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Resumo 

 O presente relatório baseou-se no processo de estágio pedagógico, parte 

integrante do Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário. O estágio pedagógico realizou-se na Escola Secundária 2,3 Dona Filipa 

de Lencastre, durante o ano letivo 2014/2015. Com vista à profissionalização, o 

estágio prevê o desenvolvimento das competências necessárias ao desempenho da 

profissão docente, representadas, no Guia de Estágio, por quatro áreas – 

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

Pedagógicas (Área 2), Participação na Escola (Área 3) e Relações com a 

Comunidade (Área 4). 

 Numa perspetiva contextualizada, farei uma reflexão sobre as atividades 

desenvolvidas em cada uma das áreas, salientando as dificuldades sentidas, os 

desafios, e o processo de formação desenvolvido. Saliento também aquelas 

competências que, de futuro, deverei reforçar por, no final do estágio, ainda não 

estarem completamente adquiridas. 

 Na área 1, saliento como principal dificuldade o controlo da disciplina devido 

aos problemas ocorridos durante o ano letivo. Na área 2, deverei melhorar o rigor na 

utilização de procedimentos científicos, como a construção e aplicação de 

instrumentos e o processamento dos dados recolhidos. Na área 3, destaco como 

ponto forte o desenvolvimento dos treinos de Desporto Escolar (DE) e, como 

dificuldade, a capacidade de gestão das relações interpessoais na comunidade 

escolar. Por fim na área 4, destaco como principal dificuldade a capacidade de 

delinear estratégias que sejam profícuas na resolução dos problemas da turma.  

 

Palavras-chave: prática pedagógica, necessidades de formação, estratégias, 

Educação Física para a Saúde, Programa Nacional de Educação Física, Disciplina, 

Organização, Instrução, Clima Relacional, Desporto Escolar, contextualização. 
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Abstract 

 The practicum year of the master´s degree of Teaching Physical Education in 

Primary and Secondary Levels was held in Escola Secundária 2,3 Dona Filipa de 

Lencastre, during the 2014/2015 school year. This report is a result of the process, 

aiming at describing and questioning the options made during practice.  

 The practicum year is built under the assumption of promoting in the student 

teacher the competences needed to the exercise of the teaching profession. Thus, 

four areas are considered – Organization and Management of Teaching Learning 

(Area 1); Innovation and Research on Teaching (Area 2); School Intervention (Area 

3) and Community Relations (Area 4). 

 Considering the specific context, I will analyse the activities accomplished in 

each of the areas, enlightening problems, difficulties and evolutions. In Area 1 I refer 

the need for better discipline strategies, due to the issues occurred during the year. 

In Area 2, I identify the need for increasing the accuracy of the construction and 

application of research instruments, and the treatment of data collected. In area 3, I 

refer, as a strength, the work done within the School Sport group. Finally, in Area 4, I 

identify the difficulty of defining solid strategies to deal with class issues. 

 
 
Key-words: practicum, education needs, strategies, Health-related Physical 

Education, Physical Education National Standards, Bahavior Control, Management, 

Instruction, School Sport, school context. 

 



 8 

Introdução 

 O relatório que se segue tem como objetivo fazer uma análise reflexiva sobre 

o percurso de estágio realizado durante o ano letivo 2014/2015. Será feito por 

referência às necessidades de formação do Plano Individual de Formação (PIF) e ao 

mesmo tempo a todas as competências enunciadas do Guia de Estágio (GE), 

documentos estruturantes do processo de estágio. Quanto a estas últimas, nem 

sempre estão escritas, mas a reflexão é feita em torno delas. Pretendo, deste modo, 

que o relatório adquira uma componente de reflexão sobre o processo de formação 

individual, salientando as dificuldades sentidas, as estratégias de superação 

adotadas e as principais evoluções. 

 Por outro lado, a reflexão será sobretudo centrada no contexto específico 

onde se desenvolveu o processo de estágio – a Escola Secundária 2,3 Dona Filipa 

de Lencastre – pois foi um dos aspetos determinantes da forma como decorreu. As 

características da escola, bem como do grupo de EF (Educação Física), definiram 

muitos dos problemas e temas trabalhados pelos professores estagiários.  

 Assim, a estrutura do relatório pretende refletir essa mesma interpretação do 

estágio, centrada nas características da escola. O trabalho Área 2 é o primeiro tema 

abordado porque o problema identificado refletiu-se em muitos outros aspetos 

referidos ao longo da reflexão. A pouca importância dada à EF pelos alunos do 

ensino secundário foi um problema que, mais ou menos diretamente, esteve 

presente em vários momentos do estágio. 

 Pretendo, depois, convergir progressivamente a análise até aos aspetos mais 

relacionados com a Área 1, com a Direção de Turma (DT) e com o Desporto Escolar 

(DE). A análise das competências do estagiário será feita de forma mais distanciada, 

referindo, não só, as estratégias adotadas, mas também outras estratégias que 

poderia ter posto em prática e, de resto, ainda possíveis de adotar no futuro. 

 Finalmente, a reflexão final tem o objetivo de, cruzando a informação 

exposta, salientar aquilo que foi mais significativo ao longo de todo o processo de 

estágio pedagógico. 
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A Escola Secundária 2,3 de Dona Filipa de Lencastre 

O Agrupamento e a Escola 

 Esta escola está integrada, e é a escola sede, do Agrupamento de Escolas 

Dona Filipa de Lencastre (AEDFL). Pertencem ainda ao agrupamento o Jardim de 

Infância (JI) António José de Almeida e a Escola Básica de 1º Ciclo (EB1) de S. 

João de Deus. Apesar de ser uma escola pequena, inclui os 2º e 3º ciclos de ensino 

básico (CEB) e o ensino secundário (ES). O agrupamento começou por ser um liceu 

feminino no princípio do século XX, num outro palácio do bairro e, após várias 

transformações físicas e institucionais, culminou neste conjunto de 3 escolas 

públicas com instalações renovadas e modernas. 

 A localização da escola é uma das oportunidades apontadas no Projeto 

Educativo (PE) da escola (AEDFL, 2011), pois situa-se no centro de Lisboa, numa 

zona de comércio e com uma grande diversidade de transportes. Apesar de ser uma 

zona alta, relativamente ao rio Tejo, está envolvida por várias zonas planas a norte, 

este e oeste, o que seria propício à utilização da bicicleta como meio de transporte 

dos alunos. No entanto, e de acordo com os Estudos de Turma realizados nas 

turmas dos professores estagiários, muitos são os alunos que utilizam o automóvel 

no trajeto casa-escola. O projeto de Área 3 desenvolvido pelo núcleo de estágio 

surgiu precisamente neste âmbito, com o intuito de aumentar a atividade física diária 

dos alunos. Como irei referir mais adiante, há uma tendência para que os alunos não 

só, não pratiquem atividade física informal na escola, como tenham atividades 

sedentárias dentro e fora das aulas. Ora, a localização da escola permite 

exatamente o contrário: que os alunos façam uso de um meio de transporte mais 

saudável, menos poluente e mais económico. Na verdade, isso concorreria para 

toda uma educação para a cidadania, pretendida no PE do Agrupamento. 

 A Escola Secundária 2,3 Dona Filipa de Lencastre tem uma boa reputação 

académica. A nível nacional, o seu posicionamento no ranking das escolas do ano 

letivo 2013/2014 foi bastante positivo tanto nos exames do ensino secundário (72º 

em 628), como nos do 6º (121 em 1168) e 9º anos de escolaridade (145º em 1259). 

Com todas as limitações que estes valores poderão ter ao fazer-se uma análise do 

sucesso académico das escolas, não há dúvida que o desempenho dos alunos da 

escola nos exames nacionais foi, e tem sido, bom. Por outro lado, segundo o PE, 

84% dos alunos da escola, em 2010, prosseguiram estudos no ensino médio ou 

superior e, nesse sentido verificamos que o ethos escolar está muito assente na 

valorização do conhecimento científico, princípio, de resto, descrito no PE. Este 
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contexto, como irei demonstrar mais à frente, poderá ser uma explicação para o 

facto de os alunos estabelecerem uma divisão entre as disciplinas ditas académicas 

e expressivas, dando menos importância às segundas. Sendo certo que a legislação 

em vigor não favorece a credibilização desejada, penso que o cenário atual pode 

também ser um pretexto para exigir, inovar e tornar a EF uma disciplina com mais 

significado para os alunos pois a excelência em exames nacionais e a entrada no 

ensino superior não podem ser sinónimo de menos EF. 

 Uma das grandes mais valias deste agrupamento é também a participação 

ativa dos pais no acompanhamento escolar dos seus educandos, não só 

informalmente, como de modo mais organizado, através da Associação de Pais. 

Esta última está bastante bem organizada e é promotora de diversas atividades de 

caráter extra curricular, como a natação, o banco de livros e as parcerias com 

escolas de línguas. Esta participação ativa dos pais é uma vantagem, tanto do ponto 

de vista dos alunos, que parecem ter o apoio dos pais no seu percurso de estudos, 

fator importante no sucesso académico, mas também do ponto de vista dos 

professores na medida em que por vezes a intervenção dos pais, em cooperação 

com a escola, é crucial para o desenvolvimento e superação de determinadas 

situações escolares. Porém, também já testemunhei algumas opiniões negativas dos 

professores face a um envolvimento excessivo dos pais, principalmente no âmbito 

das classificações e considero que essa é uma particularidade menos boa da nossa 

escola – uma pressão excessiva dos pais face às classificações dos alunos. 

 Para além dos bons resultados nos exames, também contribuem para a 

qualidade da escola, os vários projetos desenvolvidos. São disso exemplos o projeto 

10x10, dinamizado pela Fundação Calouste Gulbenkian, o projeto Comenius, que 

tem o objetivo de promover o intercâmbio de alunos com alunos de países 

estrangeiros, e os projetos Ler Mais Mar e Leituras d´Oriente e d´Ocidente, 

dinamizados pela biblioteca escolar com o objetivo de aumentar os hábitos de leitura 

dos alunos, entre outros. A nível do departamento de EF, começou este ano a ser 

desenvolvido um projeto de redução dos hábitos tabágicos, denominado Smoke Out. 

A existência destes e outros projetos vai ao encontro de um dos pontos fortes 

mencionados no PE (AEDFL, 2011) da escola: “desenvolvimento curricular centrado 

em projetos”. Mas na verdade não tenho percepção de que isso tenha impacto no 

currículo vivido pelos alunos, pelo menos a nível da EF. Penso que poderia haver 

uma maior contextualização do projeto Smoke Out com a área dos conhecimentos, o 

que devia implicar um maior planeamento em grupo por parte dos professores. 
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O Grupo de Educação Física 

 Apesar dos atrasos e algumas alterações nas colocações, o grupo de EF é 

composto por 10 professores com diferentes idades e diferentes experiências.  

 Na minha perspetiva, o ponto forte do grupo é, sem dúvida, o DE, pelos 

resultados já obtidos nas várias modalidades, e pela seriedade com que decorrem 

os treinos. Através da análise dos relatórios do DE (DE, 2012; DE, 2013 e DE, 2014) 

é possível confirmar a consistência dos resultados neste últimos anos, não só pelas 

classificações obtidas (14 primeiros classificados nas fases locais, e várias 

participações nacionais e reginais, entre 2011 e 2014), como pelo número de alunos 

envolvidos nos treinos (cerca de 20 por grupo-equipa) e nas competições. 

 É certo que não tenho muita experiência enquanto professora, mas 

comparando a minha experiência enquanto aluna, considero que a dinâmica de DE 

desta escola é, de facto, muito positiva. Um dos fatores que contribui para tal é a 

boa articulação conseguida entre os horários dos vários grupos-equipa e os horários 

dos alunos, o que normalmente coincide com a hora de almoço, excepto para os 

alunos do ensino secundário. Um outro fator é a continuidade de escalões existentes 

em cada modalidade verificada, por exemplo, no voleibol e no badminton, o que 

permite aos alunos o acesso aos escalões mais altos com domínio das técnicas 

necessárias. 

 De entre as modalidades existentes (badminton, basquetebol, voleibol, 

futebol, tiro com arco e ténis de mesa), coadjuvei o núcleo de voleibol. Como tal, 

testemunhei o impacto que tem esta modalidade na cultura desportiva da escola e, 

nessa perspetiva, foi uma mais valia para o meu processo de formação. Desta forma 

pude estar envolvida num processo de treino sério e que representa as 

características da escola, permitindo-me compreender o impacto que o DE poderá 

ter na formação global dos alunos, individual e coletivamente. 

 Ainda numa perspetiva de análise das potencialidades/fraquezas do grupo de 

EF, a inexistência de um projeto plurianual que oriente de forma sólida as práticas 

dos professores faz com que o trabalho seja pouco articulado por parte destes. 

Várias situações contribuem para que assinale este aspeto como um ponto fraco. 

Por um lado, as decisões a nível de gestão curricular não são feitas de forma clara 

dentro do grupo e isso faz com que cada professor possa escolher as matérias que 

quer lecionar, resultando em lacunas bastante explícitas face ao currículo delineado 

pelos Programas Nacionais de Educação Física (PNEF). 

 Neste âmbito os professores estagiários poderão ter alguma contribuição 

para melhorar a relação das práticas com as orientações dos PNEF, na medida em 
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que têm uma formação estreitamente ligada aos mesmos. Particularmente, a 

promoção da utilização do Protocolo de Avaliação Inicial (PAI), documento 

elaborado pelos estagiários do ano passado, será um exemplo dessa intervenção. 

Ou seja, nas atividades que partam de uma ação coletiva, os estagiários terão maior 

poder de intervenção pela possibilidade de partilha de ideias. 

Este aspeto leva-nos a um outro problema, sustentado ao longo do relatório com 

vários exemplos, e que se torna um constrangimento à superação do problema 

acima apresentado – reduzido trabalho colaborativo entre os professores. 

 Deste modo, definimos aqui uma dupla responsabilidade – contribuir para 

uma maior articulação entre as práticas da escola e aquelas pretendidas nos PNEF 

e, através desta tarefa contribuir para alguma melhoria na colegialidade do grupo de 

professores de EF.  

Recursos Temporais, Espaciais e Materiais 

 Os espaços e materiais de aula são bastante favoráveis às aulas de EF. 

