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RESUMO 

O presente relatório tem por objetivo analisar o processo de Estágio Pedagógico 

desenvolvido no ano letivo 2014/2015. Integrado no 2º ano do Mestrado em Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (MEEFEBS). O estágio pedagógico 

constitui o culminar de uma formação que habilita profissionalmente para o desempenho 

de todas as atividades inerentes à função profissional de um Professor de Educação 

Física (EF) do ensino básico ou secundário. 

A atividade de Estágio foi realizada na Escola Secundária Eça de Queirós 

(ESEQ). Esta atividade teve como referência o Guia de Estágio Pedagógico 2014/2015. 

Este trabalho pretende constituir uma análise crítica-construtiva e reflexiva de 

todo o processo ensino-aprendizagem segundo uma lógica de pensamento integrado 

das quatro áreas (Área 1: Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem onde 

são contempladas as subáreas: Planeamento, Avaliação e Condução de Ensino; Área 

2: Investigação e Inovação Pedagógica; Área 3: Participação na Escola; Área 4: Relação 

com a Comunidade); Estas áreas foram divididas em problemáticas, onde serão 

descritas as atividades desenvolvidas ao longo do processo de estágio, destacando as 

dificuldades sentidas, as estratégias utilizadas e seus resultados, das práticas inerentes 

ao processo de estágio pedagógico do Mestrado em Ensino da Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário. 

 

Palavras-chave: Professor; Educação Física; Estágio Pedagógico; Dificuldades; 

Estratégias; Planeamento; Condução; Avaliação; Reflexão Critica; Trabalho Conjunto; 
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ABSTRACT 

This report aims to analyse the Teacher Training Process developed in the 

academic year 2014/2015.Such a process was part of the 2nd year of the Master’s 

Degree in Teaching Physical Education in School Education (MEEFEBS). 

The Teacher Training Internship comprises the conclusion of a degree that 

enables the performance of all activities related to the role of a physical education (PE) 

teacher of both primary and secondary education. 

The internship was held at the Secondary School Eça de Queirós (ESEQ). This 

activity was based on the Teacher Training Guide for 2014/2015. 

This work is intended as a critical-constructive and reflective analysis of the entire 

teaching-learning process following a logical thinking integrated in four areas (Area 1: 

Organisation and Management of Teaching and Learning where the sub-areas are 

covered: Planning, Assessment and Teaching Conduction; Area 2: Research and 

Educational Innovation; Area 3: Participation in School; Area 4: Relationship with the 

Community); Those areas were divided by problems, in which the activities developed 

during the internship and described, highlighting the difficulties encountered, the 

strategies used and the results obtained, in the practises intrinsic in the educational 

internship for the Masters degree of Physical Education in Primary and Secondary 

Education.  

 

Keywords: Teacher; Physical Education; Educational Internship; Difficulties; Strategies; 

Conduction; Planning; Evaluation; Critical Thinking; Working Together. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório tem por objetivo analisar o processo de Estágio Pedagógico 

desenvolvido no ano letivo 2014/2015, integrado no 2º ano do Mestrado em Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (MEEFEBS). O estágio pedagógico 

constitui o culminar de uma formação que habilita profissionalmente para o desempenho 

de todas as atividades inerentes à função profissional de um Professor de Educação 

Física (EF) do ensino básico ou secundário. 

A atividade de Estágio foi realizada na Escola Secundária Eça de Queirós 

(ESEQ), nos Olivais, concelho de Lisboa. Esta atividade teve como referência o Guia de 

Estágio Pedagógico 2014/2015, no qual são explícitos os objetivos gerais e específicos 

inerentes a este processo.  

Neste relatório será apresentada primeiramente uma contextualização, focando 

as principais caraterísticas da Escola, do Grupo de Educação Física (GEF) e Núcleo de 

Estágio (NE) e por fim da Turma sobre as quais foram desenvolvidas as atividades de 

ensino. Posteriormente é realizada uma análise/reflexão crítica, ao processo de estágio 

através de um prisma cronológico, onde se começa por apresentar as principais 

dificuldades sentidas no inicio do Estágio Pedagógico (EP), associando essas 

dificuldades a um choque com a realidade, seguidamente é feita uma reflexão das 

tarefas mais frequentemente desenvolvidas pelo professor, tarefas essas que incluem 

o planeamento, condução e avaliação do ensino, fazendo uma comparação entre as 

várias etapas de formação, tentando assim chegar a um patamar de excelência que 

deverá ser reproduzido quando o autor deste trabalho assumir a profissão. É também 

desenvolvido um ponto onde é feita uma reflexão sobre a semana de professor a tempo 

inteiro e aulas ao 1º Ciclo, uma vez que estas foram das tarefas mais complexas do 

estágio e que podem simular mais aproximadamente aquilo que é o trabalho de um 

professor de EF na área do planeamento e da condução do ensino. Posteriormente, são 

apresentadas algumas evidências recolhidas através do trabalho de investigação onde 

é feito um transfere para as ações a serem tomadas para corresponder aos resultados 

obtidos. Por último, é feita uma reflexão sobre o trabalho desenvolvido em conjunto com 

a comunidade escolar, quer na Direção de Turma, quer no Desporto Escolar (DE), quer 

na organização de torneios. 

No final, é realizada uma reflexão geral daquela que foi a atividade de estágio.  
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

2.1. A ESEQ – Escola Secundária Eça de Queirós 

As atividades inerentes às atividades de estágio iniciaram em Julho de 2014 

onde os alunos do 1º ano do MEEFEBS 2013/2014 tiveram de escolher a escola de 

estágio que iriam frequentar no ano letivo seguinte. De entre as várias opções a escolha 

recaiu sobre a ESEQ pelo facto de ter habitação zona e sair menos dispendioso o 

desenvolvimento numa das escolas dos Olivais. 

A ESEQ está inserida no Agrupamento de Escolas Eça de Queirós (AESEQ) da 

qual também fazem parte a Escola Básica Integrada Vasco da Gama e a Escola Básica 

do Parque das Nações.  

A ESEQ situa-se na freguesia de Santa Maria dos Olivais, situada na zona 

Oriental de Lisboa. A instituição tem 33 anos de existência, o seu nome foi variando, de 

acordo com as diferentes determinações ministeriais. Começando por se chamar Escola 

Secundária dos Olivais, vulgo Viveiros (por se situar junto dos viveiros municipais), 

passou para Escola Secundária dos Olivais nº1, por ter sido a primeira escola 

secundária a existir no referido bairro, adquirindo, a partir de 1989, a designação atual. 

Quando o Ministério da Educação decidiu atribuir nomes de personalidades às escolas, 

decidiu-se, em Conselho Pedagógico, propor o nome do escritor Eça de Queirós, dada 

a proximidade da nossa escola com a atual Bedeteca, edifício que a tradição afirma ter 

sido a Toca, local escolhido por Eça, em Os Maias, para os encontros amorosos das 

personagens Maria Eduarda e Carlos da Maia. 

  A Escola ocupa uma extensa área com seis edifícios. A primeira prioridade e 

objetivo central da Escola é ser um espaço educativo facilitador da formação integral 

dos alunos tanto do ponto de vista da educação como da instrução. 

Para melhor se entender a natureza da população que se fixou no tradicional 

bairro, designado por Olivais, e consequentemente na ESEQ, é necessário referir que 

existiram grandes modificações sociais que foram ocorrendo ao longo das últimas cinco 

décadas. Atualmente, a freguesia dos Olivais é a mais extensa e populosa Freguesia 

de Lisboa e muitos são os problemas de rixas sociais com que se depara, visto que é 

preferencialmente construída por bairros de habitação social, como é o caso da 

Encarnação, Olivais Norte e Olivais Sul. É assim, que nos dias de hoje, este bairro 

apresenta um entrecruzar de gerações das mais variadíssimas origens culturais, com 

níveis de classe social médio-baixo, médio-alto e alto, por via de uma aplicação política 

de habitação correta, promovendo a inclusão social. 
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O Projeto Educativo de Escola (PEE) pretende dar resposta às necessidades da 

comunidade educativa, procurando contribuir para a construção de uma Escola cada 

vez melhor. Nesta ótica, os princípios orientadores do PEE são: preservar a Identidade, 

investir na Qualidade e perspetivar o Futuro. 

Assim, no sentido de dar resposta à realidade onde se insere, tornando-se cada 

vez mais uma escola multicultural e multilingue, assumiu o desafio de integrar mais 

alunos, passando a ser vista como uma escola de referência das novas oportunidades, 

oferecendo continuamente e simultaneamente o ensino básico regular e cursos 

científicos-humanísticos, e cursos profissionais para Jovens. Deste modo, é clarividente 

o investimento da escola na oferta formativa, procurando dar resposta às necessidades 

locais de formação e aos recursos humanos de que dispõe. Desta forma, pode afirmar-

se que na ESEQ se promove uma dimensão cultural e ideológica da educação enquanto 

base e transmissor estrutural da reprodução social. No que diz respeito aos órgãos de 

gestão e administração da escola, os vários órgãos funcionam de acordo com os moldes 

do Decreto-Lei n.º 75/2008, como preconiza o PEE. Assim, a escola é constituída por 

um conselho geral, diretor, conselho pedagógico e conselho administrativo, serviços e 

estruturas de coordenação e supervisão pedagógica. 

Relativamente a projetos e iniciativas, a escola procura criar condições para o 

desenvolvimento global dos alunos, através de ações que valorizem as suas aptidões e 

capacidades, comportamentos e atitudes propiciadoras da sua formação integral, 

promovendo diversos projetos de âmbito educativo como: DE, projetos de integração e 

acompanhamento (Projeto Português como Língua Materna, e Projeto MEDES), 

projetos de complemento curricular das aprendizagens (Plano de Ação para a 

Matemática, Polo de E-learning, Gabinete de Informação de Educação para a Saúde, e 

Projeto “Eça humanidade”) e Educação de Adultos. 

Atualmente no AESEQ estão presentes 207 professores a lecionar as diversas 

disciplinas que a escola integra na sua oferta educativa. Em relação à comunidade 

discente, esta é composta por aproximadamente 2300 alunos, provenientes de 

ambientes socioeconómicos distintos, bem como a presença de várias nacionalidades, 

demonstrando a heterogeneidade multicultural e multilingue desta população. 

 Atualmente estão em função 36 funcionários. Nos serviços de administração 

escolar, os funcionários integram diversos setores nomeadamente contabilidade, 

vencimentos e SASE. Os assistentes operacionais existentes nesta escola são 

responsáveis pelo acompanhamento dos alunos nos espaços de convívio, na biblioteca, 

no pavilhão gimnodesportivo e por serviços como o bar, reprografia, vigilância e por 

arranjos e reparações. 
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As estruturas de coordenação e supervisão pedagógica colaboram com o 

conselho pedagógico, no sentido de assegurar a coordenação, supervisão e 

acompanhamento das atividades escolares e promover o trabalho colaborativo, entre 

outras, englobando as seguintes áreas: articulação curricular, onde engloba os quatro 

departamentos curriculares, a oferta educativa, a avaliação referente aos diferentes 

intervenientes da comunidade (pessoal docente, pessoal não docente, alunos, 

avaliação interna da escola) e a formação, sendo esta do pessoal docente e não 

docente.  

2.2. Grupo de Educação Física e Núcleo de Estágio 

O GEF encontra-se inserido no Departamento de Expressões, juntamente com 

outros cinco grupos de recrutamento (Educação Visual, Educação Musical, Educação 

Tecnológica, Artes Visuais, Música e Teatro). A organização deste agrupamento é 

constituída por diversos docentes das diferentes áreas, assim como dos diferentes anos 

letivos, desde o 1º Ciclo até ao secundário. No que diz respeito ao GEF da ESEQ, este 

é composto por nove professores e três professores estagiários. Dos nove professores, 

um desempenha o cargo de coordenador do grupo, outro apresenta funções como 

encarregado de material e outro desempenha a função de coordenador das atividades 

de DE.  

O NE em que o estágio foi desenvolvido foi composto por três elementos, dois 

do género masculino e um do género feminino. O relacionamento entre os elementos 

era ótimo, cada um dos elementos apresenta caraterísticas pessoais distintas, as quais 

se revelaram enriquecedoras e importantes para a realização das tarefas de grupo e 

partilha de informação. Relativamente à supervisão da atividade de estágio por parte do 

Orientador de Estágio (OE), destacam-se a sua disponibilidade, a experiência enquanto 

professor e orientador (com conhecimentos teóricos/práticos de grande nível) e a grande 

competência enquanto professor, o que constituiu uma mais-valia na partilha de 

conhecimento e na orientação das atividades de estágio. O OE revelou estar sempre 

disponível para encaixar o seu horário com o dos estagiários. Há que referir também, o 

papel do Orientador de Faculdade (OF), que apesar de não ser possível estar sempre 

presente no quotidiano do estágio, mostrou-se sempre disponível para partilhar 

conhecimento e sugestões, assim como, para o esclarecimento de dúvidas 

relativamente ao processo de estágio. 

O GEF é reconhecido na ESEQ pelo seu elevado dinamismo, apresentando no 

seu PAA um número extenso de atividades destinadas aos alunos (Torneios de várias 

modalidades). Outra caraterística inerente ao GEF é a existência de documentos 

próprios, tais como, Regulamento Interno (RI), Projeto de Educação Física (PEF), Plano 
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Anual de Atividades (PAA), Plano Plurianual (PP), Protocolo de Avaliação (PA), e 

Protocolo de Avaliação Inicial (PAI), nos quais é possível observar a intenção de se 

seguirem as orientações metodológicas sugeridas nos Programas Nacionais de 

Educação Física (PNEF).  

 

“Neste quadro, favorável à formação e desenvolvimento dos alunos e da 

instituição escolar, e estando reunidas as condições essenciais de realização da EF, a 

questão que se coloca, do ponto de vista das sugestões metodológicas para aplicação 

dos Programas Nacionais de Educação Física (PNEF), desloca-se para as decisões 

coletivas, de compromisso, do Departamento de Educação Física: a) Decisões ao nível 

do currículo dos alunos; (…) b) Decisões ao nível dos recursos temporais; (…) c) 

Decisões ao nível dos Recursos Materiais;(…) d) Decisões ao nível dos Recursos 

Humanos. (…)” 

(PNEF, 2001, p.20/21). 

 

A existência destes documentos reflete o bom trabalho que se tem desenvolvido 

nos últimos anos no grupo, no sentido de se construírem instrumentos comuns a todos 

os professores com vista à melhoria do processo de ensino-aprendizagem e, 

consequentemente, procurar garantir uma EF de qualidade.  

Estes documentos revelaram-se fundamentais para orientar e sustentar algumas 

decisões tomadas ao longo dos dois primeiros períodos letivos, tal como se irá referir 

ao longo deste relatório. No entanto, apesar da qualidade dos documentos, desde cedo 

que foi possível adaptar principalmente o PAI.  

