e até ao nível da inscrição dos alunos e tomada de decisão dos locais dos jogos. 

Ao ter acompanhado todas as tarefas inerentes ao Desporto Escolar considero que 

foi uma grande oportunidade na minha formação. O facto de ter conseguido ultrapassar as 

adversidades, tais como a dificuldade de correção de gestos técnicos ou propor exercícios 

de diferentes complexidades num determinado momento, e o facto ter conseguido adquirir 

métodos e estratégias, tais como o estudo de exercícios para diferentes problemas, para 

superar todos esses obstáculos fez com que me superasse a cada dia. A partilha de 

informação e de experiências foi fundamental na minha formação enquanto professora de 

EF. 

Em relação a um outro objetivo da área 3, a implementação e dinamização de uma 

outra atividade, detetou-se que o departamento não fazia um torneio de apuramento dos 

aluno da escola para participarem posteriormente na fase regional do torneio Mega, este é 

um torneio de atletismo realizado a nível nacional que inclui as provas de salto em 

comprimento, a corrida de velocidade de 40 metros e a corrida de meio fundo de 1000 

metros. Daí resultou o primeiro objetivo: a organização de um torneio de apuramento para 

o Mega Sprinter e para o Mega Salto, o qual pela sua importância pedagógica foi inserido. 

Além do objetivo de apuramento dos alunos nos diferentes escalões para a fase regional 



 

42 
 

deste torneio de atletismo pretendeu também promover o gosto pelo desporto e dar a 

conhecer aos alunos as diferentes disciplinas inseridas na modalidade de atletismo.  

Para realizar esta atividade foram preciso várias etapas: a primeira parte do 

planeamento deste torneio consistiu em preparar o regulamento e apresentá-lo aos 

professores do agrupamento, de seguida, procedemos à sua divulgação pela comunidade 

escolar.  

Além do torneio Mega, existiam outras atividades inseridas no Plano Anual de 

Atividades, entre as quais um torneio de atletismo que englobou as disciplinas de salto em 

altura e a corrida de velocidade. Este último foi realizado dentro deste torneio visto que o 

Mega Sprinter não havia sido realizado anteriormente, por questões meteorológicas. A 

organização deste torneio tomou os mesmos contornos na preparação, divulgação, 

inscrição e condução, pelo que já estávamos mais experientes na resolução de problemas 

e a eficácia na organização deste torneio foi maior. 

Ambos os torneios, o de atletismo e o torneio Mega, acabaram por ter pouca 

participação por parte dos alunos. Pensou-se que a fraca adesão se deveu ao facto de este 

ser um torneio novo na ESAD e os alunos não estarem habituados a disputarem torneios 

relacionados com o atletismo 

Para que nós estagiários tivéssemos a experiência de organizar um evento de 

maiores dimensões, foi proposto pelos orientadores a organização do torneio de voleibol, 

pois era uma organização que englobava uma maior escala de alunos. Esta atividade 

estava igualmente inserida no plano anual de atividades do departamento. 

 A organização deste torneio foi semelhante à do Mega, onde fizemos a divulgação, 

recolhemos as inscrições, agrupamos as equipas por anos de escolaridade e de seguida 

realizámos o quadro competitivo dos dois dias de torneio. 

Este torneio, ao contrário dos anteriores, teve uma grande afluência tendo 

participado dezasseis equipas femininas e trinta e seis equipas masculinas, cada uma 

delas constituída no mínimo por quatro jogadores e no máximo por seis jogadores. 

Para mim foi muito importante fazer parte da organização de todos estes eventos, 

pois consegui, com a ajuda dos meus colegas, organizar todos os preparativos necessários 

para a concretização de eventos desta envergadura, o que me permitiu adquirir 

conhecimentos para futuramente conseguir organizar atividades semelhantes, quer em 

contexto escolar ou em qualquer outro contexto. 

É de referir que o sucesso das atividades também se deveram ao bom clima 

existente no núcleo de estágio, no departamento e, igualmente, entre o núcleo e o 

departamento.  
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Além destas atividades que organizei em conjunto com o núcleo de estágio, 

também participei no desenrolar das diferentes atividades organizadas pelo DEF, 

nomeadamente: o corta-mato escolar e do agrupamento e o torneio de basquetebol e o de 

futebol. 