Apesar dos espaços não serem muito grandes, permitem que cada turma esteja 

sozinha em cada espaço, evitando ruídos e distrações e que haja possibilidade de 

planeamento sem condicionantes de material por aluno. Porém, apesar da qualidade 

dos espaços de aula, os espaços de recreio são mais limitadores da atividade física, 

pois o pátio interior, por estar pouco acessível e ter reduzidas dimensões não 

propicia a sua utilização para jogos ou outras atividades. Além disso, a zona frontal à 

escola, embora tenha mais condições de utilização não está acessível a alunos do 

3º CEB, acabando os alunos por permanecer muitas horas nos corredores. A 

utilização do terraço como espaço de recreio surgiria aqui como uma forma de 

minimizar este problema. Por outro lado, a abertura do pátio central poderia fazer 

com que houvesse uma maior utilização do mesmo e, dessa forma contribuir para a  

prática de Atividade Física (AF) informal. A existência de um espaço aberto e seguro 

permitiria que os alunos adotassem comportamentos ativos nos intervalos das aulas, 

por exemplo, através de jogos informais ou simplesmente a redução de 

comportamentos sedentários. Esta estratégia permitiria também o parqueamento de 

bicicletas, reforçando a ideia acima apresentada. 
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A atitude dos Alunos face à EF e a Promoção da Saúde no 
Ensino Secundário da ES 2,3 Dona Filipa de Lencastre   

 A atitude dos alunos face à disciplina de EF foi um problema por nós 

identificado desde o início deste ano letivo. Apesar do DE estar bem desenvolvido e 

estruturado na nossa escola, com bons resultados a nível nacional, a EF enquanto 

disciplina do currículo parece não ser levada muito a sério, especialmente no ensino 

secundário. Este foi o nosso ponto de partida para identificar o problema de estudo. 

Esta nossa percepção baseou-se em 3 tipos de informação: as opiniões e atitudes 

dos alunos face à disciplina, a opinião dos professores de EF e em  informação 

retirada de documentos estruturais da escola. 

 Na escola, particularmente no ensino secundário, era perceptível uma 

desvalorização da disciplina muita vezes argumentada com o atual regime de 

avaliação. Atrasos constantes, faltas justificadas sob vários pretextos e 

desmotivação para a prática são alguns dos exemplos mais frequentes. 

 Com o objetivo de despistar esta nossa opinião, aplicámos questionários a 

uma pequena amostra de 20 alunos do ensino secundário. Este procedimento foi 

importante para fundamentar de alguma maneira aquilo que era apenas uma 

percepção. Os principais resultados obtidos foram: 

- 12 alunos responderam que a EF não é tão importante como as outras 

disciplinas ou que deveria ser opcional; 

- metade disse que não reconhece aprendizagens visíveis ou que as 

aprendizagens são feitas noutros contextos; 

- 16 alunos referiram que  a principal finalidade da disciplina deveria ser a  

promoção de estilos de vida ativos e saudáveis. 

 Para analisar a opinião de outros professores de EF fizemos entrevistas, nas 

quais um dos professores da escola referiu que a mudança do regime de avaliação 

no ensino secundário foi responsável por uma mudança dramática na atitude dos 

alunos face à disciplina. Quando questionados sobre os pontos fracos do grupo de 

EF, foi referida a necessidade de melhorar a formação na área dos conhecimentos 

sobre a atividade física para a saúde, sendo que uma forma de promover a disciplina 

seria desenvolver atividades no âmbito da educação para a saúde. 

 Finalmente, realizámos uma análise do PE. Neste documento, a política da 

escola estava representada através de objetivos focados no desenvolvimento de 

competências científicas. A EF não era, de forma alguma, mencionada como 

estratégia pedagógica, mesmo sabendo que está a ser desenvolvido um projeto de 
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educação para a saúde. As atividades desportivas apareciam meramente como 

forma de “melhorar a disciplina, assiduidade e pontualidade dos alunos” (AEDFL, 

2011).  

 Face ao que foi apresentado identificámos como sendo um problema do 

departamento, a pouca importância dada pelos alunos à disciplina de EF. Por outro 

lado, e a partir dos questionários, verificámos também que havia uma forte 

expectativa de que a disciplina promovesse estilos vida ativos e saudáveis. Assim, 

numa perspetiva de investigação/resolução, colocámos a hipótese de haver uma 

relação entre o problema identificado e essa expectativa, pelo que considerámos 

pertinente enunciar o problema do nosso estudo sob a forma de uma pergunta 

(prévia às perguntas de partida): será que a pouca importância dada à disciplina 

está relacionada com o facto de as aulas serem pouco centradas na promoção da 

saúde? 

 Após identificar o problema, formulámos duas perguntas de partida que 

serviram de linha condutora ao longo do estudo.  

1) Qual é o grau de importância dado à disciplina de EF na Escola Secundária 2,3 

Dona Filipa de Lencastre?  

2) Será que as aulas são pouco focadas na AF para a saúde?  

 Embora estas perguntas possam não responder à totalidade do problema, 

por uma questão de exequibilidade do trabalho, optámos por analisar o problema em 

parcelas, ou seja, não verificámos a relação entre estas duas perguntas, mas sim 

verificar a sua validade, contribuindo, pelo menos em parte, para a clarificação do 

problema. 

 No PIF defini como prioritária a competência de identificação do problema, 

pois seria requisitada muito cedo no decorrer do estágio e para a qual pensei que 

não fosse ter dados objetivos e/ou subjetivos para a sustentar. Tal como proposto no 

PIF, a aplicação de questionários e realização de entrevistas, foram o principal meio 

de concretização desta competência. Penso que o processo correu de uma forma 

natural, ou seja, não foi preciso muito tempo para que o grupo chegasse a um 

consenso sobre qual deveria ser o problema de estudo. Pusemos ainda a hipótese 

de fazer uma entrevista à diretora do Conselho Executivo (CE), para identificação de 

um problema que fosse afeto à escola no geral e não apenas ao departamento de 

EF, mas acabámos por não o fazer porque considerámos o problema identificado 

suficientemente consistente.  

 A caracterização do problema não foi um processo independente da sua 

identificação e o facto de o termos definido sob a forma de uma pergunta reflete isso 

mesmo. Embora, numa fase inicial, ainda não estivesse completamente 
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sistematizada, uma breve revisão de literatura ajudou-nos a definir melhor o 

problema. Este foi um ponto forte do nosso desempenho nesta competência porque 

aumentou a pertinência científica do tema tratado. Tal como proposto no PIF, para a 

definição das perguntas de partida, foi muito importante a participação nas aulas 

práticas de Investigação Educacional (IE) porque nos permitiu fazê-las e refazê-las 

várias vezes.  

 Passámos, então, para a objetivação do problema, nomeadamente a 

clarificação da problemática que foi, de facto, a fase mais difícil. Depois de termos 

lido uma boa quantidade de artigos, foi particularmente complicado perceber como é 

que iríamos sistematizar o seu conteúdo e quais seriam a base da nossa 

problemática. 

 Uma vez que as perguntas de partida foram elaboradas, cronologicamente, 

antes da definição da problemática e dos instrumentos, não refletiram informação aí 

adquirida. Quero dizer que, após a sistematização da literatura, haveria alterações 

que poderiam ser feitas às perguntas por forma a torná-las mais consonantes com o 

trabalho. Nesta perspetiva penso que o processo de identificação e objetivação do 

problema poderá ser, de futuro, um processo mais coeso, até que esteja 

completamente definida a metodologia adotada. 

 Não significa que o instrumento não seja adequado às perguntas feitas, mas 

estas poderiam ter sido redigidas de forma mais correta. Na minha opinião as 

perguntas deveriam ficar: 

1) Qual é o grau de importância dado à disciplina de EF na Escola Secundária 2,3 

Dona Filipa de Lencastre?  

2) Será que a Educação Física da Escola é pouco focada na AF para a saúde?  

 Estas perguntas iriam assim refletir de modo mais preciso a abordagem mais 

abrangente que pretendemos fazer da EF na escola, tal como proposto pelo modelo 

Health Optimizing Physical Education (HOPE) (Metzler, McKenzie, van der Mars, 

Barrett-Williams & Ellis, 2013), base metodológica de parte do nosso trabalho. 

 Toda esta fase inicial de caracterização do problema culminou na objetivação 

de um problema bastante lato. Pelo facto de se centrar num aspeto conceptual da 

EF, não foi possível estabelecer hipóteses nem perguntas de associação. Por 

exemplo, não consideramos exequível questionar se haveria uma relação entre a 

desmotivação dos alunos e o conteúdo das aulas, como seria ideal, pois para isso 

seria necessário indicadores de observação tão mais específicos que não refletiriam 

os conceitos em causa – o que é EF para a saúde?, o que deverá incluir uma aula 

de EF para a saúde?. Este cenário dificultou evidentemente o desenho da 

metodologia e foi por esse motivo que recorremos ao modelo HOPE e a indicações 
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de outros artigos sobre o tema. A dimensão positiva desta abordagem foi a 

possibilidade de, sob o tema da EF para a saúde, termos enquadrado alguns 

aspetos-chave do grupo de EF – a questão das diferenças de género, a participação 

no DE, a questão da condição física, a questão da avaliação das várias áreas de 

extensão, etc. Independentemente das respostas que pudéssemos acrescentar, esta 

abordagem permitiu questionar vários tópicos que poderão ser ambíguos e de 

urgente resolução para os professores de EF, servindo assim de pretexto para a 

reflexão sobre os mesmos. 

 A natureza do problema e do tema do nosso trabalho levou, também, a que 

utilizássemos vários instrumentos – questionários, entrevistas, observação direta e 

análise documental. Para proceder à aplicação dos mesmos tivemos que construir 

um cronograma de modo a gerir o tempo disponível. Houve alguns atrasos no 

cumprimento desse mesmo planeamento pois coincidiu com outras atividades de 

estágio, mas foi possível cumprir todos os procedimentos. Pessoalmente, considero 

que houve uma boa divisão de tarefas e, sobretudo, solidariedade entre nós pois 

cada um realizou o trabalho que foi possível conciliar com o seu horário, 

sacrificando, por vezes, uma distribuição equitativa do trabalho em prol do sucesso 

do grupo. Se hoje construísse novamente os instrumentos a utilizar acrescentaria 

aos questionários uma pergunta mais direta sobre a finalidade da EF. Embora 

tenham sido feitas perguntas que refletem algumas ideias sobre essa questão, 

nenhuma nos permite dizer claramente qual a finalidade que os alunos atribuem à 

mesma. Também para a segunda pergunta de partida, ao utilizarmos o modelo 

HOPE, as dimensões extra aula poderiam ter sido mais exploradas, nomeadamente 

através de entrevista à coordenação do grupo de EF e à direção da escola. 

 Depois dos dados recolhidos, o tratamento dos dados foi feito em função da 

sua natureza.  No caso dos questionários, os dados foram processados 

estatisticamente (SPSS v.22), já que a amostra tinha tamanho suficiente para tal 

(n=78). O quadro baixo mostra os testes realizados para cada uma das questões. 
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Análise de 
frequências, média, 

desvio padrão, 
mínimo e máximo 

Diferenças entre 
sexos – t test para 

variáveis não 
paramétricas 

Diferenças entre anos 
de escolaridade – one 

way ANOVA para 
variáveis não 
paramétricas 

Diferenças entre 
categorias de 

resposta – t-test 
para variáveis não 

paramétricas 
Q 0 X    
Q 1 X X X  
Q 2 X X X X 
Q 3 X X X X 
Q 4 X X X X 
Q 5 X X X X 
Q 6 X X X X 
Q 7 X X X  
Q 8 X X X  
Q 9 X X X  
Q 10 X X X  

Tabela 1 – esquema dos testes utilizados para analisar os dados obtidos por questionário. 

 Houve alguma dificuldade nestes procedimentos pelo facto de termos pouca 

experiência mas foi possível concretizar estas tarefas, essencialmente através de 

estudo autónomo (tutoriais retirados da internet, apontamentos das cadeiras de 

estatística da licenciatura e tirar dúvidas com pessoas mais experientes). Na minha 

opinião teria sido interessante explorar os dados de modo a podermos fazer 

afirmações mais precisas acerca da informação recolhida, nomeadamente, realizar 

comparações múltiplas nas questões com várias alíneas para podermos compará-

las entre si.  

 A análise dos dados recolhidos por observação direta foi mais simples, 

registando numa folha de Excel os sumários de cada uma das folhas de observação, 

sendo possível fazer uma leitura tanto de cada turma individualmente, como de cada 

categoria transversal a todas as turmas. A meu ver teria sido uma mais valia ter feito 

uma identificação dos dados de tal modo que fosse possível comparar dados de 

rapazes e raparigas, na dimensão comportamento do aluno. Para isso seria 

necessário, logo nas folhas de observação, identificar o sexo dos alunos observados 

e manter essas categorias na transcrição para suporte digital. 

 Através dos questionários verificámos que as raparigas, gostam menos da 

disciplina de EF, atribuem-lhe uma menor importância do que os rapazes, ao 

chegarem aos ensino secundário. Então, seria possível verificar se esse sentimento 

resulta, de facto, numa menor participação nas aulas, tal como afirmam McKenzie, 

Prochaska, Sallis & LaMaster (2004). Mesmo não sendo possível estabelecer uma 

relação direta entre os dados, seria importante avaliar o padrão de participação de 

rapazes e raparigas de modo a adequar a intervenção (McKenzie, Prochaska, Sallis 

& LaMaster, 2004; McKenzie & Lounsbery, 2013) Isso não aconteceu pois, esta 
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diferença de género surgiu do processamento de dados dos questionários, momento 

no qual já tinham sido realizadas as observações. 
 As entrevistas foram diretivas e semiestruturadas e a sua utilização foi muito 

importante para complementar os dados obtidos por observação direta, pelo seu 

caráter qualitativo, no entanto, pela mesma razão, a sua codificação tornou-se  

também mais complexa pela necessidade de interpretação semântica do conteúdo. 

Por exemplo, perante a pergunta: qual a finalidade da EF no currículo escolar?, a 

dificuldade residiu em estabelecer categorias de resposta que englobassem todas as 

respostas que, de resto, tinham muitas vezes significados múltiplos.  

Em resposta à pergunta 1 – “Qual a atitude dos alunos face à EF?” – as 

principais conclusões foram as seguintes: 

• A EF é menos importante do que as restantes disciplinas, o que vai ao 

encontro dos resultados obtidos por Tannehill (1994). No entanto, os alunos 

continuariam a optar pela mesma se esta fosse opcional. Nas raparigas estas 

respostas são significativamente diferentes das dos rapazes, pela negativa, 

resultados também confirmados por Ernest, Fenster, Langford e Stelzer 

(2004); 

• As atividades que os alunos consideram mais e menos importantes variam 

entre género; 

• A condição física, os desportos coletivos e os desportos individuais foram as 

atividades que os alunos consideraram mais importantes. 