No que diz respeito à avaliação da disciplina de EF, o GEF atribui a seguinte 

ponderação a cada uma das áreas: Atividade Física Desportiva - AFD (80% - Sócio 

afetivo 5% e Domínio Motor 75%), Atividade Física - AF (10%) e Conhecimentos (10%), 

tal como se encontra nos critérios de avaliação de EF.  

Ainda assim, as ponderações adaptadas e atribuídas na ESEQ, poderiam 

comtemplar uma ponderação mais expressiva na rúbrica sócio afetivo (atitudes e 

valores), devido, por um lado ao caráter eminentemente prático da disciplina e, por 

outro, as orientações do PNEF que referem a importância das atitudes e valores, no 

sentido de beneficiar, e nunca de prejudicar os alunos. 

 

“Assim, os objetivos de ciclo constituem as principais referências no processo de 

avaliação dos alunos, incluindo o tipo de atividade em que devem ser desenvolvidas e 

demonstradas atitudes, conhecimentos e capacidades, comuns às áreas e subáreas 

da EF e as que caracterizam cada uma delas.” 

(PNEF, 2001, p.12). 
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Diretamente relacionado com GEF encontra-se o DE, que se apresenta como 

uma atividade de complemento curricular, voluntária, que deve dar resposta às 

motivações e necessidades dos alunos, facilitando e estimulando o seu acesso às 

diferentes práticas desportivas.  

O GEF dispõe de três espaços onde é possível a lecionação das aulas práticas 

de EF, dispõe ainda de uma sala teórica que pode ser utilizada por qualquer professor 

de EF se este assim o entender. Os espaços disponíveis passam por um Campo 

Exterior, um Pavilhão e um Ginásio. A tabela 1 apresenta a polivalência dos três 

espaços. 

 

Tabela 1. Polivalência dos espaços disponíveis para a lecionação das aulas de EF 

 

Durante uma semana de trabalho, todas as turmas passavam por todos os 

espaços, por exemplo, o 10º C1, à segunda-feira tinha aula no Campo Exterior, á terça-

feira no Ginásio e à quinta-feira no Pavilhão. Tais caraterísticas impunham um 

planeamento muito particular, onde semanalmente era necessário apresentar e carregar 

três planos de aula distintos pelas caraterísticas impostas pela escola. Esta rotação 

manteve-se durante todo o ano letivo. Apenas existiria alteração a esse comportamento 

caso algum professor faltasse. Esta rotação tem os seus prós e contras. Como aspetos 

positivos destaca-se uma rotação constante e, por isso, uma grande variabilidade de 

matérias a serem trabalhadas ao longo da semana. Isto possibilita uma motivação 

acrescida, pelo facto de não existir uma massificação constante, Por outro lado, pode 

impossibilitar os alunos de consolidar melhor as suas aprendizagens, por não possibilitar 

uma repetição constante em determinada matéria. Considera-se, no entanto que a 

rotação pelos espaços em nada afetou o trabalho a realizar. 

Matérias Pavilhão Ginásio Campo 

Andebol      

Futebol     

Basquetebol      

Voleibol     

Ginástica de Solo      

Ginástica de Aparelhos     

Atletismo - Velocidade     

Atletismos - Lançamento do peso      

Atletismo - Salto em altura      

Badmínton     

Dança      

Testes Fitescola     
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2.3. A turma de estágio - 10ºC1 

A turma do 10º C1 é uma turma da área das Ciências e Tecnologias composta 

por 27 alunos, sendo que 17 são do sexo feminino e 10 do sexo masculino. Ao longo do 

ano houve dois casos de alunos inscritos que acabaram por ser suspensos por terem 

ultrapassado o número de faltas em várias disciplinas, tais situações ocorreram em 

momentos diferenciados, um no inicio do 1º Período e outro no inicio do 2º Período. 

Consequentemente, por curtos períodos de tempo, a turma teve 28 alunos na sua 

constituição. Nenhum dos alunos tem Necessidades Educativas Especiais. Os alunos 

que compõem a turma são provenientes da ESEQ e de várias escolas que circundam a 

ESEQ, tinha-se portanto 18 alunos provenientes da ESEQ, quatro da EB 2,3 Vasco da 

Gama, três da EB 2,3 Fernando Pessoa e dois da EB 2,3 de Marvila. A turma tinha na 

sua constituição 26 alunos de nacionalidade Portuguesa, um de nacionalidade Chinesa 

 A Direção de Turma estava ao encargo da professora Elsa Simão, também 

professora de Inglês.  

 A turma apresenta uma média de idades de 15 anos, com o mínimo de 14 e o 

máximo de 16. São todos alunos não repetentes, existindo somente o caso de um aluno, 

que estava em humanidades, transitou de ano mas optou por seguir estudos na área 

das Ciências e Tecnologias. 

Tal caraterística demonstra que estes alunos estão a iniciar o seu percurso no 

ensino secundário numa das áreas que oferece mais oferta de oportunidades para o 

ingresso no ensino superior. São, portanto, alunos com níveis de empenho elevados, 

comprometidos com o trabalho e com o alcance de resultados positivos e de excelência. 

Ainda assim, os alunos apresentam caraterísticas muito heterogéneas no que diz 

respeito às exigências dos PNEF em EF. Na turma existiam (1) alunos com habilidades 

muito bem desenvolvidas e com capacidade de demonstrar bons níveis na generalidade 

das matérias, e (2) alunos trabalhadores, mas com muitas dificuldades em executar 

habilidades básicas. Houve alunos com uma Aptidão Física (ApF) muito boa, capazes 

de responder muito bem aos estímulos físicos exigidos pelas várias matérias e alunos 

com algumas dificuldades por não terem algumas capacidades motoras condicionais, 

como a resistência e a força bem desenvolvidas.  

Houve sempre alunos muito empenhados e comprometidos com a disciplina, 

alunos que tinham grande influência sobre os colegas e foram capazes de os ajudar e 

contribuir para um clima positivo em sala de aula. Na generalidade, os alunos afirmam 

gostar da disciplina (somente duas alunas negaram o gosto pela EF), o que facilitou o 

alcance de um clima positivo em sala de aula, caraterística que foi constante ao longo 

do ano letivo. 
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Inicialmente, quando questionados relativamente à forma de trabalho preferida 

os alunos do 10º C1 disseram que preferiam trabalhar de forma individual, de seguida 

em pares e por último em grupos. Ao longo do ano letivo, o trabalho em grupos de 

trabalho foi uma constante e os alunos foram obrigados a desenvolver a capacidade de 

trabalhar em grupo. Denotou-se que houve uma evolução geral da turma nesta 

capacidade de trabalho, pelas classificações positivas dos alunos no final do ano. Ainda 

assim, alguns alunos continuam a ter dificuldades em integrar-se e participar de forma 

ativa nos seus grupos de trabalho. 

No final do ano letivo, na disciplina de EF somente uma aluna reprovou pelo facto 

de não ter realizado as avaliações nas áreas dos conhecimentos e da ApF no 3º 

Período, todos os restantes alunos tiveram uma classificação positiva na disciplina, 

sendo a média da classificação final dos 27 alunos de 15 valores, o que representa uma 

turma boa na disciplina de EF. 
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3. ANÁLISE CRÍTICA E REFLEXIVA DO PERCURSO DE 

FORMAÇÃO 

3.1. Choque com a Realidade 

Ao longo do 1º ano do curso são inúmeros os trabalhos desenvolvidos nas várias 

disciplinas para preparar o ingresso dos vários alunos no Estágio Pedagógico a ser 

desenvolvido no 2º ano do MEEFEBS. Os estudantes de EF apropriam-se de conteúdos 

pedagógicos que lhes permitem construir uma base teórica com o intuito de lhes 

fornecer conhecimentos sólidos para quando enfrentarem a realidade do ensino nas 

variadas escolas de estágio. De entre os vários trabalhos desenvolvidos destacam-se 

aqueles que incidiram sobre as tarefas que teriam de ser desenvolvidas assim que se 

iniciasse o Estagio Pedagógico, como foi o caso da análise critica a um PAI e a um 

Plano Anual de Turma (PAT). Com o início das aulas e consequentemente com a 

obrigatoriedade de desenvolver todo o trabalho complexo de um professor de EF, foi 

notório o “colapso entre os ideais missionários elaborados durante a fase de formação 

e a crua e dura realidade da vida quotidiana da sala de aula” (Veenman, 1984, citado 

por Flores, 1999), conhecido por “Choque com a Realidade”. Onofre & Fialho (1995) 

destacam que os problemas/dificuldades vividos pelos estagiários têm conduzido vários 

autores a identificar esse processo como um momento de “choque de realidade”, 

expressão utilizada para se referir à situação pela qual passam muitos futuros 

professores no seu primeiro contato com a docência durante o qual sentem claramente 

uma falta de confiança em si mesmos. O facto de ter de assumir o controlo de uma 

turma e ter, desde logo de iniciar as tarefas que um professor deve desenvolver no início 

do ano letivo foi de facto uma dificuldade acrescida. A primeira tarefa que muito 

contribuiu para esse choque foi o desenvolvimento da Avaliação Inicial (AI). Segundo 

Dias & Rosado (2003), a AI é a “avaliação diagnóstica e prognóstica que permite 

identificar o nível inicial de cada turma e de cada aluno em particular relativamente ao 

nível em que se encontram no PNEF, permitindo obter informação acerca de quais os 

alunos e matérias críticas, orientar a formação de grupos de nível, definir as bases da 

diferenciação do ensino e decidir sobre quais os objetivos anuais, quais as prioridades 

formativas, quais os objetivos prioritários e quais os objetivos secundários”. Como tal o 

planeamento teve ter em consideração estes aspetos. 

Para a conceção do Planeamento de AI teve-se em conta os grandes objetivos 

para a etapa, que segundo Carvalho (1994) são: (1) apresentar todas as matérias a 

lecionar ao longo do ano letivo; (2) avaliar o nível inicial dos alunos e as suas 

possibilidades de desenvolvimento no conjunto das matérias; (3) recolher dados para 
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orientar a formação de grupos de nível dentro da turma; (4) ensinar ou consolidar rotinas 

de organização e normas de funcionamento; (5) criar um bom clima de aula; (6) 

identificar matérias prioritárias e aspetos críticos do seu desenvolvimento; (7) recolher 

dados para definir prioridades de desenvolvimento para a 1ª Etapa; (8) identificar alunos 

cujas caraterísticas indiciem necessidades específicas; e finalmente (9) recolher dados 

para, em conjunto com os outros professores do grupo, estabelecer metas específicas 

para o ano e aferir o PP.  

A questão mais comum entre os estagiários passava por encontrar uma forma 

de controlar, conduzir e avaliar os alunos nas diversas matérias, ultrapassando a 

imaturidade profissional do momento e o pouco tempo para o fazer. 

Refiram-se as principais dificuldades. Existiam oito matérias para avaliar, três 

aulas por semana e um mês e duas semanas para o fazer. A rotação de espaços era 

diária, pelo que teve de existir rapidamente uma reflexão a nível de planeamento, de 

distribuição das matérias pelos espaços de modo a conciliar matérias com o objetivo de 

rentabilizar o tempo e conseguir assim avaliar todas as matérias. Essa distribuição e 

conjugação das matérias não foi a ideal desde o início o que fez com que o planeamento 

sofresse várias alterações. Daqui se concluiu: é indispensável, para o sucesso do 

processo ensino/aprendizagem, que o professor de EF garanta um bom planeamento 

do período de AI ajustando o respetivo PAI e a sua aplicação ao contexto da turma e 

aos recursos espaciais e temporais disponíveis na escola (Onofre, 2010) para que esta 

etapa consiga progredir e concretizar-se da melhor forma possível. Outra dificuldade 

ocorreu na aferição do nível real dos alunos em todas as matérias e todas as situações, 

o facto de existir um conhecimento reduzido do que são as situações e critérios de êxito 

para cada nível definidos no PNEF, juntamente com o nervosismo inicial por se estar 

em contato pela primeira vez com uma turma em situação de ensino real, a preocupação 

com situações de organização, controlo o tempo, controlo de disciplina, criação de um 

bom clima, dar as instruções, dar feedback, sobrepuseram-se muitas vezes à tarefa de 

avaliar. Inicialmente, foi difícil a atuação e avaliação dos alunos em diversas situações, 

o que levava à incorreta aferição dos diagnósticos e prognósticos. Somente no decorrer 

da 1ª Etapa, com a evolução natural no que concerne a estes aspetos foi possível 

verificar o nível real de alguns alunos nas matérias. No entanto, Carvalho (1994) 

defende que não é necessário observar todos os alunos em todas as situações, uma 

vez que os casos “típicos” se destacam facilmente, devendo o professor focar a sua 

atenção nos alunos mais difíceis de caraterizar. Aqui sim, recai o foco da observação 

na AI, observar e categorizar aqueles alunos que não se destacam de imediato nas 

matérias, quer de uma forma positiva, quer de uma forma negativa. Assim, o 

posicionamento no espaço de aula é muito importante, pelo que o professor deve saber 
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exatamente qual será o foco de aula e como se irá deslocar para que consiga observar 

com mais critério os alunos por diagnosticar. Procurou-se transportar estas estratégias 

para a aula, para que assim fosse possível uma maior precisão no diagnóstico dos 

alunos. Neste âmbito, Onofre (1995) afirma que o posicionamento correto melhora a 

capacidade de observação, pois permite manter sob o seu controlo visual a maior parte 

dos alunos, e permite interagir com todos eles. De salientar que este mau diagnóstico 

de níveis advém a criação deficiente de grupos homogéneos no início da etapa de 

revisão e recuperação, ou seja, ao longo da etapa houve sempre algumas alterações 

nos grupos sempre que era diagnosticado um “novo” nível aos alunos.  

Somente ao longo da 1ª Etapa foi possível aferir e diagnosticar novamente o 

nível de todos os alunos em todas as matérias, como tal a grande dificuldade e lacuna 

da AI foi contornada e ultrapassada com a aferição e confirmação do nível dos alunos 

ao longo da etapa. No término desta etapa, considera-se que a AI estaria terminada e 

fechada, uma vez que todos os alunos foram corretamente diagnosticados com o seu 

nível real. De salientar que o trabalho de observação entre estagiários e orientador, bem 

como, o constante debate sobre o nível dos alunos possibilitou, não só uma aferição de 

níveis mais correta, como um conhecimento mais aprofundado daquilo que são os 

objetivos para os níveis de acordo com os PNEF. 

Como foi possível verificar ao longo da AI, é necessário avaliar muitos alunos 

com caraterísticas diferenciadas e com potenciais de aprendizagem muito diferentes. 