Tendo em conta que um dos objetivos da área que envolve a “Relação com a 

Comunidade” foi a compreensão da relação entre o professor e o meio escolar, a 

participação nestas atividades promoveu uma relação amistosa com os alunos envolvidos 

e ao mesmo tempo ajudou a promover os objetivos do departamento e do Desporto Escolar 

no que diz respeito à promoção do desporto e seus valores bem como o envolvimento dos 

alunos na área da Educação Física reconhecendo a sua importância. 
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Área 4 – Relação com a comunidade 

 

Atendendo a que a instrução, socialização, e estimulação dos alunos, é a resultante 

de um processo múltiplo de atitudes e comportamentos dos vários intervenientes no 

processo, cabe ao Diretor de Turma o papel de “interface” entre Alunos, Professores e 

Encarregados de Educação, sendo, portanto, no âmbito da Direção de Turma que se 

devem desenvolver ações de atuação em função das reais necessidades dos Alunos, 

Professores e Encarregados de Educação. 

O diretor de turma desempenha, portante, papeis diferenciados, como referem 

Favinha, Ferreira & Góis (2012): 

 

“Junto dos professores, desempenha uma função de coordenação 

e de articulação entre essa ação dos professores e os restantes 

autores envolvidos no processo educativo: os alunos e os 

encarregados de educação.” (pp. 9-10). 

 

 Pode-se dizer que o Diretor de Turma é de certa forma um gestor, visto que 

desempenha funções como a gestão do currículo da turma e a gestão na relação entre 

todos os docentes que coordena. 

Como referem os mesmos autores, o diretor de turma deve tomar decisões 

conscientes de forma a integrar todos os intervenientes no processo educativo. Segundo 

Roldão (1995): 

 

 “…o exercício equilibrado das suas funções terá de integrar e 

articular a gestão das três vertentes – alunos, pais, professores –  

gerindo-as em termos de fazer funcionar o melhor possível o projeto 

curricular de escola” (p.15). 

 

A diretora de turma que acompanhei durante o ano letivo foi a minha orientadora de 

estágio o que beneficia a orientação e a tomada de estratégias das diferentes questões 

encontradas ao longo do ano letivo, visto que por vezes o facto de estarmos mais vezes 

juntas acabou por proporcionar mais conversas e trocas de opiniões para solucionar 

algumas questões que foram surgindo, quer na direção de turma, quer na lecionação das 

aulas. 
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Na primeira reunião de diretores de turma adquiri informação mais detalhada do 

tipo de trabalho que um diretor de turma desempenha ao longo do ano. Com a diretora de 

turma comecei a preparar o dossiê de turma, a professora deu-me a conhecer todos os 

documentos, conforme a legislação em vigor.  

Na primeira reunião do conselho de turma (CT), como refere Roldão (1995), devem 

ser apresentados o enquadramento socioeconómico e cultural da turma; a caracterização 

de situações de diversidade étnica, linguística e cultural; o passado escolar dos alunos e a 

caracterização da turma em geral. Todos estes pontos foram bastante importantes para os 

docentes do CT conhecerem melhor os alunos da turma para assim poderem adequar o 

ensino consoante as necessidades de cada aluno. Esta reunião foi muito importante pois 

permitiu-me ter um primeiro contacto com os professores da turma. Todos me integraram 

no CT e sempre me viram como professora da turma e não como mera estagiária. 

A par da caracterização da turma, no início do segundo período, apliquei também 

um teste sociométrico que caracterizou as ligações entre os alunos da turma. Este estudo 

foi apresentado aos docentes do CT e permitiu que todos conhecessem um pouco melhor 

a turma, frisando alguns pontos relevantes de alguns alunos, para a docência das 

diferentes disciplinas. Esse estudo de turma, quando completo pelo teste sociométrico, 

torna-se bastante importante para verificar as relações estabelecidas na turma. As 

informações extraídas deste trabalho são uteis pois os professores podem construir grupos 

de trabalho e dispor os alunos na sala de aula com base nos resultados dos testes, para 

assim garantir um melhor funcionamento da turma, potenciando o processo ensino-

aprendizagem e o clima relacional entre os intervenientes deste processo. 