Procurando responder à pergunta 2 – “Será que as aulas se enquadram com a EF  

para a saúde?” concluímos o seguinte: 

• Em todas as turmas observadas, o tempo de atividade física moderada a 

vigorosa foi inferior a 50% do tempo total de aula, valores consonantes com 

os de Metzler, McKenzie, van der Mars, Barrett-Williams & Ellis (2013); 

• O trabalho de condição física foi muito diferenciado, variando na forma 

(integrada, separado ou misto) e no tempo despendido (mínimo 4,5%, 

máximo 61,7%); 

• O trabalho de conhecimentos não tem um caráter estruturado e reflete o 

descrito no Projeto Curricular de que a avaliação desta área é facultativa; 

• Os professores cuja finalidade atribuída à disciplina se enquadra com a EF 

para a saúde, criticam o PNEF na medida em que está pouco adequado à 

realidade das escolas, é demasiado eclético e extenso, posição defendida 

também por Silverman (2005), e que tem uma componente de promoção da 

saúde pouco explorada. 
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 A partir dos resultados deste trabalho podemos perceber que a atitude dos 

alunos do ensino secundário é influenciada por duas tendências: o gosto e a 

importância. Os alunos consideram que é uma disciplina importante para a sua 

formação, mas que é menos importante que as restantes. Por outro, os alunos 

gostam mais da disciplina de EF do que qualquer uma das apresentadas. Tanto o 

gosto como a importância é menor para as alunas, influenciando as atividades que 

estas consideram pertinentes de ser trabalhadas nas aulas. 

 A EF para a saúde surge como uma forma de legitimação da disciplina, numa 

altura em que esta é posta em causa, e em que prevalecem problemas de saúde 

pública como o sedentarismo a obesidade (NASPE, 2004; McKenzie & Lounsbery, 

2012). Tendo os PNEF finalidades muito latas, cabe aos professores operacionalizá-

los da forma que considerem mais pertinente face aos contextos de cada escola. Por 

outro lado, aquilo que constitui uma EF eficaz e de qualidade, bem como a 

prioridade que se deve dar ao objetivo da promoção da saúde são questões muito 

pouco definidas na literatura (Metzler, McKenzie, van der Mars, Barrett-Williams & 

Ellis, 2013; Quitério, 2012). 

 A intensidades da AF praticada em cada aula é o indicador mais objetivo que 

a literatura menciona (NASPE, 2004) e, dado que estas recomendações não foram 

verificadas nas aulas observadas, poderá ser um aspeto a otimizar no sentido de 

aumentar a AF para a saúde nas aulas.  Também as áreas dos conhecimentos e da 

aptidão física poderão ser objeto de reflexão por parte do grupo de EF, no sentido de 

formalizar a sua operacionalização.  

 A ideia de que a promoção de hábitos de AF a longo prazo deve ocorrer a 

vários níveis contextuais é uma das principais características do modelo HOPE, e 

baseia-se no modelo sócio-ecológico do comportamento humano (Lox et al, 2010). 

Nesta perspetiva, a partir da análise das atividades extra curriculares pudemos 

verificar que o ensino secundário é aquele que menos usufrui do DE, pelo que 

poderá ser vantajoso investir na divulgação e ajustamento dos horários dos escalões 

destas idades. Na divulgação, a Associação de Estudantes poderá ter um papel 

interventivo na aproximação aos alunos. A existência de um núcleo com uma 

atividade não desportiva (danças, aulas de grupo, capoeira) poderia ir também ao 

encontro dos gostos das raparigas e dada a inexistência este ano de um núcleo de 

ginástica, esta proposta viria em boa altura.  

 Seguindo as diretrizes HOPE, as atividades integradas na comunidade e a 

cooperação entre professores de departamentos diferentes, foram as vertentes que 

menos se ajustaram. Relativamente à primeira, pensamos que a sensibilização para 
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atividades passíveis de realizar fora da escola e na zona envolvente pode ser 

benéfico. Por exemplo: 

- um passeio de bicicleta para sensibilização dos alunos para a utilização da 

mesma no trajeto casa-escola; 

- formação dos alunos para a utilização de ginásios, cooperando com as 

entidades mais próximas, para que os alunos possam adotar 

comportamentos mais conscientes das suas implicações num contexto que 

pode ser a sua forma de atividade física na vida adulta. 

 Quanto ao segundo aspeto mencionado, o exemplo apresentado ilustra como 

poderá haver uma cooperação entre departamentos concorrendo para a educação 

para a saúde. Transportar estas práticas para conteúdos curriculares poderia dar 

consistência aos conteúdos transmitidos, principalmente na área dos 

conhecimentos.  

 Durante a sessão de apresentação, a informação transmitida teve que ser 

um excerto das parte mais importantes do trabalho, pelo que ao selecionar a 

informação tivemos em conta aquilo que seria de mais interesse para o grupo, 

nomeadamente as conclusões referentes à lecionação das aulas de EF. Penso que 

aprofundámos suficientemente os resultados, através da apresentação dos quadros 

e gráficos e, simultaneamente, justificamos a sua pertinência. Poderíamos, no 

entanto, ter sido mais assertivos ao fazer as sugestões, propondo diretamente ao 

grupo de professores alguma ação imediata. 

 Sendo um grupo com pouca iniciativa para participar, poderíamos ter 

adotado uma estrutura de participação que previsse a participação do público, 

motivando os professores a comentar os conteúdos apresentados e a apresentar 

sugestões. 

Filipa Sobre Rodas 

 De acordo com o PIF, a principal dificuldade prevista seria escolher uma 

atividade que fosse ao encontro de necessidades específicas da escola e, por isso, 

pertinente. O debate decorreu sobretudo no seio do núcleo de estágio, mas a ideia 

final foi depois apresentada a alguns elementos do grupo de EF que se mostraram 

favoráveis à ideia. Com o intuito de balizar a escolha da atividade, considerámos 

pertinente que fosse feita de modo a promover, não só os estilos de vida ativos mas 

também a EF como disciplina, já que o problema identificado na área 2 detetava 

precisamente essa lacuna. Ora, simultaneamente, o PE da escola refere dois 
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princípios orientadores da prática educativa onde a EF e, concretamente o 

departamento de EF, pode ter intervenção direta: 

Educação para a responsabilidade e autonomia 

Educação para a cidadania 

(Projeto Educativo Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre, pg. 19) 

 Neste contexto surgiu o projeto de realizar um passeio de bicicleta nas 

proximidades da escola, utilizando os caminhos mais adequados a este meio de 

transporte (p. ex. ruas menos movimentadas, vias cicláveis) de modo a fomentar o 

transporte ativo e autónomo dos alunos que vivem na cidade de Lisboa. Esta 

atividade visou promover a responsabilidade dos alunos pelo próprio corpo e pela 

sua saúde enquanto membros de uma comunidade em que devem ser ativos e, 

neste sentido, também a cidadania está emparelhada com essa responsabilidade. 

Preservação ambiental, sustentabilidade, pegada ambiental devem ser conceitos 

que, mais ou menos conscientemente devem fazer parte da educação global dos 

alunos. Por último, a autonomia dos alunos aparece numa vertente mais pessoal da 

formação individual, promovendo a capacidade e o gosto pela independência 

consoante as faixas etárias, e que neste caso específico está relacionado com o 

transporte e mobilidade individuais.  

 Elaborámos então um projeto da atividade para que pudesse ser 

apresentado a quem de direito e onde enumerámos os objetivos específicos, o 

público alvo, e a descrição das atividades propriamente ditas. Esta tarefa foi 

relativamente fácil porque dependeu apenas do consenso do núcleo de estágio, 

requerendo apenas o reconhecimento do percurso de bicicleta.  A fase mais difícil da 

implementação foi, de facto, a gestão das relações interpessoais e hierárquicas 

existentes na escola.   

 Nesta fase pretendemos apresentar o projeto da atividade em conselho 

pedagógico. Para isso seria necessário, por um lado, entrar em contacto com a 

divisão de trânsito da Polícia de Segurança Pública (PSP) para garantir a sua 

disponibilidade para acompanhar o grupo de participantes. Por sua vez, este 

contacto teria que ser feito por parte da direção para que fosse considerado válido 

pelas partes, já que só assim estaria assegurado o estatuto educativo da atividade. 

Simultaneamente, o projeto teria que ser entregue formalmente à direção pela mão 

do coordenador do grupo de EF, para que pudesse ser aprovado em conselho 

pedagógico, visto ser uma atividade enquadrada nas atividades do departamento. 
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 Neste processo distinguimos assim dois tipo de atuação pela nossa parte. 

Por um lado, tivemos que respeitar as formalidades decorrentes das hierarquias da 

escola, atuando formalmente e através do coordenador do grupo de EF. Mas, por 

outro lado, verificámos que era necessário atuar paralelamente e informalmente 

junto da direção da escola, nomeadamente no contacto com a PSP, já que só assim 

esta saberia como atuar. Estes dois tipo de atuação requereram uma boa gestão 

das relações interpessoais e profissionais para que conseguíssemos atingir o nosso 

objetivo sem, porém, ultrapassar as linhas hierárquicas. Neste processo, foi muito 

importante a ajuda do orientador de escola, pois conhecia melhor a dinâmica da 

escola e como tal advertiu-nos e precaveu-nos para situações problemáticas para as 

quais nunca estaríamos alerta. 

 A atividade realizou-se no dia 13 de maio de 2015, e consistiu num passeio 

de bicicleta pelos arredores da escola, explorando caminhos cicláveis, alguma 

sinalização de trânsito importante e desfrutando do percurso pela nossa cidade. 

Teve um caráter totalmente inclusivo e nada competitivo, zelando acima de tudo 

pela segurança dos participantes.  

 O ponto de encontro foi em frente à escola, seguindo pela avenida de Roma, 

Inatel e Bairro de São João de Deus até à Avenida do Brasil. Passando por trás do 

antigo Hospital Júlio de Matos e seguindo pela ciclovia até à cidade universitária. 

Percorremos a Avenida 5 de Outubro até à ciclovia perpendicular à mesma, que 

termina perto da escola. O final do percurso foi assinalado no ponto de partida. Todo 

o percurso foi realizado em 45 minutos, e a uma velocidade relativamente elevada, 

visto que a escolta da polícia evitou paragens no trânsito ou outros percalços. Na 

minha opinião, o trajeto poderia ter sido um pouco mais longo  (teve uma extensão 

de aproximadamente 9 km), por exemplo contornando o Estádio Universitário. No 

entanto, e por ter sido um dia de intenso calor, os alunos chegaram ao final do 

percurso já cansados e, nessa circunstância, o percurso foi adequado. 

 No acompanhamento dos alunos, colocamo-nos na frente e na retaguarda do 

pelotão, de modo a evitar uma grande dispersão dos alunos, mas penso que 

NÚCLEO DE 
ESTÁGIO 

COORDENAÇÃO 
DO GRUPO DE EF 

DIREÇÃO DA 
ESCOLA 

PSP CONSELHO 
PEDAGÓGICO 

Figura 1 – interações estabelecidas com a direção da escola para implementação do projeto Filipa 
Sobre Rodas. 
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deveríamos ter apelado à circulação pela direita em lugar de termos ocupado toda a 

via, pois nalgumas situações houve algum descontrolo da trajetória dos alunos e, 

embora não tenha ocorrido nenhum incidente, não teríamos forma de evitar 

eventuais situações perigosas (proximidade com o trânsito, com peões ou mesmo 

com a moto da polícia).  

 De modo geral, fiquei com a sensação de que foi uma atividade de que os 

alunos gostaram e que teve repercussão no público alvo desejado. Isto é,  tendo em 

conta que pretendíamos motivar os alunos para a utilização da bicicleta como meio 

de transporte, penso que os participantes se enquadraram com aqueles sujeitos que 

estão mais prontos para essa mudança. Ou seja, utilizando o Modelo Transteórico 

para a mudança comportamental (Prochaska e DiClemente, 1983), um certo número 

de alunos estava numa fase ainda pré-contemplativa para a adoção desse 

comportamento e, por esse motivo, não aderiu ao passeio. Uma outra parcela de 

alunos, embora não tenha ainda esse comportamento, já estava disponível para o 

mesmo, seja porque moravam perto da escola, porque dispunham de bicicleta, ou 

porque os amigos mostraram motivação. Em alguns casos, apenas por 

conhecimento da atividade e por antecipação à mesma, os alunos passaram a vir de 

bicicleta para a escola. A informação dos alunos sobre os benefícios, barreiras e 

regras de segurança poderá ser também uma forma de alertar e predispor os alunos 

a uma eventual mudança de comportamento e a falta dela poderá ser também um 

motivo para a não adesão à atividade. Na minha turma, os conteúdos trabalhados na 

área dos conhecimentos durante o 2º período incidiram precisamente sobre esse 

tema e penso que poderá ter-se constituído como uma primeira fase de mudança, 

pois a turma mostrou uma atitude muito positiva face à atividade.  

 Pode, assim, concluir-se que a escola poderá ter um papel importante com 

os dois grupos de alunos. No caso dos alunos que participaram no passeio, poderá 

ser uma medida significativa a permissão os alunos utilizem o pátio interior para 

estacionar as bicicletas já que no exterior já foram testemunhados vários furtos.  No 

caso dos alunos que não participaram os professores de EF poderão ter uma 

influência positiva, através da informação e motivação. Uma proposta mais 

ambiciosa seria promover o alargamento dessa prática a professores dos vários 

departamentos que, por sua vez, poderão representar modelos para os alunos. 
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O 9º Ano, Turma C 

A Direção de Turma (Área 4) 

 Esta é uma turma grande, com trinta alunos, porém, bastante homogénea, 

com muitos alunos a transitarem da mesma turma do ano anterior – o 8ºC. A grande 

maioria dos alunos tem 14 anos, havendo apenas 3 alunos com idade superior. 

Durante o 1º e o 2º períodos, a turma obteve um aproveitamento muito abaixo 

daquilo que seria expectável, face o desempenho da mesma no ano anterior. Os 

professores da turma não consideraram que fosse uma turma com dificuldades de 

aprendizagem, e atribuem as más classificações aos comportamentos 

irresponsáveis que os alunos demonstraram face às aulas.  