Estas diferenças causaram algumas dificuldades, uma vez que era necessário trabalhar 

com as mesmas e, ainda, com um número elevado de alunos nas aulas. De acordo com 

Krug (1996), este é um fator que interfere na qualidade das aulas, constituindo, desde 

logo, uma das grandes dificuldades com que os PE se deparam no início do ano letivo 

Todo o PAT é também uma tarefa que contribui muito para o “Choque com a 

Realidade”. Tal como advogado, Rosado (1999) afirma que o PAT define os objetivos 

para esse ano letivo, devendo-se por isso operacionalizar o modo de os alcançar. Posto 

isto, este documento carateriza-se por ter o objetivo de planificar todo o ano letivo para 

a turma tendo em conta a informação recolhida ao longo da etapa de AI. Segundo Bento 

(2003) a elaboração de um PAT constitui o primeiro passo do planeamento e preparação 

do ensino e traduz, sobretudo, uma compreensão e domínio aprofundado dos objetivos 

e de desenvolvimento da personalidade, bem como, reflexões e noções acerca da 

organização correspondente do ensino no decurso de um ano letivo. Assim, todo o 

planeamento elaborado ao longo do ano letivo deve ser coerente e construído de acordo 

com as necessidades específicas da turma e dos alunos que a compõem, com o intuito 

de evoluir cada aluno naquilo que mais precisa, respeitando o princípio da inclusão e 

diferenciação. O processo de estágio está organizado com o intuito de alcançar uma 
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coerência entre todas as tarefas e documentação, ou seja, existe um momento para a 

elaboração de documentação que terá sempre a sua utilidade em momentos futuros. 

No fundo, existe uma cronologia que se for respeitada facilita o desenvolvimento de 

tarefas precedentes. 

Na elaboração do PAT sentiu-se como principal dificuldade projetar objetivos e 

metas para as diferentes etapas de ensino. Esta projeção dependeu muito dos 

resultados obtidos na AI. Como referido anteriormente, estes resultados, em alguns 

casos, não eram representativos do nível real dos alunos, como tal muitas das projeções 

na área das atividades físicas foram aferidas em erro. Os prognósticos para cada etapa 

foram sempre sujeitos a alterações à medida que o ano letivo avançou. O choque terá 

advindo da obrigatoriedade de planear algo que é completamente desconhecido com 

informações muito reduzidas, ou seja, este planeamento ocorreu numa altura muito 

precoce do ano letivo, e como tal as perceções que se têm da turma e dos alunos são 

muito superficiais. O facto de se ter de fazer uma projeção anual para todos os alunos 

em todas as áreas de extensão da EF, ou seja, em todas as matérias, em todos os 

testes de ApF e também para os conhecimentos com muito pouco conhecimento em 

relação ao potencial de aprendizagem dos alunos, é extremamente difícil e é feito com 

pouca precisão. O facto deste tipo de planeamento anual ser elaborado pelos 

estagiários, logo no primeiro período do ano letivo, numa fase inicial do EP onde contam 

com pouca experiência de ensino, é uma das razões apontadas para justificar as 

dificuldades dos estagiários (Teixeira, 2007). A questão que se coloca é: como podemos 

então diminuir esta incerteza e projetar níveis de uma forma mais eficaz. Existem 

algumas estratégias que podem e devem ser tomadas pelo professor para que o PAT 

seja mais eficaz. O professor, neste caso, PE (Professor Estagiário), deve preocupar-

se, ainda antes do ano letivo iniciar, em procurar coletar informação sobre a sua turma 

de estágio junto dos demais professores do GEF ou até da Direção de Turma do ano 

transato para que assim comece desde cedo a construir um juízo de valor sobre aquilo 

que serão os alunos e as suas aprendizagens ao longo do ano.  

É claro que para isso é necessário autonomia, capacidade de questionar futuros 

colegas, orientadores, capacidades que um PE não tem ou detém muito pouco, como 

tal o problema fica por resolver e arrastar-se-á até ao momento da conceção do 

documento. Deve ser preocupação de qualquer professor, conhecer os seus alunos ao 

pormenor para que assim possa intervir de uma forma mais eficaz junto da turma, se 

esse estudo dos alunos e esse conhecimento for adquirido a priori a tarefa de conceção 

do PAT pode ser simplificada, caso contrário esta será sempre uma tarefa de extrema 

complexidade que irá requer um empenho significativo por parte do PE numa altura em 

que ainda se está a ambientar ao papel de professor de EF. Por essas razões a 
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elaboração deste documento foi importante, não só para projetar o trabalho a 

desenvolver ao longo do ano como também conhecer melhor os alunos e suas 

caraterísticas, uma vez que obrigou à reflexão sobre cada um em cada matéria. Serve, 

por isso, de orientação em relação ao trabalho que irá ser desenvolvido ao longo do 

ano.  

Também no início do ano letivo o OE deixou ao critério dos estagiários a escolha 

da modalidade que se pretendia acompanhar no DE. Como tal, sendo o Futebol/Futsal 

a modalidade que o PE considera possuir mais competências, podendo assim ser uma 

mais-valia no planeamento, avaliação e condução da atividade, bem como, uma mais-

valia na contribuição para as aprendizagens dos alunos, optando por acompanhar a 

modalidade de Futsal Feminino. Aqui o choque advém somente do facto de trabalhar 

com atletas do sexo feminino, algo que para seria completamente novo, desconhecia-

se a postura a adotar, o nível das atletas, os exercícios mais adequados para atletas 

com tais caraterísticas. Eram constantemente levantadas dúvidas junto do professor 

responsável pela modalidade de Futsal. O professor definiu desde o início que iria ser o 

PE responsável pelo planeamento, ficando por isso ao seu critério aquilo que as atletas 

iriam fazer em contexto de treino. Apesar da formação base ter sido em Treino 

Desportivo na modalidade de Futebol, o Estágio Pedagógico de Licenciatura foi 

desenvolvido com atletas de 12 e 13 anos do sexo masculino, existindo várias 

diferenças a ter em consideração. Ainda assim, o desafio foi aceite e com muitas 

indicações do professor responsável o planeamento de treino foi realizado sempre a 

nível micro, a nível da Unidade de Treino. Este choque rapidamente foi ultrapassado, 

com o conhecimento técnico-tático que tenho da modalidade e capacidade de construir 

e adaptar exercícios conseguiu-se dar uma boa resposta inicial ao pretendido pelo 

professor responsável. 

Para além destas tarefas, houve ainda o acompanhamento e auxilio do trabalho 

de Direção de Turma ao longo de todo o ano letivo. O facto de começar de imediato o 

trabalho conjunto com uma professora experiente em tarefas burocráticas sobre 

assuntos e conteúdos que eram completamente desconhecidos também constituiu um 

choque considerável. O trabalho iniciou de imediato, na primeira reunião de 

apresentação aos alunos, a qual constituiu o primeiro contato com a turma, onde estive 

o PE esteve presente e se apresentou à turma. Tratou-se de uma apresentação breve, 

onde se deu a entender que o objetivo seria ajudá-los a serem melhores alunos, a todos 

os níveis e não só na disciplina de EF. Após este primeiro impacto com a turma e com 

a Diretora de Turma (DT) houve a perceção de que se estaria perante alunos calmos e 

também cheios de incertezas,  
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Em suma, um PE em início de ano letivo tem muitas perguntas e poucas 

respostas, portanto, deve manter-se uma postura séria e trabalhar para obter respostas 

nas várias áreas de estágio. A apresentação das várias tarefas de estágio é de facto um 

momento desmotivante que deve ser encarado com muita seriedade e calma para que 

se consiga desenvolver todas as atividades de uma forma harmoniosa. 

 

3.2. O Quotidiano: planear, conduzir e avaliar 

Exercer a atividade de professor exige o domínio de um conjunto de 

competências, para que se possam desenvolver as várias tarefas inerentes à função da 

melhor forma. No fundo as tarefas passam por conseguir planear para conduzir, 

conduzir para avaliar e avaliar para criar um juízo de valor assertivo acerca dos alunos. 

Segundo Onofre (2000), grande parte da eficácia do professor parte do 

conhecimento do conteúdo e do conhecimento do conteúdo pedagógico, ou seja, existe 

uma íntima relação entre as caraterísticas do conhecimento do professor e qualidade 

da sua intervenção prática O conhecimento prático dos professores não é apenas 

constituído por guiões para ação. À medida que a atividade do professor se torna mais 

criativa e consciente, a ação é menos delimitada pelos guiões para a ação e mais 

orientada por uma reflexiva que podemos situar a dois níveis: a reflexão na ação e a 

reflexão sobre a ação (Schön, 1983). Portanto, o professor deve ser capaz de refletir e 

atuar no decorrer das aulas e refletir pós aula para corrigir os erros ocorridos. O PE 

conjuntamente com o NE realizaram várias reflexões sobre as aulas, o que contribuiu 

bastante para esta reflexão sobre a ação e possibilitou melhorias ao longo do ano. 

Uma parte importante para que o professor otimize a sua performance na sala 

de aula advém do planeamento realizado. A partir do planeamento é que o professor é 

capaz de antecipar problemas e assim resolvê-los ainda antes destes se 

implementarem. Portanto, o planeamento toma um lugar primordial nas preocupações 

de um professor de EF, este deve pensar em todos os fatores que irão estar presentes 

numa aula e tentar minimizar a imprevisibilidade ao máximo. 

Para que a organização de uma aula seja mais eficaz, o professor deve dominar 

o conteúdo que se propõe a ensinar e como deve ensinar esse conteúdo em contexto 

prático (Onofre, 2000). Para além disso, o professor deve também conhecer a 

especificidade e a realidade da organização escolar em que se insere. Deve haver um 

conhecimento do que são as caraterísticas da escola (espaciais, materiais, temporais) 

e também da comunidade educativa, entendida como grupo constituído por alunos, 

pais/encarregados de educação (EE), professores, representantes do poder autárquico, 

económico e social que compartilham um mesmo território, participativo de uma herança 
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cultural comum, constituem um todo com caraterísticas especificas e com uma dinâmica 

própria para que este possa planear e organizar de encontro a essas caraterísticas 

especificas (Macedo, 1991). 

Segundo Bom et al. (2001), a EF é vista como o processo racional, intencional e 

sistematizado, que consiste em garantir que cada aluno possa apropriar-se das 

habilidades técnicas e conhecimentos, apropriação esta, presente no desenvolvimento 

de capacidades e formação de aptidões, atitudes e valores, visando a plenitude das 

suas potencialidades de AF significativa, multilateral e eclética. Para potencializar este 

desenvolvimento de capacidades, o processo de condução do ensino deve ser 

direcionado para tal conceção. Grande parte dessa apropriação está intimamente ligada 

com o papel do professor em contexto de aula e daquilo que é a eficácia do professor 

na condução do ensino. 

 

3.2.1 O que mudou do início para o fim? 

O ano letivo está dividido por etapas de formação, as etapas adotadas pelo GEF 

e consequentemente pelo GE foram a Etapa 0 – Avaliação Inicial; 1ª Etapa - Revisão e 

Recuperação; 2ª Etapa – Aprendizagem e Desenvolvimento e 3ª Etapa – Recuperação 

e Consolidação. Estas etapas devem ser respeitadas. Todas elas têm um conjunto de 

caraterísticas específicas que devem ter-se em conta nos vários tipos de tarefas do 

professor, ou seja, no planeamento, condução e avaliação, ao longo do 

desenvolvimento deste ponto poderá observar-se como foram variando as várias formas 

de abordagem às várias etapas de uma forma cronológica. 

O planeamento do período de AI constituiu a primeira tarefa de planeamento da 

atividade de EP na ESEQ. Para tal, tornou-se crucial conhecer-se “o contexto de 

condições em que se vai desenvolver a programação a realizar” (Zabalza, 2000). 

Para concretizar a AI foi utilizado PAI da ESEQ com pequenas alterações que 

vão ao encontro das necessidades dos professores estagiários. Este protocolo consiste 

num documento onde se encontram um conjunto de procedimentos que se uniformizam 

para proceder à avaliação (Rosado, 1999, p. 45). Relativamente ao documento em si, 

encontra-se bem estruturado e facilita a avaliação de uma forma uniforme por todos os 

professores do GEF, uma vez que contempla as três áreas de avaliação em EF, assim 

como descreve claramente as situações de aprendizagem, bem como o que se pretende 

observar de cada nível, Introdutório ou Elementar em cada matéria. De referir que as 

matérias que foram lecionadas ao longo do ano e por isso avaliadas na AI foram, na 

categoria das Atividades Físicas Desportivas as matérias dos Jogos Desportivos 

Coletivos (JDC), futebol, voleibol, basquetebol e andebol, na Ginástica, a ginástica de 

solo, ginástica de aparelhos e ginástica acrobática, no Atletismo, as corridas, o salto em 
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altura e os lançamentos, nas Raquetas, o badmínton e na categoria das Atividades 

Rítmicas Expressivas o regadinho e o merengue. 

O estilo de ensino e o modo como conduz as aulas deve ir ao encontro das 

caraterísticas específicas de cada etapa, ou seja, deve ser adotado para cada etapa o 

estilo que mais se adequa tendo em conta as caraterísticas da etapa e também dos 

alunos. Segundo Mosston & Ashworth (1986) um estilo de ensino mais direcionado para 

o comando, pressupõe o professor como o domínio das prestações dos alunos nas 

tarefas, onde os alunos devem apenas cumprir as indicações, não havendo espaço para 

criatividade e inovação. Ao longo desta etapa, os estilos de ensino mais utilizados foram 

o estilo por comando nos momentos de aquecimento, de trabalho de ApF e na matéria 

de dança; o estilo por tarefa e reciproco, utilizado no decorrer dos exercícios planeados, 

quer para os JDC, quer para as matérias de ginástica. Segundo Mosston & Ashworth 

(1986) no ensino por tarefa, o aluno assume decisões (espaço e tempo), para realizar a 

tarefa pedida, que permitem a individualização, ficando o professor mais disponível para 

acompanhamento individual. Nesta etapa de AI, achou-se que o domínio das operações 

deveria estar mais do lado do professor, uma vez que era importante avaliar os alunos 

nas várias matérias a serem lecionadas ao longo do ano. 

Para que esta etapa decorresse de uma forma organizada foi necessário 

elaborar um sistema de avaliação, para que assim fosse possível recolher a informação 

desejada para a construção do PAT. Para a AI foram utilizadas grelhas de registo 

construídas pelo NE, essas grelhas foram construídas tendo em conta as grelhas já 

existentes na escola e os critérios que as compunham. Esses critérios foram 

selecionados pelos membros do GEF tendo em conta as indicações do PNEF, pelo que 

os estagiários tiveram somente de adaptar os critérios à turma de acordo com as 

matérias que iriam ser avaliadas. Contudo, considerou-se pertinente a sua simplificação, 

para que fosse possível ser objetivos e práticos no registo da informação em contexto 

de aula. De referir que a informação registada foi utilizada para posterior construção do 

plano de etapa e dos planos de Unidade de Ensino (UE). A partir desses registos iniciais 

é que foi possível o desenvolvimento da Avaliação Formativa (AvF) ao longo do período. 