No fundo, a realização deste estudo possibilitou a elaboração de estratégias 

pedagógicas mais apropriadas às necessidades e, também, às potencialidades dos alunos 

da turma, quer na disciplina de EF quer ao nível do conselho de turma. 

Nas reuniões do CT foram propostas algumas estratégias para dissipar estes 

pequenos percalços. 

O conhecimento mais detalhado dos alunos pelo diretor de turma e pelo conselho 

de turma contribui para a melhoria do rendimento escolar do aluno. 

No caso da disciplina de EF, este estudo de turma foi útil na medida em que pude 

realizar os grupos de trabalho de forma a assegurar o funcionamento normal da aula e de 

forma a potenciar o meu relacionamento com os aluno e o relacionamento dos alunos com 

as tarefas, chegando ao clima positivo dentro da aula. Assim, este estudo de turma permitiu 

relacionar as questões da docência (área 1) com a parte de direção de turma/relação com 
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a comunidade (área 4), dando informações relevantes para o desempenho das funções e 

cumprimento dos objetivos nas diferentes áreas. 

Ao longo do ano letivo participei na maioria dos conselhos de turma, estes são 

momentos muito importantes na gestão dos currículos dos alunos, pois em conjunto os 

professores devem encontrar estratégias para os problemas encontrados, para rentabilizar 

estas reuniões ao invés da habitual constatação de problemas deve-se sim rentabilizar o 

tempo com tarefas no âmbito da gestão e intervenção desses mesmos problemas (Roldão, 

1995). 

Conhecemos a importância da presença dos encarregados de educação na escola, 

sabemos também que nem sempre esta é possível, daí ser pertinente que exista alguma 

flexibilidade por parte dos diretores de turma no horário de atendimento, como referem 

Sousa & Sarmento (2009). 

As mesmas autoras apresentam algumas estratégias para tentar minimizar a 

ausência dos encarregados de educação na vida escolar, por exemplo “a criação de um 

ambiente escolar onde se pratique mais o incentivo do que a crítica e onde os professores 

funcionem como modelos” (p.153). 

Sabe-se que a escola não pode desempenhar o seu papel em pleno se não contar 

com o apoio das famílias (Sousa & Sarmento, 2012). Existe então uma importância 

recíproca da intervenção dos encarregados de educação e dos professores na vida escolar 

dos alunos, como referem Sousa & Sarmento (2009): 

 

“Do envolvimento das famílias, sai reforçada a satisfação 

profissional dos professores, uma vez que o objetivo do seu esforço 

é o eficaz aproveitamento dos alunos; os pais sentem-se 

socialmente valorizados, o que constitui um fator de considerável 

importância nas classes populares, levando a um reforço do papel 

das associações de pais e da sua legitimação social; as 

comunidades, por sua vez, também são beneficiadas, na medida 

em que esta colaboração com a escola pode contribuir para a 

construção da sua identidade.” (p. 149) 

 

De facto importa referenciar esta relação escola – família, pois torna-se fulcral na 

evolução do aluno enquanto estudante, mas principalmente enquanto cidadão. 

Para fortalecer esta relação, além do atendimento individualizado, existiram as 

reuniões de encarregados de educação que ocorrem no início de cada período letivo, a 
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primeira foi realizada com o intuito de dar a conhecer aos encarregados de educação o 

funcionamento das atividade na escola e, também, permite ao diretor de turma conhecer 

os encarregados de educação e vice-versa. Nas reuniões seguintes em que o objetivo foi 

a abordagem das avaliações dos educandos nas diversas disciplinas. Nestas reuniões tive 

uma atitude completamente ativa, desde a preparação até à condução. Com a ajuda da 

diretora de turma preparámos as informações a facultar nas reuniões para que eu 

conseguisse conduzi-las com sucesso. Para isso, foi importante o facto de estabelecer 

objetivos dos assuntos a tratar, pois o facto de as reuniões estarem detalhadamente 

preparadas permite obter e divulgar as informações atualizadas e pertinentes acerca 

desenvolvimento dos alunos. 

Para colmatar algumas necessidades educativas que se revelaram durante o 

processo ensino-aprendizagem, nomeadamente aumentar a autoestima dos alunos, em 

conjunto com a diretora de turma, tomámos a decisão de levar a turma à Futurália na FIL. 