 A identificação dos problemas a resolver na turma partiu precisamente 

destes resultados recolhidos durante o 1º período, e confirmados no final do mesmo, 

aquando das primeiras classificações. A sua caracterização proveio do estudo de 

turma, essencialmente das informações recolhidas por questionário, das reuniões 

com os EE, do diálogo com a Diretora de Turma (DT) das classificações e registos 

dos alunos, ou mesmo do diálogo com alunos e outros professores do conselho de 

turma. Identifiquei, assim, duas questões essenciais a resolver: 

 
1. Aproveitamento insatisfatório 

 Durante todo o 1º período, o aproveitamento geral da turma foi muito abaixo 

do esperado pelo conselho de turma, que já conhecia os alunos, do ano anterior. O 

quadro seguinte representa as classificações do 1º período às diferentes disciplinas. 

 

Tabela 2 – pauta das classificações dos alunos no final do 1º período. 

 Como se pode observar, a mancha de níveis negativos era relativamente 

grande às várias disciplinas, particularmente a CN e a CFQ. As disciplinas de ING e 

de OC foram aquelas onde, de modo geral, o alunos obtiveram melhores resultados. 

As disciplinas de LP e MAT, disciplinas às quais os alunos iam ter exame nacional, 
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estavam com resultados medianos comparativamente às restantes, mas as 

respetivas professoras não os consideram satisfatórios face às capacidades da 

turma. Face a este cenário será necessário delinear uma estratégia para melhorar o 

aproveitamento geral da turma, e especificamente às duas disciplinas mais críticas – 

CN e CFQ.  

 Logo no início do ano, foi detetada uma relação menos boa entre o professor 

e os alunos à disciplina de CN, tendo ocorrido vários episódios de indisciplina sob 

esse pretexto. Pelas informações obtidas no Estudo de Turma, esse relacionamento 

já se arrastava desde o ano passado, pois o questionário foi aplicado no primeiro dia 

de aulas e, já nessa altura, a resposta da turma foi unânime em considerar CN a 

disciplina de que menos gostavam. Uma vez que também a DT tinha um 

relacionamento difícil com a professora em questão, optámos por intervir junto dos 

alunos no sentido de melhorar o clima de aula. 

 Já à disciplina de CFQ, seria mais fácil comunicar com a professora no 

sentido de alertá-la para as dificuldades refletidas nas classificações do 1º período, 

mas que também já tinham sido reportadas por alguns EE e alunos. Segundo estes 

últimos, a professora não mostrava muita disponibilidade para tirar dúvidas nas 

aulas e, sendo, ou não, verdade, seria sempre benéfico que a professora estivesse a 

par desse sentimento. 

 No final do 1º período, alguns alunos foram sinalizados como críticos e 

propostos para um acompanhamento especial que foi implementado ao longo dos 

períodos seguintes. Onze alunos foram propostos para  acompanhamento específico 

(Plano de Recuperação) pelo facto de apresentarem mais do que 2 níveis negativos 

no final desse período. De entre as estratégias adotadas, foi utilizado o apoio ao 

estudo e o encaminhamento para o Serviço de Psicologia e Orientação da escola. 

 
2. Conflitos entre alunos 

 Este problema foi identificado pelo facto de causar uma grande instabilidade 

na turma, tanto fora, como dentro das salas de aula. A existência de conflitos 

frequentes entre vários grupos de alunos da turma foi sentida pelos professores, 

durante as aulas, mas também através de queixas dos alunos. Alguns pais também 

se deslocaram à escola para comunicar essa preocupação. A situação tornou-se 

preocupante por alguns pais porem a hipótese de bullying entre determinados 

alunos, e por terem ocorrido agressões verbais dentro e fora das aulas. No 1º 

período, foi perceptível para alunos e professores, a capacidade de liderança da 

aluna A e, também, a sua capacidade de manipulação dos colegas que a rodeiam. 
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Através dos testemunhos dos alunos, dos professores e dos pais, percebemos que 

esta aluna conseguiu criar um grupo de colegas que marginalizavam e ofendiam 

quatro outras colegas. As motivações vinham de situações anteriores, das amizades 

entre as raparigas mencionadas e não pareciam ter algum outro motivo aparente 

que não esse. Diversas ocorrências contribuíram para concluir estes conflitos 

estavam a tornar-se prejudiciais ao funcionamento da turma, mas também ao bem 

estar psicológico das cinco alunas em questão. Num documento elaborado pela 

National Association of School Psychologists (NASP), é considerada a seguinte 

definição de bullying: 

 
Bullying (…) occurs when a student is repeatedly harmed, psychologically and/or 

physically, by another student or a group of students. Bullies are typically 

physically, psychologically, or socially stronger than the children they bully. It is 

important to realize that bullying may present itself in different forms, including, but 

not limited to, physical assaults or aggressions, verbal and/or physical threats, 

intentional exclusion from a group, spreading rumors, menacing gestures or faces, 

or repeated name calling. (Olweus, 1993 in Lazarus & Pfhol, 2010) 

 

 Perante a definição apresentada é possível identificar algumas 

características do fenómeno nas situações que ocorreram entre os alunos no início 

no ano letivo, nomeadamente agressões verbais, exclusão de um grupo, e criação 

de rumores, sob a liderança de uma aluna socialmente mais forte. Sendo difícil 

determinar com clareza o que foi, ou não, verdade, optámos por estar alerta e 

verificar se os comportamentos persistiriam ao longo do tempo. Num documento da 

organização supracitada (NASP, 2010), dirigido aos educadores, é salientada a 

dificuldade da parte dos professores em dar resposta a situações de bullying pelo 

facto de os incidentes decorrerem muitas vezes fora da sua supervisão (fora das 

aulas, fora da escola, nos corredores) e, por este motivo, é importante que os 

professores estejam alerta para o fenómeno de modo a não ignorar os sinais que 

existam. 

 Não se pretendendo dar demasiada importância à situação, a DT pediu aos 

professores que estivessem atentos a possíveis incidentes, mas não lidassem de 

forma diferente com a turma ou com algum aluno. No seguimento da situação, a 

professora conversou coletivamente com a turma apelando à solidariedade entre 

alunos e recebeu os EE dos alunos mais envolvidos para que tomassem 

conhecimento da situação. 
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 Através do Projeto de DT apresentei também algumas formas de contribuir 

para a minimização destes problemas e que foram implementadas essencialmente 

ao longo do ano letivo. Neste ponto farei referência a essas estratégias e também à 

forma como decorreu a sua implementação. 

Reuniões e horário de atendimento aos encarregados de educação 

 O horário de atendimento aos EE era às sextas feiras, pelas 8h30. Seja a 

pedido da DT, seja por iniciativa própria, frequentemente os EE compareceram a 

estas reuniões. Este facto vai ao encontro de uma das ideias referidas no PE da 

escola, de que há um grande envolvimento dos pais no processo educativo dos 

alunos que, por sua vez, pode ser explicado pelo nível educacional da generalidade 

dos EE desta turma, caracterizado através o Estudo de Turma. A maioria dos pais 

dos alunos apresentava habilitações ao nível do Ensino Secundário ou Superior, o 

que segundo Zedan (2011), está relacionado com um maior envolvimento dos 

mesmos no percurso académico dos seus filhos, através de encorajamento e gestão 

de expectativas e, nesse sentido a comunicação com os pais apresentou-se como 

uma ferramenta muito forte. Tal como refere Zenhas (2004), esta colaboração 

permite desenvolver a confiança mútua entre EE e DT e, por isso, melhor 

cooperarem na resolução dos problemas dos alunos. 

 Assim, julgo que, face aos dois problemas identificados, esta é uma das 

principais estratégias de intervenção de que dispomos – comunicar o máximo 

possível com os EE de forma a que estes estejam alerta e sejam ativos na 

minimização dos problemas acima identificados. 

 O quadro abaixo representa uma parte do quadro que foi então referido no 

Projeto de DT como forma de orientar os tempos dedicados ao atendimento aos EE. 

A coluna da direita foi aqui acrescentada com o objetivo de fazer um balanço daquilo 

que foi, ou não, cumprido, já que esse era um dos parâmetros de avaliação das 

atividades de DT. 

6 Nome Reunião com o EE  
1 Ana Oliveira FACULTATIVA: aluna de mérito e sem problemas de relacionamento. V 

2 Bárbara Melo FACULTATIVA: aluna de mérito e sem problemas de relacionamento.  

3 Carlos Alves OBRIGATÓRIA: o aluno tem NEE, pelo que os pais deverão estar ao 
corrente do seu aproveitamento e da sua frequência aos apoios. 

V 

4 Catarina Ribeiro FACULTATIVA: aluna de mérito e sem problemas de relacionamento.  

5 Daniela Cordeiro OBRIGATÓRIA: aluna com aproveitamento suficiente. Tende a ser 
marginalizada pelo grupo grande, pelo que poderá estar vulnerável. V 

...planeamento realizado para todos os alunos... 

Tabela 3 – excerto do plano das reuniões realizadas com os EE. 
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Mediação com os Professores do Conselho de Turma 

 Esta é uma das tarefas de DT mais evidentes, já que a DT é o elo de ligação 

entre todos os professores do conselho de turma. Considerando os problemas 

identificados dois aspetos foram tratados de acordo com o Projeto de DT: 

1. Alertar todos os professores para as situações de conflito e discriminação 

dos alunos acima identificados. Recomendar que estejam alerta para 

eventuais episódios de agressividade sem, no entanto, dar demasiada 

importância de forma explícita; 

2. Alertar a professora de CFQ para as dificuldades dos alunos à disciplina, 

sensibilizando-a para as dúvidas existentes. 

 O feedback que tive sobre estes pontos foi através do diálogo com a DT e 

questionando os restantes professores nas reuniões de conselho de turma. Ao longo 

do ano, os professores reportaram uma diminuição dos comportamentos 

conflituosos e, por isso, considero que a atuação dos professores foi correta na 

medida em que os problemas dos alunos deixaram de afetar a sua atitude dentro da 

sala de aula.  

Reuniões de Conselho de Turma e de Recepção aos EE 

 Estas reuniões concorreram para a mesma finalidade que as reuniões de 

atendimento aos EE e foram também uma estratégia de resolução dos problemas 

identificados, ainda que de forma menos expressiva. Tiveram um caráter mais geral 

já que contaram apenas com os representantes dos EE e não com cada um em 

particular e, simultaneamente, serviram para fazer o ponto da situação através da 

troca de informações entre os professores do conselho de turma. 

 Na reunião do 2º período concluiu-se que relativamente ao aproveitamento 

houve, de facto, uma melhoria geral. No caso dos alunos com Plano de 

Recuperação houve também uma evolução significativa de alguns alunos, embora 

se tenham mantido os Planos de Recuperação como medida preventiva. No caso 

destes, a melhoria não se deveu aos apoios para que estavam propostos pois as 

professoras referem que não houve comparências aos mesmos. Poderá dever-se a 

estudo autónomo dos próprios alunos e a uma maior consciencialização da situação, 

pois são alunos que não apresentam dificuldades de aprendizagem graves, tendo a 

maioria dos casos 4 níveis negativos, melhorados agora para 0, 1, 2 ou 3 níveis 

negativos. Embora os professores tenham incentivado os alunos para tal, o facto de 

os horários de apoio serem ao final da tarde, quando os alunos apenas têm aulas de 

manhã, não é uma estratégia muito eficaz de garantir a comparência dos alunos. 
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 Três dos alunos com mais dificuldades mantiveram a sua situação negativa, 

mesmo estando referenciados para apoio e acompanhamento psicológico. Para 

estes três alunos, a orientação vocacional seria uma boa estratégia de motivação 

face à escola, principalmente no caso dos alunos B e C, que revelam muitas 

dificuldades de aprendizagem e um desinteresse acentuado pelos estudos. O facto 

de ter sido alargado o ensino obrigatório até ao 12º ano de escolaridade leva a que 

estes alunos tenham que perspetivar a sua vida escolar por mais três anos. Assim, 

parece-me que estão numa situação em que o aconselhamento vocacional tem uma 

importância acrescida pelas possibilidades de vias técnicas e profissionais 

existentes. Ao propor essa ideia em conselho de turma, todos os professores 

concordaram em que a mãe da aluna B não iria concordar com essa opção pelo 

estereótipo associado à mesma. Na verdade julgo que é importante, não só para 

estes alunos em concreto, desmistificar a conotação negativa associada às vias 

vocacionais pois vejo-as como uma opção bastante válida para os alunos que não 

se identificam com a via académica. 

Aulas de Língua Portuguesa 

 As aulas de LP representaram o contacto entre a DT e a turma, já que não 

existia outro tempo (curricular ou não) que possibilite esse mesmo contacto. Assim, 

estes tempos foram imprescindíveis para a comunicação com a turma. 

Principalmente tendo em conta os conflitos dentro da turma, houve uma conversa 

formal com a turma para a sensibilização para este tema. A DT tinha uma relação 

positiva com os alunos, pelo que se apresentou como uma estratégia na melhoria da 

relação entre os alunos, e dos alunos com os professores da turma.  

Aulas de Educação Física 

 Estando as aulas de EF à minha responsabilidade, tentei também melhorar o 

relacionamento entre a turma. As aulas de ginástica acrobática serviram, assim, 

como uma ferramenta de promoção do trabalho de grupo. Através da formação de 

grupos procurei que o grupo que tende a ser ofensivo tivesse os seus elementos 

dispersos pelos vários grupos de trabalho, agregando alguns dos elementos que 

normalmente eram alvo de gozo, no mesmo grupo.  

 Com este exercício pretendi, então, dispersar os dois grupos sociais 

formados, aumentando a colaboração entre as pessoas dos dois grupos e reduzir a 

influência do grupo mais forte. Em três dos grupos formados, os resultados obtidos 

superaram as minhas expectativas, na medida em que os alunos trabalharam de 

forma muito positiva, mesmo tendo surgido alguns incidentes que provocaram 
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entropia dentro dos vários grupos. O grupo 1 não teve o desempenho esperado e 

julgo que o aluno D constituiu-se como um elemento perturbador ao trabalho do 

mesmo. Neste caso deveria ter agido com medidas disciplinares mais consistentes, 

questão que irei abordar mais à frente. 