De acordo com Ribeiro (1999), a “Avaliação Diagnóstica” pretende averiguar a posição 

do aluno face a novas aprendizagens que lhe vão ser propostas e as aprendizagens 

anteriores, que servem de base às mesmas. Esta avaliação é fundamentalmente 

utilizada no início de novas aprendizagens. Portanto, todo o processo se encontra 

interligado. Deve existir esta AI, ou diagnóstica, para que seja possível situar o aluno 

face às aprendizagens anteriores e prognosticar aquilo que serão as suas 

aprendizagens futuras. Contudo somente na 1ª Etapa foram ultrapassadas as 

dificuldades sentidas na AI no que diz respeito à confirmação dos níveis reais dos alunos 
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em todas as matérias. Apesar do processo de AI ser um processo bem planeado pelo 

GEF, existirem muitas referências na literatura e esta temática ter sido estudada na 

unidade curricular de Avaliação Educacional, a realidade no terreno é muito diferente, 

os fatores a controlar são imensos, as turmas são grandes, observar cada aluno em 

cada matéria tendo em conta todos os critérios, é uma tarefa muito árdua para quem é 

inexperiente e não tem um conhecimento tão detalhado dos níveis definidos pelo PNEF. 

Por essas razões, muitos dos diagnósticos efetuados durante as seis semanas 

de AI contribuíram para juízos de prognósticos pouco assertivos. Portanto, com este 

prognóstico não foi possível diferenciar os objetivos da forma ótima e desejável, pelo 

que estes foram reajustados ao longo do período. Esta aferição continuou e somente no 

final da 1ª Etapa foi possível confirmar se os diagnósticos estavam ou não corretos. De 

salientar que a 1ª Etapa foi um prolongamento da AI, ou seja, existiu um planeamento 

desta etapa, mas este planeamento continuou a ser muito focado nos planos de aula 

com o intuito de diagnosticar os vários alunos nas várias matérias. Houve várias 

reformulações de níveis, que contribuíram para o planeamento futuro, nomeadamente 

de 2ª Etapa. 

Após esta etapa de AI seguiu-se o PAT e o planeamento da 2ª Etapa, tarefas 

que deveriam ser concretizadas com a maior brevidade possível para que se arrancasse 

o 2º Período com um planeamento capaz de o sustentar. 

Portanto, de imediato se iniciou planeamento do PAT, o qual tem como objetivo 

a planificação de todo o ano letivo para uma turma tendo em conta a informação 

recolhida ao longo da etapa de AI, para que assim todo o planeamento elaborado ao 

longo do ano letivo fosse coerente e construído de acordo com as necessidades 

específicas da turma e dos alunos que a compõem, com o intuito de evoluir cada aluno 

naquilo que mais precisa, respeitando o principio da inclusão e diferenciação. O PAT é 

possivelmente o documento mais importante para que todo o planeamento para o 

estágio forme uma unidade pedagógica coerente. Após a elaboração do PAT foi mais 

fácil planear os planos de etapa e de UE. Todo o planeamento a nível micro partia do 

planeamento macro, pelo que mais foi fácil encadear os vários planeamentos. À medida 

que o ano avançou a capacidade de melhorar os planos e assegurar cada vez mais a 

diferenciação e progressão das aprendizagens necessária ao sucesso dos alunos, de 

acordo com os dados da AvF. Com esse avanço temporal, foi aumentando a qualidade 

de informação que representava o nível correto dos alunos. 

Após a etapa de AI e a planificação do PAT, iniciou-se a 2ª Etapa, uma vez que 

o planeamento da 1ª Etapa foi muito focado na AI. Na etapa de aprendizagem e 

desenvolvimento dos alunos, o planeamento foi efetuado com menos dificuldade que o 

planeamento da 1ª Etapa e AI, pelo facto de já existir um conhecimento aprofundado da 
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turma no geral e dos alunos na sua especificidade, ou seja, de um modo geral era 

conhecido o nível dos alunos em quase todas as matérias e o seu potencial de 

aprendizagem. Também por existir um melhor conhecimento que proporcionou um 

melhor raciocínio em relação às matérias que poderiam ser abordadas em cada espaço 

de modo a potencializar ao máximo essa matéria nesse espaço específico, tendo em 

conta os materiais disponíveis. 

  O plano da 2ª Etapa englobou na sua estrutura três Unidades de Ensino (UE), 

estes planeamentos foram construídos tendo como base uma estrutura muito similar. 

Existiu uma grande evolução no planeamento das UE, com um bom planeamento de 

etapa o trabalho fica facilitado pois sabemos exatamente as matérias que irão ser 

abordadas em cada UE, quanto tempo irá ser abordada a matéria, o nível dos alunos 

em cada matéria e os seus objetivos.  

O plano de UE é definido pelos objetivos operacionais ou competências terminais 

ou intermédias para essa etapa. Este plano deve incluir as estratégias a utilizar, as 

situações de aprendizagem e todas as componentes de um plano de aula tais como o 

tempo de aula e de tarefa, os materiais a utilizar, as formas de organização e os 

exercícios a propor. O plano de aula é também determinado por objetivos operacionais 

e objetivos operacionais de pré-requisito. Neste plano, o professor deve ter em conta, 

as tarefas, as situações e os exercícios a propor, sendo que estes devem estar de 

acordo com o nível dos alunos, de modo a motivar o aluno para a sua realização 

(Rosado, Mesquita, Correia & Colaço, 2009); o tempo da aula e de cada tarefa; os 

materiais a utilizar na aula e em cada situação de ensino; as estratégias e métodos a 

adotar de acordo com o contexto; as formas de organização dos discentes ao longo da 

aula; e os processos de controlo e regulação da prática.  

Nesta etapa houve planeamentos específicos de UE, o que possibilitou a 

dispensa dos planos de aula, algo que foi crucial no decorrer das aulas da AI, ou seja, 

com o planeamento de uma aula tipo, tendo em conta os grupos de nível e os objetivos 

por grupo foi possível planear uma UE que fosse especifica o suficiente mas com 

exercícios adaptáveis à medida que os alunos iam progredindo de aula para aula, 

portanto, o planeamento de aula deixou de ser utilizado e passou-se a utilizar um 

planeamento de UE que era válido para as três ou quatro aulas que a compunham. Esta 

foi uma das grandes evoluções nesta 2ª Etapa, pois possibilitou uma margem de 

manobra grande em relação às tarefas dos alunos mas sempre dentro daquilo que eram 

os objetivos para os níveis. Ainda assim, considera-se que na última UE, dedicada à 

aferição de níveis dos alunos e de avaliação das várias áreas de extensão da EF o 

planeamento foi descuidado e levou a que fossem cometidos alguns erros, 

nomeadamente na área da ApF, onde por não ter sido pensado como iria ser avaliada 
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levou a que os alunos não respeitassem na integra o protocolo Fitescola e os resultados 

foram assim adulterados no teste de força superior e média. 

Um aspeto a melhorar, nesta fase, seria a nível do planeamento de UE. Deveria 

ser esquematizada a zona onde iria decorrer os exercícios, o que facilitaria ao professor 

a explicação da organização das aulas aos alunos e ao orientador, possibilitando uma 

melhor perceção daquilo que o PE pretende realizar. Outra preocupação a ter será o 

trabalho da ApF com o intuito de preparar os alunos para a avaliação dos testes tendo 

em conta o protocolo adotado e utilizado pela escola. 

Nesta etapa os alunos já estavam mais familiarizados com os exercícios e por 

isso demonstraram mais pro-atividade e empenho após estes serem propostos e 

explicados. Ainda assim nos JDC foi muito utilizado o estilo por comando perante os 

alunos que estavam inseridos nos níveis NI para explicar comportamentos a ter durante 

o exercício, no final da etapa denotou-se uma grande evolução dos alunos, estes já 

eram mais autónomos e mais ativos. Porém, ainda existia uma grande recuperação a 

fazer junto dos alunos em níveis não introdutórios na 3ª Etapa de formação. As aulas 

de ginástica no ginásio continuaram a ser as aulas onde eram apresentadas maiores 

dificuldades. Desde o posicionamento e deslocamento nas aulas aos feedbacks 

administrados. Após várias reuniões com o OE, o aconselhamento obtido foi para focar 

atenção na estação de saltos, garantir que esta funciona na perfeição, só depois circular 

pelas outras estações. Portanto a estratégia passou por se controlar a estação de saltos 

e administrar feedback à distância para as outras estações até que os alunos 

executassem os saltos e as ajudas de uma forma responsável e correta. Só depois o 

PE poderia deixar esta estação para controlar as outras presencialmente, sendo o 

objetivo manter um itinerário onde se deixaria as paredes do pavilhão nas costas e os 

alunos no campo de visão. A prestação dos alunos enquanto estes não estavam a ser 

controlados e a receber feedback decaia e assim entravam em comportamentos fora da 

tarefa, sendo essencial um controlo efetivo de todos os grupos neste tipo de aula. 

Nesta etapa já existiu uma distribuição mais harmoniosa entre as matérias e os 

espaços disponíveis. Após esta ter sido apontada como uma grande dificuldade no 1º 

Período pelo facto da seleção de matérias no ginásio estar condicionada às suas 

caraterísticas, ou seja, pelas condições apresentadas neste espaço só se poderia 

abordar matérias de ginástica, dança e atletismo, mais precisamente salto em altura, 

esta foi uma dificuldade ultrapassada. Optou-se por abordar somente matérias de 

ginástica e dança, uma vez que para o salto em altura é necessário mais espaço para 

que toda a turma consiga estar em AF. Portanto, esta é uma matéria que iria criar muitas 

dificuldades quando fosse novamente abordada, ou seja, o material para abordar esta 

matéria encontrava-se todo no ginásio, contudo, o ginásio é um espaço que se 
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considera pequeno para desenvolver salto em altura, e como tal optou-se por abordar a 

matéria no pavilhão, onde se deparou com o problema de ter de requisitar material no 

ginásio. Se esse material estivesse a ser utilizado pelo professor que ocupava o espaço, 

seria necessário reajustar a aula com outra matéria. Outra dificuldade apontada foi a 

organização das estações da aula de ginástica, considerando-se que essa dificuldade 

foi ultrapassada e a aula chegou a uma estrutura muito boa. A preocupação passaria 

agora por manter uma boa circulação pelas estações de modo a garantir que os alunos 

se encontrariam em atividade motora e melhorar a administração de feedback à 

distância, aprofundar o conhecimento e o domínio nas ajudas dos vários elementos 

gímnicos, para chegar assim a um patamar de excelência. 

A organização das aulas nesta etapa foi feita com mais facilidade a todos os 

níveis. Desde formação de grupos, distribuição dos grupos pelas tarefas, tarefas 

ajustadas para os alunos, colocar um número de alunos ideal por espaço para garantir 

condições ideais para a prática e garantir as condições de segurança, distribuição dos 

alunos por tarefas alternativas (condição física, trabalho individual, entre outras), 

garantir que todos os alunos tinham o tempo ideal de prática específica, reajustar grupos 

e tarefas em caso de ausência de alunos. A tendência era de continuar a evoluir nesta 

competência à medida que se sabia exatamente aquilo que os alunos precisavam. Com 

isto, a individualização do ensino acentuava-se e conseguiam-se alcançar aulas muito 

direcionadas para as necessidades específicas dos alunos. No decorrer da 2ª Etapa 

foram adotadas novas estratégias de organização de aula que permitiram ao PE estar 

mais focado no controlo e no conteúdo da aula e não tanto em questões organizativas, 

uma vez que os alunos já conheciam a organização base da aula. Mais uma vez, o 

trabalho de observação de aulas foi fundamental para chegar a um patamar mais 

elevado, dessas observações conseguiu-se retirar ideias para as aulas. 

Considera-se que existiu uma melhoria ao nível da instrução. Segundo Nixon e 

Locke (1973), citados por Piéron (1986), uma longa instrução poderá afetar 

negativamente a aprendizagem pelo simples facto de reduzir o tempo de prática. Nesta 

etapa, os tempos de instrução foram mais reduzidos e focados naquilo que seriam as 

informações pertinentes, e como tal os alunos começavam mais rapidamente a prática 

e estavam menos tempo com atenção às intervenções verbais do professor. Ainda 

assim para a 3ª Etapa, o foco das instruções deveria ser ao nível do conteúdo das 

matérias, uma vez que as questões de organização estavam bem encaminhadas. 

Existiam algumas necessidades de formação por parte do PE nesta altura, 

nomeadamente nos conteúdos de basquetebol, badmínton, ginástica de solo, salto em 

altura, estas foram as matérias mais com mais críticas ao longo da etapa, não foi 



 

30 
 

possível ser técnico o suficiente, demonstrando alguns erros nas abordagens a 

elementos técnicos e táticos. 

Como pontos positivos salienta-se o constante questionamento utilizado ao 

longo dos momentos de instrução. Nesta etapa tentou-se direcionar as questões para 

os alunos, para que não fossem sempre os mesmos a responder, ainda assim denotou-

se que os alunos mais interventivos continuaram a sê-lo e os alunos menos interventivos 

tiveram muitas dificuldades quando chamados a intervir. Continuou-se com a 

demonstração, o que foi um aspeto positivo nas instruções, por vezes a demonstração 

foi realizada pelo PE, outras vezes eram escolhidos aqueles alunos considerados mais 

aptos nas matérias em questão. 

Existem variadíssimas definições para a palavra feedback mas a que mais se 

adequa ao contexto, nas palavras de Castro (1988), são informações provindas de 

fontes externas que o executante recebe, durante ou depois do movimento, recebe do 

professor ou do seu próprio sistema sensorial, relativa á execução ou resultado do 

movimento. Com evolução natural do processo de estágio os conhecimentos do PE a 

nível das matérias foram crescendo, isto possibilitou um melhoramento a nível do 

feedback fornecido, foi possível ser mais específico e direcionar mais feedback aos 

alunos ou a grupos de alunos. O feedback é o fator que mais contribui para que os 

alunos sintam que estão a ser observados. Com este sentimento de observação os 

alunos têm a tendência a estar mais focados na tarefa. Esta melhoria a nível de 

administração de feedback foi mais visível nas aulas de campo exterior e pavilhão, uma 

vez que aqui eram abordadas matérias onde existia um maior domínio de conteúdos por 

parte do PE. 

Ao longo das aulas foi possível ao PE manter uma presença e um entusiasmo 

constantes, ou seja, foi mais ativo comparativamente à etapa anterior. Esse entusiasmo 

passou para os alunos e o clima de aula foi agradável. Muito desse empenho e 

motivação também foi proveniente de fatores intrínsecos, ou seja, esta é uma turma que 

apresenta níveis elevados no gosto pela disciplina e pela AF, de um modo geral os 

alunos foram empenhados e mostraram interesse nas atividades desenvolvidas. 

Estes apresentaram bons níveis de empenho na generalidade das matérias. O 

feedback em conjunto com as tarefas ajustadas ao nível dos alunos, foram os fatores 

que mais contribuíram para que a motivação aumentasse e o empenho dos alunos fosse 

assim o melhor. Portanto, esta seria uma competência que teria de ser otimizada ao 

máximo ao longo do ano de estágio. As matérias onde se denotou menos entusiasmo e 

empenho foram as matérias de ginásticas, abordadas no ginásio. 