Esta visita teve como objetivos, além do já citado, mobilizar conhecimentos e obter 

informações sobre Ensino Secundário, cursos de Formação Profissional e Tecnológica, 

Ensino Superior Público e Privado  Nacional e Internacional e, ainda, Formação 

Complementar (Cursos de Línguas em Portugal e no Estrangeiro, Programas de 

Intercâmbio) e, por outro lado, fomentar o espírito de grupo. 

Sendo esta uma área de relação com a comunidade e a Área 3 – Participação na 

Escola, pode-se dizer que se complementam, pois a interação com os membros na 

comunidade escolar está intimamente ligada, considero bastante importante a existência 

destas relações pois fortalece o clima positivo dentro da escola potenciando o 

desenvolvimento de atividades inclusivas para os alunos. 

Realizando uma análise critica à concretização dos objetivos definidos, estamos 

aptos a afirmar que o facto de termos desempenhado funções do Diretor de Turma, 

permitiu-nos tomar conhecimento dos pressupostos teóricos e práticos que marcam a 

realização de uma direção de turma. 

Para a minha formação este acompanhamento foi muito importante, porque o facto 

de conhecer as atividades de um Diretor de Turma, desempenhando todas as funções 

inerentes ao cargo. Tive uma oportunidade de trabalhar ao lado de uma profissional 

experiente o que me ajudou e me permitiu ser autónoma nas diferentes tarefas inerentes 

a essa função. 
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Conclusão 

 

A formação pedagógica como professora estagiária incluiu o desenvolvimento de 

várias atividades em diferentes áreas, permitindo o aprofundamento e a aplicação de 

conhecimentos no âmbito dessas funções e, assim, adquirir uma melhor compreensão das 

condições de exercício da função docente. 

O presente relatório representa uma síntese do culminar da minha formação inicial 

enquanto professora de EF. Foi feito com base na autoavaliação, reflexão e retrospetiva 

de todo o trabalho desenvolvido ao longo do ano, trabalho esse que reflete toda a formação 

enquanto professora. É de referir que esta formação não é estanque e o término desta 

etapa marca também o início de outra onde a formação deverá estar sempre presente. 

Para realizar o presente relatório foi necessário refletir sobre todos os fatores que 

envolveram o estágio pedagógico. Esta reflexão, a par das que foram realizadas ao longo 

do ano, permitiu-me perceber quais as potencialidades e os pontos débeis de todas as 

minhas ações enquanto professora estagiária, bem como as estratégias que implementei 

e o seu grau de sucesso. 

Ao escrever esta reflexão consegui apresentar a ligação que as quatro áreas têm, 

apesar de sentir a necessidade de separar as áreas na organização neste documento, para 

conseguir explicitar detalhadamente o que realizei, não significa que as áreas são 

estanques. Ao escrever as várias partes do relatório acabei por tentar interligar as 

diferentes áreas acabando por apresentar uma ligação entre elas, as aprendizagens de 

cada área não se restringiram a elas mesmas, muitas vezes eram passiveis de ser 

aplicadas no exercício das restantes áreas.  

O grande pilar para conseguir ser bem-sucedida no estágio foi sem dúvida o núcleo 

de estágio. Os orientadores foram uma peça fundamental para a minha formação, apesar 

de todas as adversidades sempre me guiaram para que conseguisse adquirir uma 

aprendizagem de todas as situações pelas quais passei. Os meus colegas estagiários 

foram incansáveis e formámos um grupo muito unido onde a cooperação, entreajuda e 

amizade prevaleceram sempre. O facto de ter sempre partilhado com os meus colegas e 

com os orientadores todas as dúvidas acabou por me ajudar bastante nas diferentes 

estratégias adotadas, a partilha de ideias e conhecimentos foi muito vantajoso e a minha 

aprendizagem foi constante ao longo do ano letivo. 

Não posso esquecer que o clima positivo dentro do DEF e entre o DEF e o núcleo 

de estágio também foi um dos fatores que permitiu a minha evolução enquanto estagiária. 
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A partilha de conhecimentos, de experiências e a cooperação foram a chave para que todo 

o ano letivo convergisse nesta excelente formação. Todo o apoio que os docentes da 

escola me derem foi bastante importante para me sentir confortável e pronta para receber 

os desafios colocados. O pessoal não docente também foi fundamental nesta caminhada, 

sempre respeitosos no trato bem como na ajuda que foram dando nas tarefas que 

desempenhei. Os alunos foram sempre cooperantes e, também, um elemento chave na 

minha formação, visto que a presença deles me permitiu aplicar todos os conhecimentos 

que adquiri ao longo da minha formação, foram muitas vezes o meu apoio e foi também 

para os ver crescer enquanto alunos e pessoas que trabalhei. 