 De forma geral, os problemas identificados inicialmente foram resolvidos. O 

aproveitamento dos alunos foi, no final do 3º período considerado satisfatório pelo 

conselho de turma. O quadro abaixo permite uma comparação com os níveis iniciais 

dos alunos em cada disciplina e, como se pode observar, nenhuma das disciplinas 

manteve a média inferior a 2. Simultaneamente, as dificuldades sentidas à disciplina 

de CFQ foram-se dissipando progressivamente. A disciplina de matemática tornou-

se, no entanto, um pouco mais problemática. 
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2 
2 2 0 2 0 10 7 3 2 0 0 

Média 3,24 3,69 3,93 3,72 3,76 3 3,1 3,45 3,83 3,76 4,5 

Tabela 4 – nº de níveis negativos e média a cada disciplina 

 Também ao nível do comportamento foram notórias evoluções, 

principalmente no relacionamento entre os alunos e nas situações de indisciplina. 

Ainda assim, o conselho de turma considerou o comportamento geral pouco 

satisfatório devido à agitação frequente da turma. 

 Nesta área considerei particularmente difícil determinar estratégias eficazes 

na resolução dos problemas identificados. Embora o relacionamento com os pais 

não se tenha constituído propriamente como uma dificuldade, pareceu-me que, só 

por si, pode não ser suficiente para a melhoria do aproveitamento, ou do 

comportamento. Considerando o balanço realizado pela psicóloga que realizou os 

testes de orientação vocacional, penso que foi um bom contributo para criar 

motivação nos alunos face ao estudo. 
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A Disciplina de Educação Física (Área 1)  

CONDUÇÃO DO ENSINO – Dimensão Prioritária 

 As competências referidas no PIF aparecem apresentadas por ordem de 

prioridade de resolução, organizadas por dimensões do ensino – disciplina, 

organização, clima relacional e instrução. Para esta reflexão contribuíram várias 

fontes de informação, de entre as quais, as reflexões diárias, registadas nas 

autoscopias, as reuniões com os orientadores e as observações dos colegas de 

estágio. 

 Penso que na generalidade das tarefas desta área tive capacidade de 

adaptação, criatividade e espírito crítico. Faltei algumas vezes com as minhas 

responsabilidades, ao esquecer-me de determinados materiais, mas posso dizer que 

foi a área em que mais me entreguei.  

Disciplina – Criar rotinas  

 Esta dimensão foi assinalada como prioritária, por uma lado, porque 

garantiria um clima de aula que permitiria, bem ou mal, concretizar as aulas. Por 

outro, foi aquela em que apresentei mais fragilidades. Assim, surgiu em primeiro 

plano a capacidade de prevenir e remediar comportamentos de indisciplina. 

 A turma tinha alguma tendência para conversar durante os momentos de 

instrução e para ter alguns comportamentos fora da tarefa. No entanto, não era uma 

turma problemática. Deste modo, criei algumas rotinas principalmente para os 

momentos de organização da turma. Embora nem todas as regras e rotinas 

estivessem relacionadas com a manutenção da disciplina, foi essencial que 

houvesse coerência na sua aplicação de modo a reduzir os comportamentos 

inesperados.  

 Penso que tive uma boa evolução neste aspeto, já que eu própria era muito 

desorganizada no início do ano. Esta melhoria passou muitas vezes por escrever no 

plano da aula as regras a observar, mas também pela evolução que tive nos 

deslocamentos dentro da aula, pela periferia, e no controlo à distância. Embora 

tenha conseguido implementar todas estas rotinas, este processo foi mais 

progressivo do que o que seria desejável. Tal como referem Betchel, Stevens e Brett 

(2012), a transmissão das regras de funcionamento da aula no início do ano deve 

ser feita de forma planeada e explícita para que os alunos conheçam claramente a 

atitude que se espera da parte deles. Neste sentido, penso que, por um lado, este 

planeamento poderia ter sido mais elaborado e, por outro, deveria ter havido um 
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momento formal, por exemplo, na primeira aula, para comunicar as regras aos 

alunos. 

 Uma das rotinas previstas – tomar banho após a aula – foi bastante difícil de 

pôr em prática. Por não ser referente ao período da aula, tive muita dificuldade em 

que os alunos tomassem banho após a mesma. Por um lado, e ainda que tivesse 

alertado frequentemente os alunos para esta questão, não podia obrigar a tomar 

banho, por outro, o ethos da escola não favoreceu esse hábito. Esta situação será à 

frente abordada de forma mais detalhada. 

 A penalização de comportamentos de indisciplina foi um dos aspetos que 

maior dificuldade levantou por decorrer de situações pontuais e menos frequentes. 

Geralmente, a penalização não passou de uma advertência e foi suficiente para 

assegurar a normal dinâmica. Principalmente no início do ano, deveria ter sido mais 

rígida na identificação deste tipo de comportamentos, pois tinha tendência a tolerar 

algum ruído. Por este motivo, durante o 2º período, a prevenção de comportamentos 

de indisciplina passou a ser uma prioridade. Porém, a estratégia sofreu algumas 

alterações: enquanto que na 1ª etapa de formação estava focada na implementação 

das rotinas, na 2ª etapa essa preocupação passou a ser mais uma tarefa de 

organização, debruçando a minha atenção em alunos com um comportamentos 

mais crítico. 

 Uma das estratégias utilizadas foi fazer com que estes alunos pertencessem 

a grupos diferentes e, embora pudesse evitar, de facto, algumas situações, não foi o 

suficiente para reduzir significativamente os comportamentos fora da tarefa. 

 No caso do aluno E a indisciplina surgiu sempre no decorrer de jogos, por má 

aplicação das regras por parte dos colegas, por parte dele, ou por haver uma grande 

discrepância entre o desempenho dele e de outro colega menos apto. Na verdade, 

julgo que não é solução evitar essas situações, já que o aluno tem que aprender a 

lidar com elas. Quando isso ocorreu, fui rigorosa a penalizá-lo, obrigando-o a sentar-

se dentro, ou fora da aula, chegando mesmo a fazer participação de ocorrência 

quando a situação o exigiu, pois foi mal educado comigo e com os outros 

professores. Com este aluno, a conversa em privado foi muito importante pois é 

muito empenhado nas aulas, e após várias abordagens do assunto, o seu 

comportamento tem melhorado e a sua relação com os colegas também. Esta 

abordagem foi mantida ao longo do ano e penso que teve resultados positivos, 

embora no final do ano o aluno ainda tivesse uma postura um pouco agitada. 

 O aluno F tinha tendência a perturbar os momentos de instrução com 

brincadeiras para toda a turma e não necessariamente quando está em tarefa. No 

caso deste aluno continuei apenas a ser rigorosa na aplicação das regras de aula, 
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penalizando-o através da interrupção da atividade, tarefas escritas e também algum 

diálogo em privado. Em retrospetiva, penso que, em situações pontuais deveria ter 

agido de forma mais severa com o aluno quando este interrompia a instrução. Pelo 

tipo de comportamentos do aluno, a conversa privada não teve resultado, uma vez 

que este pretendia chamar a atenção dos colegas, e não a minha. 

 O aluno D revelou desde o início do ano uma atitude de desrespeito por 

colegas, professores e pelo espaço de aula, não realizando muitas das atividades 

por diversos motivos. Algumas das medidas tomadas foram tirar o aluno da prática 

por estar a perturbar, conversar com ele alertando-o para os comportamentos 

errados, escrever um recado para a mãe, e expulsar o aluno da aula com falta 

disciplinar. Nenhuma destas medidas foi eficaz, pois o aluno continuou com o 

mesmo comportamento. O comportamento deste aluno pode ser explicado pelo 

tempo que eu demorei a consolidar as rotinas da aula, pois só no início do 2º 

período é que ficaram completamente implementadas.  

 Oliver, R., Wehby, J. & Reschly, D. (2011), num artigo de revisão acerca da 

gestão dos comportamentos dentro da aula, referem que a maioria dos professores 

eficazes dão um grande ênfase à implementação das rotinas e regras da aula como 

medida de prevenção de comportamentos disruptivos, por oposição à reação aos 

mesmos. Neste sentido, o reforço das rotinas da aula no início de cada período, foi 

uma forma de conter alguns comportamentos desviantes. Não obstante, no final do 

2º período, o aluno foi bastante penalizado com tarefas alternativas para fazer e foi 

estabelecido o contacto com a mãe, embora não tivesse oportunidade de reunir com 

o aluno simultaneamente. Adicionalmente, o aluno foi frequentemente confrontado 

com a sua avaliação (negativa) de modo a consciencializá-lo das consequências dos 

seus comportamentos. 

 Sendo um aluno com bastantes capacidades, hesitei em atribuir-lhe nível 2 

no final do 2º período pois pensei que pudesse piorar a sua atitude face à disciplina. 

No entanto, aconteceu precisamente o contrário e, talvez por ter consciência das 

suas capacidades, o aluno reverteu totalmente a sua atitude, mostrando-se um 

aluno interessado, um pouco desafiador, mas cumpridor. 

 No caso destes alunos, como dos restantes, foi muito importante a melhoria 

do controlo da disciplina à distância. Embora a intervenção simultânea não tivesse 

surgido nos primeiros tempos, o controlo visual evoluiu muito rapidamente. O 

mesmo aconteceu com algumas estratégias de organização, como a circulação pela 

periferia do espaço, o posicionamento, a arrumação do material, e outras que 

contribuíram para um melhor controlo do espaço de aula. Nestas estratégias, a 

gestão dos comportamentos durante a montagem do material foi onde apresentei 
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mais dificuldades. Numa perspetiva futura, o manuseamento do material deverá ser 

introduzido desde o início do ano como uma rotina, mas ensinado o modo de o 

fazer, se for necessário demonstrando-o, e formando grupos para tal. 

 Enquanto que inicialmente (durante a 1ª etapa de formação) a estratégia de 

prevenção de comportamentos de indisciplina passou essencialmente pela 

implementação das regras e rotinas da aula, na 2ª etapa de formação focalizei a 

prevenção em três ou quatro alunos mais susceptíveis de ter comportamentos de 

desvio. Nessa fase, as rotinas da aula passaram a fazer parte de preocupações 

mais gerais de organização. 

 Tal foi possível pela melhoria da capacidade de antecipar os 

comportamentos de desvio, apesar de ainda revelar dificuldade em preveni-los 

eficazmente. Penso de no futuro esta dimensão será aquela em que deverei investir 

mais, não só determinando e planeando formas de penalização desses 

comportamentos, como dando bastante ênfase às rotinas, especialmente na fase 

inicial do ano letivo. 

Organização – planear o máximo possível 

 Tal como proposto no PIF, a gestão dos alunos foi a primeira prioridade a 

trabalhar, nomeadamente, a formação dos grupos. Uma estratégia utilizada foi 

planear os grupos a utilizar em cada aula, para não ter que os formar no momento. 

Enquanto que no 1º período este era um aspeto prioritário de formação, ao longo do 

2º período esta preocupação foi deixando de ser necessária, pois à medida que fui 

conhecendo a turma tornou-se mais imediata a formação de grupos por nível e 

heterogéneos, por vezes permanecendo semelhantes de aula para aula. 

Rapidamente se tornou necessário planear os grupos ao nível da Unidade de Ensino 

(UE), como estratégia de formação dos mesmos. Desta forma, consegui melhorar os 

resultados a nível da disciplina, mas também da eficácia do ensino. 

 Um dos problemas sentidos nesta tarefa foi o equilíbrio entre grupos 

homogéneos e heterogéneos. Na medida em que a prática pedagógica deve ser 

referenciada aos PNEF, procurei nesta tarefa, não cair na tentação de diferenciar 

demasiado os grupos de trabalho, fazendo-o apenas quando necessário. Embora os 

grupos de nível estivessem definidos a nível do planeamento, nas tarefas da aula 

estes alternaram entre homogéneos e heterogéneos. A literatura refere que, apesar 

de ser uma questão com muita importância para os professores, torna-se difícil 

chegar a um consenso quanto à melhor forma de o fazer, por se tratar de uma 

questão onde está envolvida uma grande componente afetiva/relacional (Russell, 

2010). Deste modo, cada turma requer uma estratégia própria. 
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 Através da gestão de grupos nesta turma e respetiva reflexão sobre os 

resultados foi possível concluir alguns aspetos: 

- a utilização de grupos homogéneos obrigou a uma maior diferenciação 

das tarefas da aula, mas facilitou a observação dos alunos. Neste 

sentido, as aulas dedicadas à avaliação formal poderão ser facilitadas 

adotando este tipo de organização;  

- na maioria das matérias, os alunos com menor nível de desempenho 

tiveram um maior envolvimento quando integrados em grupos 

heterogéneos, o que vai ao encontro dos resultados obtidos por 

Tomlinson e colaboradores (2003) . E por este motivo, dei primazia a este 

tipo de organização. Porém, ao contrário do que referem os mesmos 

autores, os alunos mais aptos tendiam a desmotivar nestas 

circunstâncias; 

- a utilização de grupos homogéneos foi mais predominante no início do 

ano, diferenciando consequentemente as tarefas de cada grupo, 

enquanto que a utilização de grupos heterogéneos foi predominante mais 

à frente no ano letivo. Isso aconteceu porque tornou-se mais simples 

gerir a diferenciação através da formação de grupos de nível e, à medida 

que fui ganhando experiência fui capaz de fazer essa diferenciação 

através de objetivos e feedback individualizados utilizando os grupos 

heterogéneos. Além disso, do ponto de vista didático, essa sequência 

cronológica poderá fazer mais sentido uma vez que inicialmente as 

diferenças entre os alunos poderão ser mais notórias do que no final, 

exigindo por isso, uma intervenção mais discriminada de modo a 

recuperar os alunos que assim o necessitem. 

 Ainda no 1º período, a ordem de apresentação da informação durante a 

instrução foi objeto de formação, tendo sido muito importantes para tal as 

observações dos meus colegas estagiários e do professor orientador que estiveram 

sempre atentos ao meu discurso: objetivo da tarefa, descrição, organização, 

demonstração. Num fase inicial a falha nestas competências levavam a que a turma 

não prestasse atenção ao discurso, originando momentos de distração e impedindo 

os alunos de compreender a informação transmitida. À medida que melhorei o meu 

desempenho consegui não só fazer com que os alunos estivessem atentos, como 

também aumentar a quantidade de informação transmitida. 

 Simultaneamente com a organização do discurso foi possível introduzir o 

questionamento de forma mais sistemática. Apenas na 2ª etapa de formação 

consegui fazê-lo de forma mais consistente e, de futuro, poderá ainda ser alvo de 
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maior investimento, direcionando mais as questões para alunos estratégicos e 

aumentando a sua frequência. 