Segundo Siedentop (1983), a disciplina pode ser abordada segundo duas 

perspetivas: prevenção e/ou remediação. O autor afirma que promover a disciplina é 
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gerir as regras de conduta, garantindo, que resultem de um compromisso positivo, a sua 

memória e evocação durante as aulas e um clima positivo. Por outro lado, quando o 

primeiro aspeto não for cumprido, o professor tem a necessidade de reagir aos 

comportamentos inapropriados e atenuar esses comportamentos, garantindo, a verdade 

na sua descrição e nas suas causas, que se reconheçam as suas consequências, a sua 

não reincidência, que os castigos não interfiram com o prazer pelas aprendizagens. 

Com o desenrolar do ano e do período, as regras de conduta definidas no 1º 

Período foram sendo consolidadas e de um modo geral os alunos respeitavam aquilo 

que se definiu. A regra menos cumprida foi a de tolerância de tempo, nomeadamente 

nas aulas de segunda-feira que decorre ao primeiro bloco da manhã, grande parte dos 

alunos da turma chegava, por norma, mais de 15 minutos atrasados, pelo que foram 

chamados várias vezes à atenção, tendo-se de proceder à marcação de faltas. Um dos 

maiores problemas observados na 1ª Etapa e que continuou na 2ª Etapa em relação em 

comportamentos inapropriados foi a recusa de alunos a participar nas aulas de ginástica 

por terem tido experiências passadas menos positivas. Este foi um problema que 

prevaleceu e não foi possível atenuá-lo. Sempre que os alunos eram abordados sobre 

essa questão e eram convidados a participar, a resposta era negativa e os alunos 

mantinham a mesma posição. Os mesmos foram ainda convidados a realizar tarefas 

muito básicas mas ainda assim recusaram-se. A estratégia adotada passou por coloca-

los a realizar tarefas onde se sentiam confortáveis ou tarefas extra às aulas, como é o 

caso de condição física. Não foram detetadas manifestações de indisciplina. 

Siedentop (1983) afirma que, garantir um clima relacional positivo significa, 

assegurar uma boa relação entre os alunos (apreciações positivas entre os alunos, 

cooperação entre alunos com diferentes níveis de capacidade), entre os alunos e as 

tarefas (significado para as propostas de aprendizagem, uma prática motora motivadora 

e inclusiva, a expressão das opiniões sobre as tarefas, a participação empenhada em 

tarefas complexas, expetativas adequadas sobre a capacidade de aprendizagem), e 

entre os alunos e os professores (aceitação das opiniões e sentimentos pessoais, um 

ambiente de confiança, o interesse por eles e a crença na aprendizagem, equidade de 

tratamento). Posto isto, considera-se que a relação entre professor-alunos foi boa, tendo 

conseguido chegar de um modo geral a toda a turma, com especial atenção aos alunos 

com mais dificuldades. Ainda assim, estes últimos devem receber ainda mais atenção 

na próxima etapa, uma vez que é uma etapa de recuperação. 

A relação entre os alunos foi positiva, os alunos respeitavam-se e respeitaram 

sempre o seu grupo de trabalho. Nesta etapa denotou-se uma maior entreajuda entre 

os mesmos, ou seja, os alunos conseguiram trabalhar mais e melhor em conjunto com 

o intuito de alcançar os seus objetivos. 
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Nesta etapa, as atividades propostas já tiveram um caráter mais assertivo, ou 

seja, as atividades desenvolvidas dentro dos vários grupos de nível foram mais 

direcionadas para as caraterísticas e nível real dos alunos o que também possibilitou 

um maior entusiasmo dos alunos nas aulas, uma vez que as tarefas eram desafiantes 

e os alunos sentiam prazer em realizá-las.  

A turma de estágio é composta por alunos que, na sua maioria, afirma gostar de 

EF e de AF. Portanto, a priori, o clima positivo instala-se só pelo facto dos alunos 

estarem a praticar AF nas aulas. De um modo geral foi alcançado um bom clima de aula. 

Ainda assim, existiam aspetos a melhorar, nomeadamente a nível de tarefas mais 

empolgantes que mantivessem os alunos com níveis elevados de concentração. 

A Observação é um processo de recolha de informações acerca de determinado 

objeto (Sarmento, Rosado, Rodrigues, Ferreira e Leça, 1998). Segundo Onofre (1996) 

a observação pedagógica consiste na recolha de informação sobre manifestações 

observáveis das situações a observar, conduzidas pelo próprio ou um par seu, utilizando 

sistemas de registo com grau de estruturação variável. 

A observação constitui um instrumento válido para ser utilizado no estudo da 

otimização motora, quer como processo orientado para objetivos de atividade avaliadora 

sistemática, quer como fins de investigação. (Sarmento et al., 1998). 

Nesta etapa existiu um trabalho diferente ao nível da observação das aulas dos 

colegas, o GE construiu fichas de observação direcionadas para as várias dimensões 

que compõem a aula para perceber onde estavam as maiores lacunas dos estagiários. 

Também neste período o sistema de observação desenvolvido pelo GE contemplou uma 

observação presencial das aulas dos colegas onde foi feito um registo qualitativo dos 

acontecimentos ocorridos em sala de aula para posterior discussão conjunta, com o 

intuito de identificar as principais lacunas a corrigir nas próximas aulas/etapas. Nestas 

aulas eram retiradas notas a nível de questões de organização e gestão, instrução, clima 

e disciplina e feedback. Este tipo de observação cruzada foi muito produtivo pois 

permitiu refletir sobre aspetos de aula que poderiam ser transferidos para as outras 

aulas. Destas observações retiraram-se várias informações pertinentes que ajudaram a 

melhorar de aula para aula. O itinerário muitas das vezes ainda era realizado pelo 

interior dos exercícios, não se conseguindo assim observar a classe. Nas aulas de 

ginásio a atividade do professor era menos e a administração de feedback mais 

reduzida. No fim das aulas nem sempre foi feito o balanço/instrução final e o trabalho 

de flexibilidade. Estes foram os pontos que mais se salientaram e deveriam ser 

corrigidos já no início da 3ª Etapa.  

Outra estratégia de observação passou pelo registo anedótico de situações no 

caderno pessoal ou até mesmo no plano de aula ao nível dos grupos. Estes registos 
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ocorriam quando no decorrer da aula era observado um aluno que se destacava na 

tarefa, quer de uma forma positiva, quer de uma forma negativa.  

Para Postic & Ketele (1988), observar é dirigir um olhar sobre algo ou alguém e 

tomá-lo como objeto; é um processo que inclui a recolha de informação, mas também a 

organiza (sensações visuais), compreende e relata. Apesar de já ter existido uma ficha 

de observação utilizada pelos estagiários considera-se que ainda falta implementar a 

grande tarefa do projeto de observação que é a filmagem das aulas para posterior 

análise através dos sistemas de observação. Esta foi uma grande lacuna ao nível da 

observação, até esta data deveriam ter sido filmadas duas. 

Outro método utilizado foram as autoscopias. Ao longo do período, após as aulas 

existia um momento onde refletia sobre a mesma e assentava de imediato no caderno 

pessoal aqueles que foram os maiores erros, tentando sempre encontrar soluções para 

esses mesmos erros. Estas autoscopias eram apresentadas ao orientador e discutidas 

em reunião de NE onde o orientador dava a sua opinião e evidenciava aspetos de 

melhoria para aulas futuras. 

Considera-se que esta observação e reflexão cruzada é fundamental para a 

evolução do professor em contexto de aula. Esta deve ser sempre desenvolvida com 

um sentido critico e justificado, respeitando as opiniões dos colegas e do orientados 

para que seja produtiva e saudável dentro do GE. No GE é de salientar que este tipo de 

reflexão sempre foi realizado com cordialidade, profissionalismo e respeito. Também 

nesta área é de salientar a cooperação entre estagiários e OE. 

Onofre (1996) afirma que a “Avaliação Pedagógica” deve ser entendida como 

um processo geral de recolha de informação e desenvolvimento de juízos de valor sobre 

a diversidade dos fatores que condicionam a educação das crianças e jovens. Quando 

avaliamos devemos ter mais objetivos do que somente classificar os alunos. A avaliação 

deve ser um importante instrumento para prognosticar as possibilidades de 

aprendizagem dos alunos ou decidir sobre as condições que os ajudem a superar as 

dificuldades (Araújo, 2007). 

Segundo Harlen (2006), a AvF, tem como objetivo assegurar a qualidade e a 

melhoria da aprendizagem, utilizando os resultados como guia para a tomada de 

decisão, focando-se nos objetivos da aprendizagem, tendo como função providenciar 

feedback para a melhoria, e ocorrendo durante o desenvolvimento das operações. A 

AvF pretende determinar a posição do aluno ao longo de uma UE, no sentido de 

identificar dificuldades e de lhes dar soluções (Ribeiro, 1999). Para o desenvolvimento 

da AvF podem ser utilizados vários instrumentos: o inquérito (entrevistas, questionários, 

opiniões autoperceções), a observação (grelhas de observação, listas de verificação - 

desempenho, interação, comportamento), a análise (análise de conteúdo - resultados 
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da aprendizagem durante o processo), e os testes (testes de aproveitamento, testes de 

aptidão - objetivos terminais, desempenhos), a própria autoavaliação do aluno pode ser 

um bom instrumento a ser utilizado. 

Nesta etapa, o grande objetivo passou por aferir e confirmar o nível dos alunos 

em todas as matérias, contudo, não foi possível avaliar todas as matérias lecionadas, 

como foi o caso do atletismo, da ginástica de aparelhos e do futebol para o grupo com 

mais dificuldades. Como tal, o nível apresentado no final foi o nível diagnosticado ao 

longo das aulas de 1º e 2º Período. Considera-se, que tal facto, poderia ser pejorativo 

para alguns alunos pois não tiveram a oportunidade de serem avaliados após todo o 

processo de aprendizagem ao longo do 2º Período. Tais matérias referenciadas tiveram 

de ser alvo de uma observação mais detalhada e uma AvF desde o início do 3º Período. 

Ainda assim considera-se que existiu uma grande evolução na AvF dos alunos.  

O GE construiu instrumentos válidos para o acompanhamento e registo 

sistemático dos alunos nas aulas, esses instrumentos possibilitaram aos professores 

uma avaliação mais detalhada e fundamentada. Contudo, estes instrumentos só 

entraram em vigor quando já se ia no início da 4ª UE (sensivelmente a meio do período), 

o que atrasou o processo e não possibilitou que desse a conhecer aos alunos o seu 

nível atual e suas necessidades de formação. Para a 5ª UE, os alunos já receberam 

essa informação e foram capazes de questionar algumas nuances da sua avaliação e 

trabalhar de acordo com aquilo que eram as suas necessidades. Puderam assim 

trabalhar com um objetivo bem traçado, de modo a alcançar níveis e melhores 

performances nas matérias. Esta seria uma medida a implementar desde o início na 3ª 

Etapa de formação. Uma vez que as tabelas já estavam construídas, foram reajustadas 

com o nível diagnosticado no final da 2ª Etapa e aplicadas desde o início da 3ª Etapa. 

Também nesta etapa foram, enviados para o email de turma fichas de autoavaliação 

que os alunos deveriam imprimir e trazer para as aulas com o intuito de no final de cada 

aula refletirem sobre o que fizeram e sobre o nível que se encontram. Contudo foi uma 

medida que não foi aplicada pois os alunos só receberam as fichas no final da 4ª UE, 

sendo a 5ª UE muito curta e essencialmente de avaliação, a estratégia acabou por ficar 

esquecida.  

Segundo Biggs (1998) citado por Fernandes (2006), só poderemos dizer que 

uma avaliação é realmente formativa se os alunos, através dela, se consciencializarem 

das eventuais diferenças entre o seu estado presente relativamente às aprendizagens 

e o estado que se pretende alcançar. Portanto, a concretização desta medida pode 

contribuir para que os alunos tomassem conhecimento das suas dificuldades e 

potencializassem assim as várias matérias combatendo essas mesmas dificuldades. 
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Para a Avaliação Sumativa (AvS) foram utilizadas as grelhas construídas pelo 

GEF, estas não sofreram qualquer tipo de alteração. Considerou-se benéfico e 

pertinente a utilização destas grelhas uma vez que já tinham uma fórmula matemática 

adequada às cotações atribuídas a cada área. De referir, que neste período a área dos 

conhecimentos já foi contabilizada com uma cotação de 10% tal como definido pelo 

GEF, o que não aconteceu no 1º Período. Também segundo Ribeiro (1999), a AvS 

pretende ajuizar o progresso realizado pelo aluno no final de uma UE de aprendizagem, 

no sentido de aferir resultados já recolhidos por avaliações de tipo formativo e obter 

indicadores que permitiam aperfeiçoar o processo de ensino. Quer isto dizer que o 

processo de AvS está sempre dependente da AvF. Nesta etapa a classificação final 

representa exatamente a classificação real dos alunos, ao contrário da etapa anterior, 

onde a nota foi projetiva de acordo com o potencial de aprendizagem de cada aluno e 

com as suas capacidades de desenvolvimento ao longo do período. Uma vez que a 

próxima etapa seria essencialmente de recuperação e consolidação, as classificações 

dos alunos não deveriam variar muito, só iriam variar em casos onde os alunos 

demonstrassem ter evoluído e merecessem um nível diferente daquele que lhes foi 

atribuído no final da 2ª Etapa. 

A 3ª Etapa, caraterizada por ser de Recuperação e Consolidação, vem no 

seguimento da etapa de Aprendizagem e Desenvolvimento, cujo principal objetivo é 

recuperar os alunos que não atingiram o nível prognosticado no início do ano e 

consolidar as aprendizagens dos alunos que alcançaram os seus objetivos, 

aprofundando o desenvolvimento das suas competências, fazendo com que evoluam 

nas diferentes matérias com uma diferenciação e individualização acentuada do ensino. 

Em termos de planeamento, a organização e estratégias utilizadas foram em tudo 

idênticas ao planeamento da 2ª Etapa, a grande diferença nesta etapa passou por focar 

e identificar de uma forma minuciosa aqueles que seriam os alunos que poderiam 

melhorar e ainda evoluir para níveis superiores e assim atingir classificações superiores. 

Este seria o grande foco para a 3ª Etapa, recuperar primeiramente os alunos com 

resultados e níveis que não lhes permitiam obter uma classificação positiva na disciplina. 

O foco secundário estava voltado para recuperar ou potencializar alunos que com algum 

trabalho extra conseguiriam alcançar classificações mais elevadas. Portanto, no 

planeamento, a todos os níveis, existiu um cuidado acrescido neste aspeto, ou seja, em 

todo o tipo de planeamento, os alunos nas condições mencionadas em cima estavam 

identificados e o foco da condução e do controlo da aula foi para esses alunos. 

Considera-se que em termos de planeamento foi atingido um bom nível na 2ª Etapa o 

que possibilitou um planeamento de 3ª Etapa mais rápido, específico e individualizado. 