O balanço de todo o estágio pedagógico e de toda a minha formação até ao 

presente é bastante positivo, todo o trabalho desenvolvido contribuiu para a minha 

formação, as dificuldades encontradas ao longo do ano letivo tomaram a forma de 

aprendizagem e a persistência bem como o trabalho foi sempre uma ação presente todo o 

ano.  

A elaboração dos balanços das aulas permitiu-me refletir sobre o que tinha 

realizado nas aulas, a todos os níveis, de modo a conseguir ir ao encontro das 

necessidades específicas dos alunos. As aulas dependem em grande parte de um bom 

planeamento, pois este é uma forma forma de estruturar e organizar ideias e ações num 

determinado processo, no sentido que os resultados obtidos se aproximem ou coincidam 

com os projetados, permite uma lecionação controlada e que não ocorram situações fora 

do esperado.  

O desporto escolar foi uma peça fundamental na minha formação, pois sendo do 

consenso geral que Desporto é uma expressão cultural que caracteriza as sociedades 

modernas, torna-se evidente que o Desporto Escolar, pelas suas características próprias 

não poderá deixar de ser um instrumento de intervenção educativa e uma atividade com 

um conjunto de práticas lúdico-educativas e de formação, onde deve prevalecer uma 

conceção criativa e consciencializadora mais reforçou o aglutinador das várias áreas do 

processo pedagógico. 

A maior dificuldade encontrada no início ao desenvolver ações que promovessem 

e facilitassem a correta integração dos alunos na vida escolar foi garantir aos professores 

da turma a existência de meios e documentos de trabalho, e garantir uma informação 

atualizada e pertinente junto dos Pais e encarregados de educação acerca da integração 

dos alunos na comunidade escolar, do aproveitamento escolar, das faltas a aulas e das 

atividades escolares. 
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O estudo que se efetuou enquanto núcleo de estágio foi bastante vantajoso dentro 

do DEF. Na minha opinião penso que se conseguiu clarificar alguns pontos de vista e, por 

um lado, iniciou-se um percurso para se solucionar o problema já identificado pelo DEF, a 

aferição de critérios dentro do departamento. Foram encontradas algumas dificuldades ao 

trabalhar neste estudo de forma a não interferir nos trabalhos do departamento e não pôr 

em causa as ações dos professores. A dinamização do tema foi muito proveitoso para o 

DEF, o convidado presente nessa sessão, o nosso orientador, conseguiu ajudar-nos a 

introduzir as propostas de ação para solucionar o problema detetado no sentido de 

introduzir maior eficácia no processo ensino-aprendizagem. 

Concluindo, o estágio teve um enorme impacto na minha vida, foi uma experiência 

que superou todas as minhas expetativas e que, se fosse possível, voltava a repetir, sem 

dúvida. Foi um ano muito rico ao nível de aprendizagem e acabei por cumprir o sonho de 

ser “professora de Educação Física”. O clima relacional que reinou no núcleo de estágio 

ajudou-me muito em todo o caminho que percorri, tanto os orientadores como os meus 

colegas foram de um enorme apoio. 

Este ano ajudou-me a estruturar os meus pensamentos e a melhorar a minha 

pedagogia enquanto docente. Foi sobretudo um ano de aplicação e consolidação de todos 

os anos de aprendizagem. Consegui perceber a importância que deve assumir o 

desenvolvimento da EF na escola, já que depende de múltiplos fatores e múltiplas 

intervenções e também de objetivos comuns ao conjunto dos professores que constituem 

o grupo, que só é possível encontrar alicerçados em trabalho de equipa e que esse mesmo 

desenvolvimento exige, por parte dos professores, uma nova atitude que emanará do 

grupo, no sentido de construir, a médio e longo prazo uma disciplina que dê resposta às 

necessidades de desenvolvimento dos alunos. 
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