 O planeamento dos materiais a utilizar durante toda a aula foi um outro 

aspeto da organização com que me preocupei. Não utilizei nenhuma estratégia 

específica que não a elaboração prévia da listagem do material necessário. Na 

verdade, todo o trabalho tem sido no sentido de antecipar todos os pormenores da 

aula de forma a não esquecer nenhum pormenor. Tal como este, outros aspetos tem 

sido melhorados e conseguidos por se tornarem automatismos, pois são princípios 

básicos de organização que não são necessariamente difíceis de executar, mas que 

por dependerem de decisões mais tácitas, estão também associadas a uma maior 

experiência de lecionação: 

- deslocamentos e posicionamento dentro da aula sem virar as costas aos 

alunos, nomeadamente ao fazer as ajudas da ginástica ou a acompanhar 

jogos que decorrem em campos transversais ao pavilhão; 

- instrução para a formação de grupos, utilizando sempre a mesma organização: 

sentados no chão em filas correspondentes aos grupos; 

- agarrar a bola em jogo para falar com os alunos; 

- utilizar o quadro para explicar a organização; 

- guardar tempo no final para arrumação do material. 

 Durante o 2º período, as dificuldades supracitadas foram consolidadas tendo, 

no entanto, sido definidas outras duas prioridades de formação. O primeiro foi o 

reforço das rotinas da aula, já que a última etapa terminou e não as tinha 

completamente consolidadas. Penso que durante a 2ª etapa de formação houve, de 

facto, uma grande evolução da turma nestes comportamentos. Excepto dois ou três 

alunos perturbadores, a generalidade da turma cumpriu com fluidez a entrada e 

saída das aulas, o manuseamento do material, as idas ao balneário, e a forma de 

estar dentro da aula. Para a consolidação dessas rotinas contribuíram dois aspetos: 

a) uma explicação objetiva e clara da organização de cada aula, explicitando aquilo 

que se espera que cada aluno tenha cumprido no final da mesma; b) no seguimento 

da justificação anterior, uma responsabilização dos alunos pelo trabalho que 

deverão desenvolver na aula. Consequentemente, a avaliação formativa teve nesta 

fase uma grande importância no envolvimento da turma nas tarefas da aula. 

 Isto leva também a um aspeto já referido no Planeamento da Etapa que foi a 

mudança de estrutura das aulas para uma organização em estações. Este tipo de 

organização, que de início eu não conseguia pôr em prática, surgiu por força das 

circunstâncias, devido a uma redução muito grande do número de aulas previsto. 

Necessariamente, tive que conciliar mais matérias na mesma aula para que os 



 37 

alunos tivessem oportunidade de as praticar antes dos momentos de avaliação 

formal. Penso que essa adversidade acabou por ser uma mais valia porque, embora 

já tivesse utilizado este tipo de organização nas aulas, não tinha, de facto, percebido 

as suas potencialidades. Deste modo, identifico essencialmente vantagens 

organizativas e de clima de aula: prática mais frequente das matérias por parte dos 

alunos; maior facilidade na diferenciação, por grupos de nível; maior autonomia dos 

alunos em cada estação; clima de trabalho mais favorável e propiciador de maior 

responsabilização decorrente da autonomia dada aos alunos. Tal como irei referir 

mais à frente, este tipo de organização tornou-se mais vantajoso na lecionação do 1º 

CEB do que nos ciclos seguintes.  

 Por outro lado, encontro algumas desvantagens a nível de instrução, já que 

se torna mais difícil introduzir conteúdos novos numa aula com esta estrutura. Além 

disso, as situações que são exequíveis numa estação, são, normalmente, situações 

reduzidas de determinada matéria, e por vezes torna-se necessário fazer jogo formal 

usando uma área de jogo maior. Fazendo uma análise das características deste tipo 

de aula parece-me que serão muito úteis para aulas em que esteja mais presente a 

revisão e repetição de conteúdos já dados. Por outro lado, é bastante importante a 

utilização de suportes visuais que disponibilizem a informação para quando o 

professor não está próximo dessa estação. Finalmente, requer que a turma tenha a 

autonomia suficiente para trabalhar em grupos mais pequenos e com uma 

supervisão variável por parte do professor, pois haverá estações em que o professor 

dedicará menor controlo. 

 O segundo aspeto da dimensão organização que tive como prioridade de 

formação ao longo desta 2ª etapa de formação foi a criação de tarefas para os 

alunos que não participam na aula prática. Preparei assim, três atividades.  

 Inicialmente comecei por dar instrução aos alunos para que fizessem uma 

ficha de leitura sobre determinados temas, baseando-se num livro ou texto sobre 

temas variados. No caso da turma do meu colega estagiário foi muito curiosa a 

reação dos alunos perante uma tarefa de memorização de músculos e acidentes 

ósseos palpáveis, que tinha o intuito de ser uma tarefa penalizadora. O grupo de 

alunos ficou interessadíssimo pela matéria, e passou a aula a colocar questões e no 

final da aula chegou à conclusão que era muito melhor não trazer equipamento. 

 Embora estas tarefas tenham servido o seu propósito, no 3º período procurei 

contextualizar um pouco mais os temas abordados com os conteúdos da área dos 

conhecimento. Esta alteração foi particularmente adequada porque uma das alunas 

estava permanentemente impedida de fazer aula prática e, deste modo, esteve mais 

integrada nas tarefas da turma. 
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 A elaboração do relatório da aula também foi uma estratégia utilizada. Por 

fim, utilizei outras estratégias, como a participação nas atividades da aula, ajudando 

no transporte de material, acompanhando os colegas ou arbitrando jogos. Estas 

tarefas tiveram um resultado muito positivo, na medida em que pude observar os 

alunos noutro tipo de atividades. Por exemplo, uma aluna muito fraca na 

generalidade das matérias, sem nunca ter realizado tal tarefa, propus-lhe que 

fizesse a observação dos colegas na matéria de basquetebol, focando determinados 

indicadores. Após 5 minutos, a aluna tinha construído uma tabela de observação 

com uma escala de classificação para toda a turma. Um outro exemplo, foi uma 

aluna que por ter atestado médico não participava nas aulas práticas e que tendia a 

mostrar alguma resistência às atividades propostas. Nas aulas de ginástica 

acrobática, esteve sempre a trabalhar com o seu grupo, coordenando a coreografia, 

de tal modo que, no dia da apresentação, verificando que a aluna estava a faltar o 

grupo disse que não conseguia fazer o esquema sem ela. 

 Pelos exemplos que aqui apresento, penso que este tipo de atividades foram 

muito importantes para manter o envolvimento dos alunos e permitiram-me observar 

os alunos em diferentes situações.  

 Comparando as dificuldades sentidas num e noutro períodos, é possível 

denotar algumas diferenças. Numa fase inicial as preocupações centraram-se 

essencialmente na adoção de comportamentos imediatos e espontâneos relativos à 

dimensão organização, como a deslocação dentro do espaço de aula, disposição 

dos alunos, controlo do material. Já no segundo período, as preocupações puderam 

ser menos centradas na ação imediata, mas com níveis de organização com mais 

impacto na estrutura da aula e, por isso, mais abrangentes e planeáveis, como o 

caso da organização por estações e as tarefas para atribuir aos alunos que não 

realizaram a aula prática. Nesta perspetiva, a libertação da atenção de tarefas 

relacionadas com a aula, permitiu-me planear melhor a organização das UE no seu 

todo. 

Clima Relacional – 14 anos... 

 Tal como já foi referido anteriormente, a turma tinha um espírito muito 

competitivo e era muito preocupada com as classificações. Mesmo os alunos mais 

fracos, que poderiam ser mais desinteressados estavam sempre muito ansiosos 

com as classificações. Não se pode descurar o lado positivo dessa atitude, que fez 

com que houvesse um grande interesse pelas aulas e pelos resultados. Porém, e na 

imaturidade dos 14 anos, por vezes tornou-se pouco saudável a comparação 

constante com os colegas, o foco exagerado na classificação final, muitas vezes 
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sem terem consciência real do seu desempenho, e uma grande ansiedade à volta 

deste tema.  

 Para que a avaliação formativa traga resultados efetivos na aprendizagem 

dos alunos, deverá haver um clima de aula que permita que os alunos encarem o 

erro e as correções como uma ferramenta de aprendizagem (Araújo, 2015). Por isso, 

desde a avaliação inicial, que a minha intervenção foi no sentido de atenuar essa 

atitude direcionada para os resultados, realçando uma grande transparência no 

processo de atribuição de classificações, e através de muito diálogo acerca do 

significado da avaliação formativa, e da utilização dos níveis de desempenho 

(Introdutório [I], Elementar [E] e Avançado [A]). Durante as primeiras semanas não 

foi nada fácil porque a turma começou por ser muito aversa, criando uma má relação 

professor-alunos. Progressivamente foram melhorando essa atitude, o que julgo 

estar relacionado com a transparência que consegui dar ao processo, que mais à 

frente irei explicar.  

 Pela mesma característica acima enunciada, a turma teve uma relação 

bastante boa com as tarefas. Alguns alunos críticos apresentaram uma grande 

desmotivação face à disciplina, mas coletivamente houve um bom empenho. 

Procurei manter essa motivação, utilizando estratégias desafiantes para os alunos e 

diferenciando o máximo possível o processo ensino-aprendizagem. No entanto, nem 

sempre o consegui, principalmente com os alunos mais avançados. A principal 

dificuldade aqui foi formar os grupos por forma a que, houvesse um grupo que na 

sua totalidade conseguisse manter a execução dos exercícios mais complexos. O 

exemplo mais representativo desta situação foi na matéria de voleibol, onde há uma 

grande dependência inter jogador para a manutenção do fluxo de jogo. 

 Além da relação professor-alunos acima referida, a relação dos alunos entre 

si foi uma preocupação durante quase todo o ano letivo, dado o caso específico 

apresentado na Direção de Turma. No planeamento e na intervenção este foi um 

aspeto que teve que estar sempre presente. 

 O principal cuidado foi ao nível da formação dos grupos de trabalho, mas, 

dado o problema, nem sempre separei a aluna A e a aluna G (entre as quais 

surgiram bastantes conflitos), dependendo da matéria, do meu controlo e da 

composição dos grupos. Já que o caso era entre alunos, penso que não poderia 

intervir mais do que intervim, pois já são alunos com alguma maturidade e houve 

necessidade de respeitar a sua privacidade. Ao mesmo tempo mantive-me atenta a 

situações de desrespeito uns pelos outros dentro da aula. Essas situações 

ocorreram algumas vezes entre as alunas G, H, I, J e L, mas não da parte da aluna 

A. Esta última mostrou-se sempre muito correta em qualquer situação, mesmo 
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quando teve que trabalhar com as alunas em questão, contribuindo mesmo para um 

bom clima de aula.  

 Julgo que foi essencial, no caso desta turma, a não formação de grupos 

atendendo ao sistema social dos alunos, sob risco de ocorrerem situações de 

exclusão social e surgimento de conflitos inter pares. 

Instrução – o conhecimento pedagógico das matérias 

 O conhecimento pedagógico de cada matéria, particularmente daquelas onde 

tenho mais dificuldades, não sendo uma prioridade logo desde a 1ª etapa de 

formação, apresentou-se sempre como uma ferramenta de aperfeiçoamento de 

outras competências, nomeadamente aquelas relacionadas com a intervenção e, por 

isso, foi sempre alvo de preocupação contínua. Identifico-me com Ward (2013) 

quando este defende que o conhecimento do conteúdo é um aspeto chave na 

apreciação da eficácia de um professor e que esse conhecimento manifesta-se nas 

tarefas apresentadas aos alunos. Dyson (2014) acrescenta ainda que o 

conhecimento pedagógico do conteúdo é ainda mais importante na medida em que 

é um tipo de conhecimento muito específico e contextualizado, permitindo ao 

professor traduzir o seu conhecimento da matéria em tarefas apropriadas e 

adaptadas aos alunos. 

 Durante o estágio e na tentativa de superação das dificuldades relacionadas 

com este aspeto, penso que a aquisição do conhecimento pedagógico do conteúdo 

foi essencialmente melhorado através da partilha de experiências e observação os 

colegas estagiários. Embora o estudo autónomo, através de leitura e pesquisa tenha 

sido essencial para aprofundar as matérias, mais críticas, para mim, apenas através 

do diálogo, observação e troca de experiências entre professores do grupo de EF foi 

possível conhecer e desenvolver as formas mais adequadas de transformar esse 

conhecimento teórico e prático em situações de ensino aprendizagem adequadas. 

 No basquetebol, sendo uma matéria na qual tinha muita dificuldade, tive uma 

grande ajuda dos meus colegas de estágio na melhoria do feedback e da 

demonstração. Nesta matéria, as minhas principais aprendizagens foram no sentido 

de responder à pergunta: quais os aspetos críticos a desenvolver de modo a 

desconstruir o jogo em nuvem? – penso que esta evolução na matéria foi notória nas 

aprendizagens dos alunos pois, sendo inicialmente uma matéria crítica, verifiquei 

que a generalidade dos alunos concluiu o ano letivo conhecendo e concretizando os 

princípios básicos do jogo de basquetebol – defesa individual, criação de linhas de 

passe, cortar após passar e lançar na passada. 
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 Nas danças adquiri conhecimento através de estudo autónomo e prática com 

os colegas de estágio e, ainda, através de uma aluna que praticava danças. Nesta 

matéria deverei ainda procurar mais formação, pois é uma área onde revelo muitos 

pontos fracos e constitui-se como uma matéria nuclear dos PNEF.  

 Embora não estivessem referidas no PIF considero que o futebol e o 

badminton não são matérias fortes e a evolução que tive nesta 2ª etapa deveu-se 

muito à observação de outros professores, nomeadamente durante as semanas de 

preparação e intervenção da semana de Professor a Tempo Inteiro (PTI). Nessas 

semanas tive oportunidade de observar, não só exercícios, como a própria 

intervenção nessas matérias, como as componentes críticas mais salientadas pelos 

professores face ao ano de escolaridade.  

 Penso que um dos principais entraves ao desenvolvimento da matéria de 

badminton foi o elevado número de alunos face ao espaço disponível. Uma vez que 

quase todos os alunos já dominavam as técnicas de batimento, aliás, com um 

elevado grau de coordenação motora, seria necessário aprofundar a cultura de jogo 

formal, para a qual teria sido necessário um espaço e linhas de campo adequadas. 