As melhorias sugeridas na 2ª Etapa foram tidas em conta e os planos de UE já 
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contemplavam os esquemas de onde se iriam desenrolar as matérias, os exercícios e 

os grupos que lá deveriam trabalhar. 

Nesta etapa, uma vez que o foco recaía sobre os alunos em recuperação, optou-

se por utilizar o estilo de ensino por tarefa. No início de cada aula foi realizada a 

instrução inicial, explicando o funcionamento da mesma e de cada estação, ou exercício, 

após esta informação o aluno passa a assumir algumas decisões, espaciais e temporais, 

para a realização de cada tarefa. Para complementar a aplicação deste estilo de ensino 

em algumas estações, como por exemplo na ginástica de solo, foi afixada uma ficha de 

tarefa sobre quais os elementos/critérios necessários de realizar nessa estação, dando 

liberdade de escolha ao aluno sobre qual a ordem de aplicação e o tempo em que os 

iria realizar, dando, ainda, liberdade ao professor para a circulação e acompanhamento 

das outras estações/tarefas e dos alunos em processo de recuperação. Dentro da UE, 

de aula para aula eram feitos pequenos ajustes e os alunos sabiam exatamente as 

tarefas que teriam de realizar. Tal estratégia possibilitou tempos de instruções e de 

transição muito reduzidos. 

Também o estilo de ensino recíproco foi muito utilizado em estações de caráter 

técnico e individual, passando a atribuir responsabilidade aos alunos sobre a prestação 

do colega, para que se ajudassem melhorar. Desta forma começaram a apropriar-se 

dos conteúdos/aspetos críticos que cada matéria/disciplina/elemento requer, ajudando 

o colega a melhorar e querer evoluir nas suas aprendizagens, pois inicia o 

reconhecimento daquilo que consegue fazer e talvez comece a compreender o que lhe 

falta para alcançar os seus próprios objetivos. Como tal, esta etapa pressupunha uma 

evolução significativa na autonomia dos alunos, responsabilizando-os pelas suas 

aprendizagens. 

A utilização destes estilos de enino permitiu assim a focalização nos alunos em 

processo de recuperação, contudo, considera-se que por vezes o foco era dado de igual 

modo a todos os alunos. No início da etapa o PE estava ainda muito moldado aquilo 

que tinha ocorrido na 2º Etapa, então a postura e o foco permaneceram idênticos, ou 

seja, fornecia tanto feedback aos alunos em recuperação como aos alunos em 

consolidação. Uma vez que o foco era a recuperação esta era uma caraterística a 

mudar. Na penúltima UE considera-se que se conseguiu, através de elaboração de 

estratégias de aula, criação de grupos homogéneos, definição de momentos de 

deslocação, itinerário na própria aula melhorar o aspeto mencionado e focar assim a 

atenção nos alunos em recuperação. No início, a postura não foi a indicada para a etapa 

em questão, contudo, esta foi melhorando através das estratégias adotadas e no final 

da etapa conseguiu-se perceber exatamente qual o papel do professor numa etapa com 

tais caraterísticas e objetivos. 
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Nesta etapa, o empenho e a dedicação dos alunos decresceram, o que poderá 

ser explicado pela repetição das matérias e exercícios abordados até à data. Os alunos 

iniciaram muito bem as primeiras semanas de aulas, com um empenho excelente e um 

clima de aula muito bom; passadas três semanas denotou-se uma quebra considerável, 

o empenho decresceu, os comportamentos fora da tarefa aumentaram e com isso o 

tempo de prática motora diminuiu, pelo que seria necessário atuar rapidamente e 

colocar novamente estes alunos com níveis motivacionais elevados. Para isso foram 

delineadas algumas estratégias, que se considera que devem ser tidas em conta 

quando os alunos deixam de ter o empenho que demonstravam nas outras etapas. As 

estratégias adotadas passaram por alterar grupos de trabalho homogéneos para 

heterogéneos no sentido de colocar os alunos mais fortes a ajudar os mais fracos e os 

mais fracos a tentar alcançar melhores resultados. Da mesma forma, eram dadas mais 

vezes as matérias que os alunos mais gostavam como prémio pelo empenho e 

entreajuda nas aulas. Foram também criadas competições intraturma, tendo sido 

lançado na matéria de dança o desafio de cada grupo de trabalho organizar uma 

coreografia para apresentar à turma. Estas estratégias contribuíram muito para que os 

alunos voltassem a estar focados e empenhados nas aulas. 

Tal como nas áreas de planeamento e condução, a área da avaliação sofreu 

alterações mínimas em relação ao que foi feito na 2ª Etapa. Uma vez que esta etapa 

era de recuperação e consolidação o foco da avaliação recaiu sobre os alunos em 

processo de recuperação. De salientar que existiram melhorias significativas nas 

grelhas de registo da AvF, estas foram melhoradas e atingiram um nível muito bom. A 

utilização destas grelhas é muito prática, uma vez que conseguimos colocar todos os 

objetivos de todos as matérias por níveis de uma forma clara, quer para alunos, quer 

para professores, o que possibilitou uma linguagem uniforme entre alunos e professores 

e professores estagiários. 

Esta foi uma área onde os PE apresentaram sempre uma capacidade de 

cooperação enorme, sempre respeitando o trabalho do colega e apresentando críticas 

ao trabalho desenvolvido. Existiu a tarefa conjunta de construção das fichas de registo 

para a AvF, todos os PE contribuíram para a construção dessas grelhas. Foi definido 

um modelo e de seguida cada PE ficou responsável por construir tabelas para 

determinadas matérias. Foi também preponderante a contribuição dos colegas na AvF 

ao longo do ano, ou seja, os colegas e o professor orientador deram sempre a opinião 

sobre os níveis retirados ao longo da etapa, o que possibilitou um juízo de valor mais 

acertado, uma vez que existiu sempre discussão interobservadores para aferir os níveis 

dos alunos nas matérias. 
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Para a AvS continuou a ser utilizada a grelha contruída pelo GEF. De salientar 

que no final do ano somente um aluno foi classificado negativamente pelo facto de não 

ter realizado os testes Fitescola e o teste escrito na área dos conhecimentos. Este é um 

indicador que a turma de estágio foi de facto uma turma exemplar na disciplina de EF. 

Pode concluir-se que esta 3ª Etapa foi a otimização de todo o trabalho realizado 

até ai, atingindo-se por isso um conjunto de competências fundamentais que um 

professor de EF deve ter e que me permitirão encarar a profissão de uma forma segura 

e correta. 

3.3. Professor a Tempo inteiro 

A Semana de Professor a Tempo Inteiro (SPTI) foi uma experiência muito rica 

para a evolução enquanto PE, após o desafio da AI com a turma de estágio, esta foi 

uma das etapas mais difíceis e cansativas do processo de estágio, mas também uma 

das mais ricas. Após esta semana ganhou-se uma competência tal que permitiu encarar 

qualquer tipo de turma e corresponder às expetativas do que é ser professor. A 

intervenção nem sempre foi ótima do ponto de vista organizacional e feedback, pelo 

facto de não se conhecer os alunos e o método de trabalhar do professor responsável, 

contudo considera-se que a resposta do PE ao desafio foi sempre positiva. Com mais 

ou menos adversidades conseguiu-se cumprir o objetivo de garantir momentos de 

aprendizagem aos alunos com que se trabalhou nessa semana, 

Na verdade, a SPTI começa muito antes da sua operacionalização, tendo sido 

necessária uma preparação prévia. Um mês antes foi feita a 1ª abordagem junto dos 

professores responsáveis pelas turmas a solicitar a colaboração nesta semana, sendo 

que todos os professores abordados se mostraram disponíveis para ceder a turma, o 

que facilitou a construção do horário. Uma semana antes da operacionalização foi feito 

um levantamento das matérias que iriam ser abordadas em cada turma. Aqui existiram 

diferentes métodos de trabalho, ou seja, existiram professores que já tinham uma 

estrutura e organização de aula montada e pretendiam segui-la nessa semana. Outros 

definiram as matérias e os objetivos de aula, deixando o planeamento e organização ao 

critério do PE. Foi uma adaptação constante a diferentes métodos de trabalho e por isso 

muito rica em termos de aprendizagem. Algumas dessas aulas já organizadas 

possibilitaram um trabalho diferente daquele desenvolvido na turma de estágio, ou seja, 

aulas politemáticas por grupos de nível. Muitos professores trabalhavam de forma 

heterogénea e com foco a aulas monotemáticas. É uma forma diferente de se trabalhar, 

a qual não contribui para o ecletismo que a EF pretende alcançar, uma vez que são 

abordadas poucas matérias em cada período. Apesar disso, os professores que 

trabalham assim dizem ter obtido bons resultados pelo ensino ser muito massivo. 



 

39 
 

Outro aspeto a considerar na SPTI é o facto de se ter de encarar turmas de 

vários anos letivos e com isto alunos com caraterísticas completamente diferentes. Da 

experiência vivenciada é possível concluir-se que o professor tem de se adaptar ao tipo 

de alunos que tem à sua frente, a postura não pode ser a mesma perante alunos do 

ensino básico e secundário, ainda dentro do básico a postura também difere de 5º para 

7º e para 9º ano, uma vez que caraterísticas diferenciadoras (idade, maturidade). É 

possível afirmar que o trabalho no secundário é mais fácil do que no ensino básico. No 

primeiro caso, os alunos têm mais maturidade e por isso é mais fácil o controlo da turma, 

embora existam sempre alunos com personalidades complicadas, na generalidade são 

respeitadores e acarretam bem as indicações do professor. Já no básico, a postura deve 

ser mais severa de modo a garantir uma boa disciplina. Frequentemente, houve 

indulgência da parte do PE perante situações de indisciplina, o que constitui um tópico 

a melhorar no futuro. Este tipo de trabalho deveria ser realizado mais que uma vez no 

ano, ou seja, deveriam existir dois momentos de “Professor a Tempo Inteiro”, uma no 2º 

Período e outro no 3º Período, exatamente com as mesmas turmas, para que se 

continuasse o trabalho realizado. 

De um modo geral, considera-se às expetativas foram atingidas, conseguiu-se 

garantir momentos de trabalho e de aprendizagem em todas as turmas onde foram 

lecionadas aulas. Poderia ter-se sido mais ativo em determinadas aulas, mas não se 

conhecendo os alunos, a turma e o tipo de trabalho realizado até ao momento, a 

tendência é explicar os exercícios e controlar de modo a que a disciplina e o empenho 

se mantenham, descurando um pouco do feedback pedagógico. Um segundo momento 

idêntico a este iria proporcionar uma otimização destes fatores, dai a sua importância. 

O conjunto de aulas ao 1º Ciclo permitiu a aplicação em contexto real de ensino 

todo o conhecimento teórico adquirido nas aulas de Ensino da Educação Física I no 1º 

ano de MEEFEBS. Permitiu também aplicar um planeamento realizado especificamente 

para este tipo de idades e de objetivo. 

No estágio final de Licenciatura trabalhou-se com rapazes destas idades numa 

modalidade muito específica, Futebol. Tal experiência possibilitou mais segurança 

aquando se contatou com estas crianças, ainda assim, considera-se que é bastante 

diferente o trabalho numa modalidade específica e o trabalho de lecionação de aulas de 

EF ou Atividades Físico Motoras. No futebol acaba-se por ter atletas motivados para a 

prática da modalidade e por isso o empenho é sempre elevado. Nas aulas de EF, é 

difícil, por vezes, garantir que todos os alunos estão focados e motivados para a tarefa, 

parte muito do professor o desenvolvimento de estratégias para manter esse empenho 

elevado, que com tarefas ajustadas aos diferentes níveis dos alunos, quer com feedback 

motivacional, quer com jogos lúdicos, entre outras. 
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Mais uma vez foi possível constatar que cada faixa etária merece um tratamento 

especial. Os professores de EF devem ter a capacidade de rapidamente alterar a 

postura e a forma de estar, tendo em conta a idade dos alunos. Neste caso, deve existir 

uma postura muito ativa no controlo da aula sempre com níveis de tolerância a 

comportamentos fora da tarefa muito elevados, uma vez que são uma constante neste 

tipo de aulas. Deve existir um equilíbrio ideal entre a “brincadeira” e o desenvolvimento 

das tarefas, sendo que só assim, estes alunos, com estas caraterísticas, estarão 

motivados e terão prazer a realizar aulas de EF. 

Tal como o conjunto de aulas lecionadas na semana de professor a tempo inteiro 

as aulas ao 1º Ciclo foram uma experiência muito enriquecedora, que contribuiu muito 

para a evolução como professor. 

 

3.4. Da investigação para a ação 

“Cumpre-nos estar dispostos a manter e prolongar o estado de dúvida, que é 

estímulo para uma investigação perfeita, na qual nenhuma ideia se aceita, nenhuma 

crença se afirma positivamente, sem que lhes tenham descoberto as razões 

justificativas.”   

Dewey (1933), citado por Alarcão, (2001) 

 

Para a Área 2 – Investigação e Inovação, foi desenvolvido um projeto de 

investigação com o título: Quais as motivações dos alunos para a prática, nas aulas de 

Educação Física: Influência da classificação final. Este estudo destinava-se a 

determinar quais as motivações para a prática de EF, no ensino secundário, tendo em 

conta a classificação obtida na disciplina. O projeto pretendia assim averiguar quais as 

motivações atuais dos alunos do ensino Secundário da ESEQ, facto que poderá ser 

determinante na diferenciação da oferta desportiva. Por outro lado, tal informação, 

assume um papel determinante no processo de intervenção pedagógica dos 

professores de EF visando a sua melhoria (Januário, Colaço, Rosado, Ferreira, & Gil, 

2012). 

Tendo em conta a importância da motivação para a prática de AF, o principal 

objetivo do estudo foi perceber até que ponto a desvalorização da EF no currículo 

escolar em Portugal, com ausência da classificação da disciplina para o cálculo da 

média final do ensino secundário (medida que foi publicada no diploma de Agosto de 

2012 em Diário da República) poderá alterar a motivação dos alunos para a prática da 

EF. 
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Os resultados obtidos no estudo indicam que, no que respeita às motivações em 

geral, o alcance de uma boa condição física, a manutenção da forma, o divertimento 

durante as aulas, por fim, o fazer algo em que se é bom são as principais motivações 

para as aulas. As motivações menos apontadas são a influência externa, o 

reconhecimento e prestigio, ser importante e por fim, ser reconhecido. No que toca às 

questões sobre o estatuto da disciplina de EF os alunos assumem uma postura positiva. 

Observando a importância relativamente a todas as outras disciplinas constituintes do 

currículo dos alunos, na sua grande maioria (62,3%), concorda que a disciplina de EF é 

igualmente importante a qualquer outra disciplina. Ainda neste parâmetro, relativamente 

à importância da disciplina de EF no currículo, uma vez mais, os alunos consideram que 

esta deve existir (72,6%). Num dos pontos mais importantes desenvolvido no estudo, 

procurou-se aferir se os alunos consideravam que a classificação deveria ser 

obrigatória, e entrar para o cálculo da média de acesso ao ensino superior. Constatou-

se uma similaridade de resultados. Sendo que, por um lado 45,9% dos alunos assumem 

que a classificação deve contar para o cálculo da média final. Por outro lado 41,1% 

refere que a classificação não deve entrar nesse cálculo (13% não tem opinião). Após 

a análise dicotómica, dividindo as motivações assumidas pelos dois grupos (grupo que 

considera a classificação deve ser obrigatória e o grupo que considera que esta não 

deve ser obrigatória), verificou-se várias diferenças significativas entre os grupos, 

nomeadamente em 19 parâmetros de motivação, sendo que os valores médios para os 

19 parâmetros, são sempre mais elevados para o grupo que concorda com a 

classificação ser contabilizada para o cálculo da média final. No geral, estas 19 

motivações prendem-se com capacidades físicas, assim como, com fatores 

promocionais do bom estado físico e de saúde. Podemos então concluir que a questão 

cria clivagens na população em estudo. Desta forma, os dados recolhidos carecem de 

um tratamento mais cuidado, quer do ponto de vista institucional ao nível da escola, 

criando organismos de apoio capazes de esclarecer as questões que esta problemática 

levanta, por outro lado a nível macro, do Ministério da Educação, repensar as medidas 

tomadas, refletindo em possíveis alterações ao nível do estatuto curricular da disciplina 

de EF. 

Deve, ainda, ter-se em conta que 40,4% dos alunos consideram que as suas 

motivações para a prática não são alteradas pelo fato da classificação não entrar no 

cálculo da média final, ao passo que, 33,6%, afirma que as suas motivações para a 

prática são afetadas pelo fato da classificação de EF se encontrar omissa do cálculo da 

média final. Neste âmbito, podemos referir que as motivações se alteram tendo em 

conta a posição assumida pelos alunos, quer estes defendam que a disciplina deva 

entrar no cálculo da média final ou não. Como tal estes dados podem constituir-se como 
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mais um auxílio na atividade do professor, para que estes possam tornar o processo 

ensino aprendizagem cada vez mais individualizado e focado nas caraterísticas da 

turma e de cada indivíduo.  

De modo a dar resposta às principais motivações dos alunos para a prática de 

EF (boa condição física, a manutenção da forma, o divertimento durante as aulas) foi 

desenvolvido o projeto “Põe-te em Forma”. Através deste projeto foi criado e 

implementado um programa de exercício físico para todos os alunos do ensino 

secundário, com especial foco nos alunos com excesso de peso e magreza excessiva, 

de forma a sensibilizá-los, informá-los e educá-los para o gosto pelo exercício, bem 

como, aumentar os seus índices de saúde. Como objetivos deste projeto destacam-se 

a promoção de AF para o desenvolvimento de estilos de vida saudáveis. O foco do 

trabalho foi a manutenção da forma física através de aulas que permitiam aos alunos 

melhorar a sua condição física e consequente qualidade de vida. Para isso foi planeada 

como atividade principal o desenvolvimento de aulas focadas no trabalho da condição 

física utilizando o protocolo de treino intervalado de alta intensidade. As aulas decorriam 

ao som de músicas modernas e ritmadas com o intuito de motivar os alunos para a 

prática de AF. 

Através de conversas informais com os alunos, observou-se que estes gostaram 

do trabalho realizado. Conseguiram retirar o máximo partido das aulas dadas, 

procurando realizar mais AF fora da escola. Alguns alunos referiram que as aulas ali 

lecionadas constituíam o único momento de AF de alta intensidade, se este não 

acontecesse ali não teriam outro espaço onde o pudessem realizar. As aulas assumiram 

um cariz informal, onde os alunos se mostravam interessados e esforçados no trabalho 

ali realizado. 

Considera-se, assim, que estas aulas foram uma mais-valia para os alunos e 

também para os professores. Considera-se, também, que o estímulo transmitido foi 

bom, e que os alunos que participaram, poderão replicar as aulas ali lecionadas em 

extracurriculares. 

Como é possível constatar existiu um ponto coincidente no que diz respeito aos 

resultados obtidos na área de investigação e inovação (Área 2) com o projeto 

desenvolvido na Área 3, ou seja, com o trabalho desenvolvido na Área 2 percebeu-se 

quais as motivações gerais para a prática das aulas de EF, como tal, prepararam-se 

aulas de condição física para os alunos.  

Tendo em conta os resultados do projeto de investigação, outra medida a ser 

tomada pode ocorrer no planeamento das aulas. Os professores podem ir mais ao 

encontro das motivações dos alunos. Por exemplo, como já foi constatado a motivação 

mais apontada para a prática das aulas de EF foi o trabalho da condição física e melhoria 
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da forma física, então, os professores poderiam incluir nas aulas mais trabalho de fitness 

e seguir um pouco a as tendências para a AF assente na sociedade atual, que passa 

muito pelo treino em ginásios. Por que não começar desde o ensino básico ou 

secundário a dar a conhecer aulas de grupo praticadas nos ginásios, sem descurar 

nunca os objetivos dos PNEF, tentando assim promover o gosto pela AF? Esta seria 

uma forma de dar a conhecer novas formas de praticar exercício físico de uma forma 

saudável e alegre.  

Como se sabe os alunos gostam de seguir as novas tendências, aquilo que é 

moda. Várias vezes nas aulas, existiam alunos que muito pouco participavam nas 

atividades propostas, estes afirmavam que iam ao ginásio pois era mais divertido e 

prazeroso. O PEF foi um projeto que conseguiu transmitir um pouco dessas tendências 

aos alunos, dando a conhecer um tipo de treino muito praticado nos ginásios, conhecido 

como HIIT (High Intensity Interval Training), ou Treino Intervalado de alta Intensidade. 

 

3.5. Interação com a Comunidade Escolar 

“(…) parece importante que o professor seja capaz de teorizar as suas práticas  

e de as comunicar aos outros, assim como intervir na escola, de forma a estimular a 

interação com a comunidade. Deve portanto, ser um professor “completo” atuando nos 

mais variados contextos da ação educativa.”  

(Cunha, 2008) 

 

Nesta problemática será feita uma reflexão sobre as atividades desenvolvidas 

na Direção de Turma, DE e Organização de Torneios. 

De referir que o cargo de DT exige competências de gestão, coordenação, 

comunicação, relacionamento interpessoal, entre outras (Zenhas, 2006). Este trabalho 

desenvolveu-se para completar a necessidade de formação de ser um professor 

interventivo e ativo na comunidade escolar e desenvolver este conjunto de 

competências. A turma acompanhada foi a turma de estágio, o 10º C1. Foram vários os 

objetivos estabelecidos a atingir na Área 4 para o ano letivo. Entre os quais, de destacar 

a construção do Estudo de Turma e sua apresentação ao Conselho de Turma (CT), 

participação nas reuniões de Direção de Turma, quer com os EE, quer nos concelhos 

de turma e o trabalho de direção de turma e atendimento aos EE. Este trabalho foi 

desenvolvido ao longo de todos os períodos às quartas-feiras das 10:30 às 12:30. 

Neste horário, tanto o PE como a professora estavam disponíveis na sala de 

direção de turma para a receção aos EE. Arnold et al. (1994), citado por Zenhas (2004) 

afirma que "a frequência de contatos entre a escola e a família apresenta correlação 
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com o desenvolvimento de atitudes mais positivas dos pais para com a escola e para a 

comunicação com esta”. 

Deste modo, considera-se que a DT deverá ser a figura central e elo de ligação 

entre os alunos e a escola, a escola e os alunos, os EE e a escola, assim como dentro 

da própria dinâmica de turma entre os próprios docentes. Tal facto permitiu ao PE 

perceber que deste cargo podem resultar benefícios ao nível do aproveitamento escolar, 

assiduidade às aulas e grau de satisfação de alunos, professores e EE. Durante estas 

duas horas era também desenvolvido o trabalho de direção de turma. 

No decorrer do 1º Período, o sistema de faltas e sumários foi desenvolvido com 

o tradicional livro de ponto. Aqui existiu sempre um trabalho conjunto entre o PE e a 

professora no sentido de controlar e justificar as faltas, resultando numa maior precisão 

e controlo das mesmas. Com a transição do sistema de faltas para o sistema 

informático, no 2º Período, o trabalho de direção de turma no que concerne ao registo e 

atualização de faltas ficou facilitado, dado que existiu um dispêndio menor de tempo 

para as tarefas mencionadas anteriormente.  

Após esta inovação, o PE teve sempre um papel ativo no trabalho sistemático 

de diretor de turma, ou seja, o controlo e justificação de faltas era feito pelo PE, deixando 

assim a DT disponível para outro tipo de tarefas mais complexas como foi o caso da 

sinalização de alunos com excesso de faltas para o IPDJ. 

Ao longo do ano, dois alunos reprovaram por excesso de faltas, por isso existiu 

todo um procedimento específico a desenvolver para manter a situação escolar destes 

alunos de acordo com a lei em vigor. Todo e qualquer aluno que passe o limite de faltas 

a determinada disciplina tem o direito de realizar uma prova, chamada Medida de 

Recuperação de Integração (MRI), essa prova deve ser realizada pelo professor 

responsável da disciplina em horário definido pelo mesmo após receber a indicação do 

diretor de turma. Esses dois alunos foram sinalizados para realizar MRI a todas as 

disciplinas pois estavam em abandono escolar. Como tal, o papel do diretor de turma 

nestes casos passa por sinalizar os alunos para o IPDJ para que este assunto passe a 

ser de responsabilidade das autoridades no sentido de trazer os alunos em para a 

escola. De salientar que tal medida é somente aplicável a alunos cujo a idade seja 

inferior a 18 anos. 

Ao longo do ano foram várias as reuniões que requereram a presença da DT, as 

reuniões de pais, nas quais não foi possível ao PE estar presente por motivos 

profissionais, a reunião de diretores de turma, na qual também não foi ao PE estar 

presente pelos mesmos motivos e as reuniões de fim de período (avaliação) onde o PE 

participou como secretário e onde teve uma atitude participativa, expondo a sua opinião 

relativamente aos alunos e às suas prestações, considerando-se que se tratou de um 



 

45 
 

aspeto positivo do seu desempenho. A participação na Área 4 ficou muito afetada 

devido, sobretudo, a dois fatores: em primeiro lugar, as aulas da faculdade que 

decorriam às quartas-feiras (08:00 às 10:30), e em segundo lugar ao desenvolvimento 

de atividade profissional em simultâneo. O trabalho desenvolvido com a DT possibilitou 

a aquisição de um conjunto competências de trabalho que possibilitarão uma maior 

segurança quando o PE for chamado a intervir em contexto profissional na área da DT. 

Lave & Wenger (2000) citados por Damiani (2008), argumentam que as culturas de 

trabalho colaborativo são importantes ambientes para a promoção de trocas de 

experiência e, consequentemente, de aprendizagens, promovendo um incremento 

nesses parâmetros.   

De entre as várias tarefas de um DT aquelas que se considera que tiveram 

melhor desempenho por parte do PE de uma forma autónoma foram a organização do 

dossier de turma, o controlo e justificação de faltas, quer através do sistema tradicional 

do livro de ponto, quer através do sistema INOVAR e organizações das várias reuniões 

que devem ocorrer ao longo do ano letivo. 

Apesar da aquisição destas competências considera-se que o desenvolvimento 

nesta área foi estreito, existindo algumas tarefas que irão requerer, no futuro, um 

aprofundamento de conhecimentos e que, claramente, são fruto da experiência. 

A prestação do PE junto da DT ao longo do ano foi sempre passiva. Não ter 

capacidade de pro-atividade para controlar e coordenar pelo menos uma reunião com 

determinadas cateterísticas, ou seja, uma reunião com os EE e uma reunião com o CT 

é um exemplo dessa passividade. A tarefa mais desenvolvida foi o controlo e justificação 

de faltas. Considera-se, portanto, que esta foi a maior lacuna do PE na Área 4.  

Apesar desta falta de autonomia pensa-se que foram adquiridos conhecimento 

e competências que poderão ser utilizados e aplicados futuramente, aquando do 

exercício das funções de professor com tarefas de direção de turma com tarefas de 

direção de turma.  

Destacam-se também a relação estabelecida com a professora, os 

ensinamentos e ajudas cruciais que foram concebidas ao PE. A professora mostrou-se 

sempre disponível para passar todo o conhecimento que possuía com simpatia. 

 

“O Desporto Escolar é “(...) o conjunto de práticas lúdico-desportivas e de 

formação com objeto desportivo, desenvolvidas como complemento curricular de  

ocupação dos tempos livres, num regime de liberdade de participação e de escolha, 

integradas no plano de atividade da escola e coordenadas no âmbito do sistema  

educativo” (Artigo 5º - “Definição”, Secção II – “Desporto Escolar”, do Decreto-Lei nº 

95/91, de 26 de fevereiro). Mais ainda, como refere o preâmbulo deste diploma, “(...) o  
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Desporto Escolar deve basear-se num sistema aberto de modalidades e de práticas 

desportivas que serão organizadas de modo a integrar harmoniosamente as 

dimensões próprias desta atividade, designadamente o ensino, o treino, a recreação e 

a competição”. 

Programa do Desporto Escolar 2013-2017 (Ministério da Educação, 2013) 

 

O trabalho desenvolvido no DE, foi ao nível da equipa de Futsal Feminino de 

Iniciadas. No início do ano definiram-se um conjunto de objetivos a alcançar ao longo 

do ano letivo, objetivos gerais, específicos e de formação.  

Relativamente aos objetivos gerais é possível afirmar que todos eles foram 

atingidos ou seja, existiu uma oferta de prática regular de AF aos alunos que estavam 

interessados ao longo de todo o ano. O núcleo de DE iniciou atividade em Outubro e 

terminou na penúltima semana de aulas em Julho, contando sempre com a presença 

de cerca de cinco a 10 alunas regulares. Com isto também é possível afirmar que foi 

proporcionada às alunas mais uma atividade de enriquecimento do currículo, uma vez 

que estes estiveram ocupados a praticar uma modalidade de forma sistemática, que 

contribuiu para a promoção a elevação das capacidades físicas, uma vez que a prática 

de AF foi sempre constante. Também foi proporcionada uma boa relação interalunos e 

entre alunos e professores, de um modo geral as sessões decorreram sempre com um 

clima de treino positivo e num ambiente extra aulas, existindo uma empatia entre 

professor e alunos. Desenvolveu nas crianças a educação motora e desportiva, a qual 

proporcionou a experiência da participação em competições. De destacar: (1) a prática 

desportiva num clima positivo e agradável, (2) autoconfiança das alunas, elevando as 

suas capacidades de enfrentar novos desafios, tanto a nível desportivo, como extra 

desportivo, (3) a autonomia dos alunos, (4) inserir os alunos em atividades responsáveis 

excluindo assim a prática de comportamentos desviante fora do tempo curricular, e (5) 

estimulação do fairplay. De salientar que o ultimo objetivo, referente à promoção de 

higiene foi um pouco descurado. As alunas já vinham equipadas de casa para os treinos 

e iam embora após o términus do mesmo. 