Assim, verifiquei que as aprendizagens nesta matéria ficaram limitadas ao 

desenvolvimento do jogo reduzido. A observação dos treinos de DE foi também uma 

forma de aumentar o conhecimento na matéria, no entanto, não foi suficiente para 

superar a dificuldade acima referida. 

 No futebol, apesar de ter um bom nível de prática, tive dificuldade em 

concretizar situações de aprendizagem adequadas. Considero como uma possível 

explicação para isso, a minha experiência anterior na matéria. As minhas 

experiências anteriores nesta matéria quase nunca foram organizadas, sendo na 

sua maioria situações informais de jogo (jogos no recreio ou na rua), o que me torna 

difícil uma estruturação das aprendizagens necessárias. Embora tenhamos tido 

alguma preparação nesta matéria durante formação inicial, julgo que é impossível 

negar a importância das experiências desportivas anteriores na capacidade de pôr 

em prática situações de aprendizagem adequadas (Zeichner & Gore, 1990). 

 Do ponto de vista dos alunos, verifiquei uma antítese na lecionação desta 

matéria e foi das poucas situações de discrepância no acesso ao currículo entre 

rapazes e raparigas, reportadas na literatura (Mesquita e Rosado, 2011), que pude 

verificar claramente na lecionação da EF nesta escola. Se, por um lado a 

generalidade dos rapazes se situou inicialmente no nível A ou, no mínimo, Parte de 

Elementar (PE), as raparigas apresentaram um desempenho muito aquém do nível I. 

O facto de ter identificado o futebol como matéria prioritária apenas para raparigas 

acabou por se reverter apenas numa degradação do clima de aula, já difícil de gerir. 
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Do ponto de vista deste caso muito concreto, penso que a matéria de futebol não 

trouxe os benefícios pretendidos pela sua existência no currículo. 

 Ao lecionar a matéria de voleibol consegui ser eficaz na diferenciação do 

ensino. Penso que o feedback transmitido aos alunos foi adequado, na medida em 

que consegui transmitir aos alunos aspetos técnicos concretos que lhes permitiram 

efetivamente evoluir (enquadramento com a bola no toque de dedos, posição dos 

membros inferiores e superiores na manchete, entre outros). Simultaneamente 

consegui abordar aspetos táticos (proteção ao ataque, por exemplo) com os alunos 

mais avançados, fazendo recurso à demonstração e ao suporte visual. No entanto, 

deparei-me com a dificuldade de construir grupos que permitissem dar continuidade 

a exercícios deste nível, já que poucos alunos o atingiram. De qualquer forma, 

penso que esta abordagem foi importante para os alunos como forma de aumentar 

as seu conhecimento do jogo, ainda que a maior pare da turma não tenha 

conseguido adquirir essas competências práticas. 

 As matérias de ginástica foram aquelas onde senti ter maior influência nas 

aprendizagens dos alunos. Por um lado, verifiquei melhorias no clima relacional 

entre os alunos pela cooperação exigida nas tarefas propostas. Embora o tivesse 

procurado, não consegui estabelecer esse nível de cooperação nas restantes 

matérias e, nesse sentido, considero que o ênfase dado à ginástica foi determinante 

para o desenvolvimento dos alunos. Por outro lado, através de progressões, 

feedback claro e prescritivo, e de motivação consegui incutir prazer pela prática em 

alunos que inicialmente tinham muita aversão à matéria. Da mesma forma, pelo 

facto de a ginástica estar muito pouco presente no currículo dos alunos que têm feito 

o seu percurso naquela escola, verifiquei que foi necessário bastante empenho da 

minha parte para que conseguisse transformar essa atitude dos alunos. 

 De um modo geral, as matérias onde tenho um melhor conhecimento do 

conteúdo foram aquelas onde pude dar um feedback mais prescritivo, pertinente e 

específico. As situações de jogo formal foram aquelas onde se verificou maior 

dificuldade de transmissão de feedback, pelo que deverei parar mais vezes a classe 

para transmitir feedback gerais, por forma a conseguir uma melhor compreensão por 

parte dos alunos.  

 As características de feedback acima referidas (especificidade, direção, 

prescrição) são propriedades do feedback tradicionalmente apontadas como sendo  

potenciadoras de aprendizagem (Rosado e Mesquita, 2011). No entanto, Gamlem & 

Smith (2013) apresentam uma forma um pouco diferente de apreciar o feedback 

emitido pelo professor, que se centra na forma como os alunos o percebem. 

Segundo este autor, os alunos consideram o feedback mais pertinente e útil quando 
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o professor fecha o ciclo de feedback e faz correções por forma a que os alunos 

tenham tempo e oportunidade de melhorar esse mesmo desempenho. Neste 

domínio penso que tive uma intervenção formativa ainda que, de início, não 

conseguisse fechar o ciclo de feedback. Ainda que procurasse manter objetivos 

coerentes ao longo do tempo para cada aluno, as aulas onde houve uma maior 

variedade de matérias abordadas foram mais difíceis de proporcionar tempo aos 

alunos para que pudessem corrigir os erros e correções apontados. Esta situação 

vai ao encontro do que referi anteriormente acerca do tempo de prática numa 

organização por estações, de que pode, por vezes, não ser suficiente para 

aperfeiçoar determinadas competências. 

 Na segunda etapa foquei-me sobretudo em completar mais vezes o ciclo de 

feedback. Consegui, de facto, ser mais metódica na observação dos alunos, e uma 

ferramenta que me ajudou nessa tarefa foi a utilização de fichas de registo nas 

várias matérias, pois obrigou-me a estar atenta a determinados alunos até que 

cumprissem a tarefa. 

 Penso que a utilização dos diferentes estilos de ensino foi adequada ao nível 

de prática da turma e às suas características particulares. Considerando o espectro 

dos estilos de ensino de Mosston e Ashworth (2008), a tarefa foi o estilo mais 

predominante, pois permitiu um bom equilíbrio entre o controlo das tarefas e a 

autonomia dos alunos. Este estilo de ensino foi predominante na lecionação dos 

Jogos Desportivos Coletivos (JDC) de modo a poder representar determinada fase 

do jogo, contudo poderia ter sido mais explorado na diversificação dos jogos 

utilizados. 

 Em matérias como a ginástica foi utilizado o estilo de ensino divergente, na 

produção de esquemas de grupo. O facto de a turma trabalhar eficazmente em 

grupos, levou-me a optar por organizar as aulas de ginástica desta forma durante o 

2º período. Os alunos obtiveram resultados muito satisfatórios, não só do ponto de 

vista relacional (uma dificuldade da turma), como do ponto de vista do seu 

desempenho. Este estilo permitiu que cada aluno mostrasse o seu potencial sem ser 

necessária a formação de grupos de homogéneos.  

 No planeamento dos estilos de ensino poderei fazer uma maior diferenciação 

dos mesmos. Em casos em que a turma seja heterogénea, poderei promover uma 

prática mais divergente para alunos mais aptos e mais autónomos, atribuindo a 

alunos menos aptos tarefas mais prescritivas. Tal como se verificou nesta turma, um 

dos grupos não estava preparado para trabalhar da mesma forma que os restantes, 

pelo que teria sido benéfico utilizar ainda a tarefa ou mesmo a autoavaliação. 
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 O ensino recíproco foi também utilizado em danças e penso que foi a melhor 

forma de trabalhar esta matéria pois permite formar grupos mais pequenos do que 

por comando, situação que os alunos preferiram. 

 A autoavaliação foi utilizada em quase todas as matérias. Embora tenha 

resultado como forma de orientação da prática, e de responsabilização dos alunos, a 

autoavaliação que os alunos fizeram de si próprios não foi muito correta, por motivos 

já referido atrás. 

 Da mesma forma que a autoavaliação, o estilo de ensino inclusivo foi 

utilizado também em várias matérias. Permitiu aos alunos adequar a prática ao seu 

nível e, embora de início eu não estivesse muito segura de que fosse ter um 

resultado positivo, a forma como os alunos foram corretos na sua utilização 

surpreendeu-me, levando-me a replicar a sua utilização. 

 Ao utilizar estilos de ensino mais divergentes fui também notando alguma 

resistência por parte dos alunos, pelo facto de não estarem familiarizados com esse 

tipo de estratégias. De facto, através de todas as observações realizadas pelos 

professores estagiários (na semana de PTI, para o trabalho da área 2 e outras) foi 

possível verificar que na quase totalidade das aulas os estilos utilizados foram o 

comando e a tarefa. O recurso a estilos progressivamente mais divergentes 

requereu, por isso, alguma prática e explicação dos objetivos pretendidos com cada 

estilo. Um outro fator que influenciou a escolha dos estilos a utilizar foi o controlo da 

disciplina. Sendo esta uma dificuldade apontada no PIF, optei por não diversificar 

demasiado os estilos de ensino, sob risco de não conseguir controlar a turma. 

PLANEAMENTO 

 Os PNEF, nomeadamente o PNEF do 3º CEB, constituiu-se como o principal 

documento orientador do planeamento, juntamente com algumas decisões de 

gestão curricular tomadas a nível do grupo de EF. Assim, no núcleo de estágio foi 

adotado um modelo de planeamento por etapas, explícito no Plano Anual de Turma 

(PAT) e restantes níveis de planeamento, que nos permitiu concretizar os objetivos 

de acordo com os princípios de ecletismo, diferenciação e inclusão propostos nos 

PNEF. 

 A articulação de todos os níveis de planeamento surgiu como uma 

consequência dos balanços e avaliações realizados. Além disso, ao longo do 

processo de estágio surgiram também outras questões que não foram inicialmente 

previstas e que levaram a alterações no planeamento do ensino. Disso são exemplo 

os feedbacks dos professores orientadores, dos colegas e outras correções que eu 
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própria considerei pertinentes. Os planos de UE foram aqueles que mais refletiram 

essas alterações por serem referentes a períodos de tempo mais curtos, mas 

também ocorreram alterações ao nível do plano das etapas. Tal como refere 

Carvalho (1994), para que o planeamento tenha significado e seja focado na 

aprendizagem dos alunos, a especificação das etapas de aprendizagem só deve 

ocorrer após a avaliação da etapa anterior. Esta constante adaptação do 

planeamento foi decisiva para um maior ajustamento do mesmo às necessidades 

dos alunos e também às minhas.  

  As diferenças entre as práticas dos professores estagiários e dos 

professores de EF foi um dos principais entraves à colaboração entre uns e outros. 

Penso que esta lacuna foi ainda mais notória no período de avaliação inicial, 

momentos onde o trabalho coletivo teria sido importante para um melhor 

planeamento do ano letivo. 

A análise feita a seguir assenta sobre cada um dos níveis de planeamento, 

aparecendo segundo a sua prioridade de elaboração ao longo do ano letivo. 

Planeamento da Etapa de Avaliação Inicial – As práticas dos 

professores e dos professores estagiários 

 A 1ª Etapa correspondeu ao período de AI. Para tal foi elaborado um 

planeamento de forma a preparar esta etapa que incidiu sobretudo sobre a 

calendarização das matérias a observar e algumas estratégias de ensino e 

instrumentos a utilizar, dando resposta a todas as decisões tomadas até ao 

momento. 

 Logo na primeira reunião, antes do início das aulas verificámos que os 

professores não utilizam o PAI. Apesar de este ter sido discutido e aprovado no ano 

anterior, não foi aplicado pelos professores e, assim, percebemos que os 

ajustamentos que fossem precisos fazer teriam que ser feitos por nós, professores 

estagiários. Esta tarefa não foi particularmente difícil, mas demorou algum tempo até 

darmos como pronto esse trabalho. Isto porque, à medida que foram decorrendo as 

aulas, fomos detetando aspetos nos quais não tínhamos pensado antes de nos 

depararmos com eles. Apresento de seguida o conjunto das alterações efetuadas: 

- substituição das tabelas de referência da aptidão física, orientada para a 

performance, pelas tabelas de referência da Zona Saudável de Aptidão 

Física (ZSAF) do Fitnessgram; 

- atualização do teste de abdominais (protocolo do Fitnessgram) por uma 

adaptação feita em Grupo de EF; 
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- correção de alguns indicadores de observação pouco úteis, substituindo por 

indicadores mais concretos; 

- acrescento de indicadores de observação coletiva dos níveis de jogo para os 

JDC; 

- subtração das matérias que não seriam observadas na AI (corrida de 

barreiras e danças). 

 Apesar de termos tido o cuidado de fazer adaptações para adequar o PAI às 

práticas do grupo (teste de abdominais), era suposto que este tivesse uma 

participação ativa no seu ajustamento. Por um lado, e havendo liberdade para que 

cada um procedesse da maneira que considerava mais correta, seguimos o 

conselho do orientador de ajustarmos o protocolo e aplicarmos no seio do núcleo de 

estágio, mas penso que deveríamos ter levado o assunto à discussão com o grupo 

de professores de EF.  

 Esta dificuldade em reunir com o grupo no início do ano é um dos exemplos 

da falta de comunicação entre os professores do grupo de EF, já referida 

anteriormente. 

 Um outro exemplo disso é o facto de não ter sido realizada conferência 

curricular, situação que levou a uma dificuldade mencionada no PIF – a flexibilização 

do roulement em função das necessidades das várias turmas. Tal como referem 

Costa, Onofre, Martins, Marques e Martins (2013), a realização da conferência 

curricular inicial é determinante para a definição de objetivos e estratégias a nível 

coletivo. Os autores concluem ainda que o trabalho coletivo é determinante no 

sucesso dos alunos, devido ao processo de desenvolvimento profissional dos 

professores que lhe está inerente. Por isso, não só neste, mas também noutros 

aspetos, apontados ao longo do relatório, penso que o grupo de EF da escola terá 

ainda uma margem para o desenvolvimento do trabalho coletivo. 

 Estes são aspetos nos quais, os professores estagiários dificilmente 

poderiam intervir. Por um lado, no início do ano houve uma preocupação com outras 

tarefas mais prioritárias e urgentes, e ao mesmo tempo, os professores tinham já 

rotinas bastante implementadas que não eram fáceis de questionar sem argumentos 

bem preparados. 

 Ao longo da etapa de AI houve necessidade de ajustar alguns procedimentos 

relativos ao planeamento. Tal como referido no PIF, a recolha de informação sobre 

todos os alunos da turma durante a observação das matérias foi uma tarefa que 

suscitou dificuldade. Como estratégia de superação introduzi algumas alterações 

nas grelhas de registo inicialmente elaboradas. As alterações consistiram em pôr os 

indicadores à margem em vez de fazer uma quadrícula para cada um. Assim, pude 
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fazer uma observação global do nível do aluno, sem descurar nenhum indicador. 