Tal como os objetivos gerais, também os objetivos específicos na modalidade 

foram na sua maioria atingidos:  

 Proporcionou-se uma aprendizagem do jogo de Futsal (regras, 

arbitragem, jogo, etc.).  

 As alunas, quer em treino, quer em situação de jogo foram sempre 

confrontadas com as leis de jogo, assimilando muitas delas.  

 Promoveu-se a aprendizagem e consolidação dos gestos técnico-táticos 

do Futsal (passe, receção, remate, drible/finta).  
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 Desenvolveu-se as capacidades físicas (resistência aeróbia, força 

explosiva, força inferior) das alunas ao longo do ano.  

 Promoveu-se a autonomia pela atribuição, reconhecimento e exigência 

das responsabilidades que podem ser assumidas pelos praticantes.  

 Incentivou-se e motivou-se os alunos à prática e à sua 

progressão/desenvolvimento na modalidade.  

 Motivou-se os alunos para as atividades realizadas, contribuindo 

igualmente para a promoção de um clima positivo de aprendizagem.  

 Promoveu-se a cooperação com as companheiras, incentivar e apoiar a 

sua participação em todas as situações, apresentando sugestões de 

aperfeiçoamento, considerando as propostas que lhe são dirigidas.  

 Desenvolveu-se a autonomia dos alunos em situação de treino e de 

competição. 

Para que o núcleo de DE avançasse existiu um conjunto de tarefas a ser 

desenvolvidas quer pelo PE quer pelo professor responsável. Uma vez que o núcleo já 

existia desde o ano passado, o professor responsável já tinha uma lista de alunas 

dispostas a participar nas atividades do núcleo, e como tal estas alunas foram de 

imediato contatadas para que integrassem nas atividades de Futsal desde o seu início, 

a 18 de Outubro. Para além destas alunas seria preciso cativar mais, portanto procedeu-

se à divulgação do núcleo. Após esta divulgação conseguiu-se inscrever nove alunas.  

Somente em Novembro se verificou a assiduidade de todas estas alunas. 

Contudo, esta assiduidade durou pouco tempo (somente durante um mês houve cerca 

de 10 atletas no treino). Após este período, o número médio de atletas era de seis 

alunas, sendo que por vezes houve um máximo de 10 e um minino de quatro. Tal facto, 

impossibilitou que o trabalho desenvolvido fosse contínuo e que o planeamento 

formasse entre si uma unidade coerente. Os planeamentos realizados eram, na maior 

parte das vezes, readaptados de acordo com o número de atletas presentes no treino. 

Muitas das vezes, este planeamento tinha de ser alterado na sua totalidade, baseando-

se em unidades de treino tipo onde era realizado um aquecimento específico, seguido 

de jogo condicionado e jogo livre. Por conseguinte foi impossível seguir o planeamento 

inicial e os objetivos específicos a atingir a nível de conteúdos. 

O núcleo esteve envolvido nas atividades de DE. Essas atividades passaram 

pela competição regional na cidade de Lisboa, a qual decorreu num campeonato de 6 

equipas, conforme descrito na Tabela 2. 
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Tabela 2. Competição DE - Grupo Único 

Nº no 

grupo 
Grupo (Único) Sistema competitivo 

1 Colégio Moderno  

Poule de 6 equipas a 1 

volta; Fase Final - 

poule de 3 do 1º ao 3º; 

poule de 3 do 4ª ao 6º 

2 Escola Básica de Piscinas, Lisboa 

3 Escola Básica do Bairro Padre Cruz, Lisboa 

4 Escola Básica Pintor Almada Negreiros, Lisboa 

5 Escola Secundária Eça de Queirós, Lisboa 

6 EB do Alto do Lumiar 

 

Após formação do grupo foi definido o calendário para a competição, tal como 

consta da Tabela 3. 

 

Tabela 3. Calendário competitivo DE 

Competições 

Fase Regional 

Encontro Data Hora Local Jogos 

1º Encontro 
24/01 

9:00 

Eça de Queirós 4-5; 4-6; 5-6 

31/01 Colégio Moderno 1-2; 1-3; 2-3 

2º Encontro 07/02 
Eça de Queirós 1-4; 1-5 

EB Alto do Lumiar 2-6; 3-6 

3º Encontro 28/02 
Colégio Moderno 1-6; 

Eça de Queirós 2-5; 3-5; 3-4; 2-4 

Encontro 

Final 
11/04 9h00 Colégio Moderno 

Campo 1- 1º -2º; 2º-3º; 

3º - 1º 

Campo 2- 4º -5º; 5º-6º; 

4º - 6º 

 

De se referir que a equipa da ESEQ perdeu todos os jogos dos encontros. Todos 

os jogos ocorreram na ESEQ e, para tal, foi necessária uma organização prévia, onde 

o PE e o professor responsável garantiram as condições para o desenvolvimento dos 

mesmos. Dessas tarefas, as principais a destacar são: organização de recursos 

humanos para a mesa de jogo e para a arbitragem, tarefa desenvolvida pelo professor 

responsável pelo facto de já estar na escola e conhecer os alunos disponíveis para as 
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tarefas, a organização dos equipamentos, do espaço, estas últimas desenvolvidas em 

conjunto por mim e pelo professor responsável. O PE era também responsável pela 

organização da equipa para o jogo, ou seja, desde a preparação do aquecimento, 

equipas de jogo até à gestão da equipa em situação de jogo. 

O encontro final decorreu no Colégio Moderno, tendo esta sido a primeira 

situação em que o núcleo se deslocou para fora da escola para uma atividade. Como 

tal também existiu uma organização prévia. Foram entregues autorizações às atletas 

que iriam representar a ESEQ no encontro, reservado transporte e organizado o material 

necessário para a saída.  

Saídas desta natureza oferecem sempre um conjunto de experiências e 

vivências que contribuem muito para o ambiente entre professores e atletas, 

destacando-se a experiência vivida na saída muito positiva para a coesão de grupo. As 

atletas mostraram-se sempre muito respeitadoras das indicações dos professores e 

mantiveram um comportamento exemplar. 

De salientar que as equipas que a defrontar no dia do encontro faltaram e 

portanto foi desenvolvido um jogo entre as nossas atletas. Apesar do infortúnio estas 

não se mostravam fragilizadas e encararam o jogo entre elas de uma forma alegre e foi 

um momento divertido que contribuiu para a coesão de grupo. 

De um modo geral o PE retira vivências muito positivas do trabalho com atletas 

de Futsal. De entre as várias elações que retirei destaca-se: a complexidade que por 

vezes estas alunas apresentavam. Por vezes era muito difícil lidar com elas, em situação 

de treino rapidamente desmotivavam se as situações não incluíssem situações de jogo 

formal. Demonstravam sempre níveis de inquietação muito elevados, dificilmente era 

possível ter um momento de instrução sem interrupções, e como tal a estratégia 

passava por definir tarefas de imediato e colocá-las em prática. Tinham o hábito de 

realizar o treino com equipamento não apropriado para a prática de futsal, sendo que 

inicialmente foram chamadas à atenção, mas nunca mudaram o seu comportamento, 

indicando mesmo que só fariam o treino naquelas condições ou deixariam de ir.  

Este é um fator que mais despertou a atenção no DE. No fundo, os alunos estão 

ali por vontade própria. A questão é saber até que ponto é possível garantir que estes 

alunos sejam assíduos em qualquer núcleo de DE se eles não são obrigados nem tiram 

mais-valias da participação no núcleo a não ser aprendizagem específica de uma 

modalidade, que como é sabido grande parte dos alunos desvaloriza. Isto vai ao 

encontro do problema inicial, que é o número de alunas no núcleo. Se não é possível 

garantir um número de atletas constante em treino com é possível realizar um trabalho 

contínuo e fundamentado. Os professores responsáveis devem ser sempre os primeiros 

a ser responsabilizados pelo facto de não terem atletas suficientes nos seus núcleos, 
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mas até que ponto não devem existir normas provenientes do DE ou da escola ou até 

mesmo do ministério da educação que garantam que estes núcleos têm alunos? Por 

exemplo, alunos com determinadas caraterísticas poderiam ser sinalizados para os 

vários núcleos. 

Na ESEQ nos últimos dias de aulas o GEF organiza uma série de torneios, desde 

Voleibol, Badmínton, Ténis de Mesa a Basquetebol, e cada PE fica encarregue, de em 

conjunto com os professores responsáveis, organizar o torneio da modalidade que 

acompanha no DE. Como o GEF não organizou torneio de Futsal, a modalidade 

atribuída ao PE foi a de Basquetebol. Esta reflexão tem o objetivo de evidenciar os 

aspetos mais relevantes dos torneios e proporcionar uma reflexão crítica sobre as 

maiores dificuldades sentidas na organização dos mesmos e o que contribuíram para a 

formação do PE. 

Os torneios de Basquetebol foram aqueles que contaram sempre com um 

número muito elevado de alunos na participação. Tal facto é bastante positivo pois 

houve sempre um torneio de Basquetebol competitivo e animado. 

Ao longo dos torneios houve alguns problemas que vieram a ser resolvidos de 

um período como foi o caso do cronómetro de jogo que foi programado e funcionou na 

perfeição. Também foi adquirido um microfone novo o que facilitou o anúncio dos jogos.  

Uma das maiores dificuldades sentida na fase de conceção foi a atualização dos 

quadros com os resultados que iam saindo. Para a resolução deste problema poderiam 

ter sido impressas as tabelas com os quadros e os grupos e indo sendo preenchidas 

pelos alunos nas mesas à medida que os jogos terminam. 

Do 1º Período para o 2º Período foi proposto que os alunos do 2º Ciclo 

participassem no torneio. Esta proposta apresentada para a participação dos alunos do 

2º Ciclo foi aceite e houve a participação de 46 alunos do 5º ano. No 3º Período não foi 

desenvolvido torneio pelo facto de grande parte dos alunos do ensino secundário já se 

encontrarem em período de preparação para os exames nacionais. 

Apesar dos percalços ao longo dos torneios considera-se que os professores 

responsáveis e ajudantes do GEF em conjunto com os alunos na organização deram 

uma boa resposta e conseguiram garantir que o torneio se realizasse nas melhores 

condições possíveis. 

Na experiência profissional do PE, o mesmo já tinha sido responsável pela 

organização de três eventos desta natureza, contudo, a organização ocorreu a nível 

Sénior na modalidade de Futsal. Dessa experiência, foi possível fazer um transfere para 

a participação na organização dos torneios escolares, apesar da modalidade, o contexto 

e a faixa etária serem diferentes, a experiência passada ajudou a ter consciência do 

trabalho a desenvolver para este tipo de torneio. A participação na organização dos 
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torneios de Basquetebol permitiu a aquisição de competências que podem ser utilizadas 

não só em contexto escolar como também fora do meio, em organizações desportivas, 

associações, entre outros.  
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4. Reflexão Final 

“A formação contínua e a aprendizagem da profissão é algo que um professor 

deverá realizar durante toda a vida” (Carreiro da Costa, 1996). 

 

O EP representa um momento de formação crucial para todos os estudantes que 

aspiram ser professores de EF. É aqui que os alunos aplicam em contexto de ensino 

real todo o conteúdo pedagógico e conteúdo prático assimilado ao longo do percurso 

académico e experiências profissionais até aqui vividas. Este momento de formação é, 

sem sombra de dúvidas, aquele que exigiu mais trabalho ao longo dos 5 anos de 

percurso académico. O ser professor exige uma dedicação plena à profissão e às 

tarefas que advém dela. Contudo, a formação não acaba aqui. Ainda existe um longo 

caminho a percorrer. No EP são dadas as ferramentas, é absorvido o conhecimento e 

são desenvolvidas competências para que o PE fique apto para assumir a profissão de 

uma forma mais segura e confortável. No entanto, cada experiência, cada escola e cada 

turma são únicas, essas competências têm se ser utilizadas de forma específica e 

desenvolvidas da melhor forma se o pretendido é ter sucesso na área da EF. 

Tal como referido na primeira problemática do trabalho, existe um “Choque com 

a Realidade” quando se inicia o EP. Esse choque leva a que a dedicação ao EP tenha 

que ser máxima se conseguir realizar todas as tarefas inerentes ao processo. Este ritmo 

inicial imposto pelo estágio é fundamental para que os estagiários tenham a perfeita 

noção de que o ano letivo irá requerer muito de cada PE. Após este choque, a ideia, 

ainda muito presente na sociedade, de que o professor de EF é aquele indivíduo sem 

uma formação específica que tem o trabalho de meter os “outros” a correr e a brincar 

está completamente ultrapassada. O trabalho do professor de EF vai muito mais além 

dessa ideologia. O professor trabalha com, com jovens e crianças. Como é sabido, cada 

ser humano tem as suas caraterísticas, as suas ideologias, as suas crenças, pelo que 

cabe a cada professor saber lidar com estas diferenças e colocar todos a trabalhar para 

objetivos individualizados e diferenciados com o intuito de proporcionar a melhor 

experiência e o melhor conjunto de aprendizagens a esses alunos. Para além disto, a 

EF em Portugal é geralmente abordada através de uma conceção socio-crítica que, de 

uma forma muito resumida, se carateriza por fornecer os conteúdos e conhecimentos 

aos alunos para que estes os consigam reproduzir e ter assim uma vida fisicamente 

ativa ao longo da idade adulta e não adotem posturas pouco ativas e sedentárias. 

Analisando a evolução pessoal enquanto docente da disciplina de EF, considera-

se que esta foi boa, a qualidade do trabalho foi crescendo à medida que o ano letivo 

avançou. Para tal feito, muito contribuiu a maneira como o estágio está estruturado. 
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Considerando a disciplina de EF com uma disciplina altamente complexa, faz sentido 

que o estágio seja constituído por várias áreas, que apesar de serem diferentes, não 

podem ser vistas de forma isolada. Desta forma, a oportunidade de poder trabalhar em 

todas elas, possibilitou a realização de uma formação bastante ampla e completa.  

Contudo, analisando o currículo do presente mestrado, considera-se que deveria 

haver a oportunidade de experienciar vivências em contexto escolar, desde o primeiro 

ano. Neste sentido, sendo a Área 1 tão complexa e considerada a área mais importante 

do estágio, uma vez que é a que tem maior relevância na classificação da prestação 

dos estagiários, seria importante um contato prévio com o contexto escolar. Além de ser 

benéfico para a formação dos futuros professores de EF, seria benéfico para os alunos, 

pois os PE iriam estar possivelmente melhor preparados. 

Em suma, o ano de estágio é um ano de extrema complexidade onde o PE deve 

investir muito tempo no trabalho e no desenvolvimento das atividades de estágio para 

que possa aproveitar ao máximo o conhecimento que dai poderá vir. 
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