Considerei o mesmo critério de cumprimento do nível (assegurar todos os 

indicadores), mas apenas registando “sim” ou “não” consoante o desempenho do 

aluno. 

Plano Anual – Planear a longo-prazo 

 A elaboração do PAT foi um momento importante de concretização do 

planeamento na medida em que foram tomadas decisões significativas acerca do 

currículo dos alunos. Nesta tarefa foi mais uma vez manifesta a não colaboração 

com o grupo de EF. Foram tidos como referência os PNEF, especificamente o PNEF 

do 3º CEB, algumas decisões de gestão curricular tomadas na primeira reunião do 

ano letivo e alguns documentos que regulam a avaliação sumativa, como os critérios 

de avaliação de cada ciclo de escolaridade. No entanto, a falta de um Plano 

Plurianual do grupo de EF tornou muito mais difíceis algumas decisões importantes, 

como as matérias nucleares e alternativas a lecionar. Também a falta de um 

Protocolo de Avaliação Sumativa e a não utilização do PAI dificultou bastante o 

planeamento em consonância com o grupo de EF, na medida em foi difícil perceber 

quais os objetivos do grupo a nível das aprendizagens dos alunos. Sendo os 

critérios de avaliação adotados tão vagos, estes dois documentos seriam 

imprescindíveis para garantir alguma aferição das avaliações e das práticas de cada 

professor. 

 Só no final do ano letivo consegui perceber que havia vários documentos de 

gestão curricular aos quais não tivemos acesso em tempo útil. Entre estes destaco: 

- documento com as atividades curriculares previstas para cada ano e 

respetiva organização: o documento revela um modelo de planeamento por 

blocos, estipulando para cada período determinadas matérias; 

- um outro documento de gestão curricular para cada ano: são descritas várias 

competências e formas de operacionalização; 

- três projetos curriculares de EF, um para cada ciclo de escolaridade: regulam 

vários aspetos de foro avaliativo e curricular, nomeadamente, quanto vale 

pesa cada matéria na classificação final, quando pesam as atitudes e a 

aptidão física. É ainda referido o caráter opcional da avaliação de 

conhecimentos; 

- três referenciais de avaliação, um para cada ciclo de escolaridade: onde 

estão descritas as percentagens atribuídas a cada área. 

 O facto de apenas termos tido conhecimento dos documentos no final do ano 

levou a que orientássemos as nossas práticas de formas muito mais autónoma do 
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que o que seria desejável. Se por um lado tivemos liberdade para agir mais de 

acordo com a nossa formação inicial, alheámo-nos demasiado das práticas dos 

restantes professores. 

 A nível das seleção das matérias adotámos aquelas lecionadas pelo grupo 

de professores:  

• jogos desportivos coletivos: voleibol, futebol, andebol e basquetebol 

• atividades gímnicas: ginástica de solo, ginástica de aparelhos, ginástica 

acrobática 

• desportos de raquete: badminton 

• atletismo: velocidade (40m) e salto em altura 

• danças: tradicional, social 

 Embora estivessem previstas, verificámos também que o atletismo e as 

ginásticas tiveram muito pouca expressão no currículo da generalidade dos alunos. 

A nível da ginástica as condições de prática são bastante satisfatórias pelo que não 

é perceptível a razão da sua negligência. Já no caso do atletismo, os recursos 

materiais disponíveis são menos favoráveis (falta de caixa de saltos, falta de 

barreiras, falta de espaço para estafetas), permitindo ainda alguma exploração dos 

existentes (colchão de queda para salto em altura e utilização de recursos 

alternativos). 

 Enquanto professores estagiários poderíamos ainda ter explorado mais 

algumas matérias nucleares, nomeadamente a luta e a introdução à orientação. No 

entanto, penso que fizemos um bom trabalho no desenvolvimento da ginástica face 

à preparação que os alunos tinham de anos anteriores, acrescentado ao facto de te 

sido uma matéria assinalada como prioritária. 

 Neste momento, ao realizar um PAT não só incluiria as matérias acima 

mencionadas, como ainda uma outra matéria alternativa. No entanto, na altura 

houve ainda uma condicionante que considerei pertinente que foi a necessidade de 

assegurar a qualidade da minha intervenção, já que as minhas prioridades de 

formação ainda estavam centradas em aspetos de condução relacionados com 

organização e controlo da disciplina.  

 O modelo de planeamento adotado por nós, professores estagiários, 

estruturou-se por etapas. Este tipo de planeamento é particularmente ajustada à 

lecionação dos PNEF porque prevê o planeamento de um conjunto alargado de 

matérias, revelador do ecletismo dos mesmos. Por outro lado, a adaptabilidade 

característica de um modelo de planeamento por etapas, vai também ao encontro 

dos princípios de diferenciação e inclusão preconizados pelos PNEF. Este tipo de 
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planeamento favorece ainda uma aprendizagem distribuída por oposição a uma 

aprendizagem massiva.  

 Do ponto de vista do professor este modelo facilitou a segmentação do ano 

letivo em períodos mais reduzidos de tempo, bem como a sua estruturação global, 

prevendo um período de avaliação inicial, um período de desenvolvimento e um 

período de consolidação e revisão. Do ponto de vista da aprendizagem penso que 

foi vantajoso pela ciclicidade/continuidade na abordagem das matérias. Ao mesmo 

tempo, evita uma desmotivação dos alunos por saturação dos conteúdos 

trabalhados uma vez que as aulas poderão incluir várias matérias.  

 Contudo, surgiram também algumas dificuldade decorrentes deste modelo de 

planeamento. Do ponto de vista do professor, considerei bastante difícil organizar os 

conteúdos de forma progressiva e lógica pelo facto de o planeamento de uma 

matéria ser concomitante com as restantes. Não obstante, do ponto de vista da 

aprendizagem dos alunos uma prática mais contínua e menos dispersa poderá 

também ser eficaz, dependendo do momento do ano letivo. Segundo Barreiros 

(1992), a prática variada demonstra ser mais eficaz na retenção e transfer de 

aprendizagem de movimentos. A hipótese da variabilidade das condições de prática 

pressupõe a aquisição de um maior nível de desempenho (versus performance) 

quando a prática de um mesmo movimento se realiza em contextos diferenciados. 

Isto significa que a prática deve prever diversas situações de aprendizagem da 

mesma matéria. A reforçar este princípio, Mendes, Godinho, Barreiros e Melo (2007) 

referem que o planeamento da prática poderá potenciar a retenção e o transfer de 

aprendizagem se houver alguma interferência contextual – promovida pela 

alternância com outras tarefas motoras; se for maximizada a similaridade com 

contexto de jogo (situação de aplicação); e se, simultaneamente for maximizada a 

prática da tarefa original – alternando o treino de técnica com a prática da situação 

de aplicação. 

 Do ponto de vista do planeamento, parece-me que a possibilidade de 

conciliar os fatores de aprendizagem acima referidos implica uma seleção das 

matérias a lecionar em cada momento. Por um lado, seria benéfico que o número de 

matérias em simultâneo permitisse gerir os recursos temporais por forma a 

possibilitar a prática da mesma matéria em diferentes situações (analítica, 

contextualizada, formal...). Por outro lado, será também necessário alternar a prática 

de outra tarefa, por exemplo, através da integração de uma outra matéria na mesma 

aula. 

 Face ao que foi apresentado, uma possibilidade de planeamento poderia ter 

passado por, após uma etapa de avaliação inicial, organizar o ano letivo por blocos 
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de 2 matérias, procurando aprofundá-las. O final do ano seria destinado a uma 

revisão de todas as matérias em regime de etapa. 

Planos de Etapa – planear a avaliação 

 O planeamento das estratégias de ensino foi a dificuldade assinalada no PIF 

para a elaboração dos planos de etapa. Fazê-lo no plano anual tornou-se mais fácil 

porque considerei todos os estilos possíveis e possíveis formas de utilização para 

todo o ano. No entanto, tal foi feito de forma pouco pormenorizada, pelo que houve 

necessidade de uma melhor planificação no plano de etapa. Penso que a dificuldade 

que tive foi em visualizar o período temporal de uma etapa. Tal aconteceu, não só 

para os estilos de ensino, mas para as estratégias de ensino de forma geral. Tive, de 

facto, dificuldade em comprometer-me com um planeamento, e em definir todas 

estas estratégias, com um grau de pormenor já superior ao do PAT. Planear para 

uma etapa inteira foi um desafio que foi sendo superado de etapa para etapa. 

 Foi ainda cometido outro erro não previsto no PIF, que foi a calendarização 

das etapas ao longo do ano. Se realizasse agora essa tarefa, faria coincidir as 

etapas com os períodos letivos. Tal como referi no plano, fiz com que a 2ª etapa só 

terminasse após as férias de Natal, para haver um período de retoma dos conteúdos 

do 1º P. Mas isso torna-se pouco produtivo porque há poucas aulas de cada 

matéria, não dando tempo para retomar todas as matérias de forma significativa. Ao 

mesmo tempo, o facto de o final da etapa não coincidir com o final do período 

impede que a avaliação dos alunos e da etapa propriamente dita sejam simultâneas, 

aspeto que me parece importante. 

 É ainda importante mencionar que a principal dificuldade que senti no Plano 

da 2ª Etapa, foi o curto espaço de tempo entre o final da etapa de AI e o início da 2ª 

etapa para o elaborar. Nesse momento coincidiram as construções do PAT, do 

Plano da 2ª Etapa e o Plano da 1ª UE da 2ª etapa, todos eles com decisões 

importantes para tomar. Assim, a estratégia que escolhi para gerir todo esse 

trabalho foi: 

- fazer um num esboço da 1ª UE que permitisse responder às exigências do 

momento de acordo com a estratégia anual traçada, justificações, de resto, 

dadas na introdução do documento dessa UE; 

- elaboração do PAT para poder definir os objetivos anuais, em função dos 

quais seriam construídos os restantes níveis de planeamento; 

- de seguida, construir o Plano da 2ª Etapa antes do término da primeira UE 

para poder ter o Plano da 2ª UE a tempo do seu início. 
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 Apesar de ter havido algumas falhas, penso que num momento 

extraordinário como esse, geri bem as prioridades, não só em termos práticos, mas 

também da sua lógica pedagógica. Na apresentação do Plano Anual de Atividades 

(PAA), tive conhecimento de um núcleo de estágio que geriu esta fase de outra 

forma, passando por uma fase intermédia de planeamento, entre os planos de aula e 

os planos de UE, passando depois para os níveis mais gerais de planeamento. 

Parece-me pertinente fazer essa transição de forma mais gradual e julgo que não se 

perderia qualidade de planeamento por haver essa progressão. Embora não 

corresponda a lógica regular de planeamento, julgo que poderia ter sido uma forma 

de garantir uma melhor qualidade do planeamento, num ano letivo também fora do 

comum. De futuro, penso que não será necessário uma vez que já passámos pelo 

processo. 

 Ao longo da 2ª etapa de formação, as aulas não decorreram exatamente 

como estavam planeadas por diversos motivos. Nesse período, a turma participou 

nalgumas sessões de orientação vocacional, duas das quais coincidiram com as 

aulas de EF. Embora eu tivesse tentado saber quando seriam, não consegui 

antecipar-me às mesmas e, por isso, fiquei com duas aulas em falta. Numa outra 

ocasião, por ter havido uma greve dos funcionários públicos, fiquei com uma aula a 

menos face ao que tinha planeado. Assim, com três aulas a menos, vi-me obrigada 

a fazer grandes alterações ao que tinha previsto. Curiosamente, uma das soluções 

que me possibilitou compensar as aulas perdidas foi a utilização de aulas poli 

temáticas que, até aqui, tinha tido grande dificuldade em utilizar. Este tipo de 

organização permitiu que os alunos passassem por mais matérias em cada aula e 

também me facilitou a observação dos alunos em prática pois tinha a minha atenção 

focada em apenas uma estação de cada vez. Abordarei este aspeto mais à frente na 

Condução do Ensino. No entanto, com uma redução do número de aulas tão grande, 

alguns objetivos não foram cumpridos. Por exemplo, no basquetebol, matéria que 

teve bastante ênfase no primeiro período, não foi possível aprofundar muito mais, 

tendo sido apenas dado relevância aos conteúdos até aí trabalhados. O mesmo 

aconteceu com a matéria de ginástica de solo – não foi introduzido nenhum 

elemento novo para os alunos mais avançados.  

 O planeamento dos conhecimentos deveria ter sido mais explícito no que 

respeita às tarefas dos alunos, pois estas apenas aparecem em anexo. A 

calendarização das tarefas consta do Plano de Etapa, mas deveria ter passado para 

o Plano de UE. Estas tarefas foram cumpridas de acordo com o planeado. 

 Ao longo do ano, nos Planos de Etapa, a avaliação sumativa foi bastante 

bem planeada, exceto, por vezes a calendarização dos procedimentos. As 
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alterações feitas aos critérios, como foi, de resto, referido no Plano de Etapa, foram 

acordadas pelo grupo de estágio e foram aplicados tal como estão. A questão dos 

critérios de avaliação será abordada novamente mais adiante, em Avaliação 

Sumativa. Não obstante, o planeamento da avaliação, tanto sumativa como 

formativa, ficou mais bem conseguido a nível de UE do que de Etapa, pois os 

procedimentos estão categorizados por matéria, mais faseados e explícitos. Mas no 

caso da 3ª etapa de aprendizagem, como a etapa correspondeu a apenas uma UE, 

a avaliação da etapa correspondeu à avaliação da UE. Nessa medida, não houve 

falta de planeamento do processo de avaliação pois, como se pode verificar pelo 

Plano de UE, está aí descrito. Isso aconteceu com o planeamento da avaliação, 

como aconteceu com o planeamento dos conhecimentos e da aptidão física: o plano 

de etapa tornou-se demasiado abstrato para a dimensão temporal da etapa, estando 

o plano de UE suficientemente orientador e, simultaneamente, operacional. 

Planos de UE – Planeamento vs. Operacionalização 

 Os planos de UE representaram o maior apoio à condução do ensino mas, 

ao mesmo tempo, são os mais difíceis de conceber pelo facto de haver uma grande 

confluência entre teoria e prática, planeamento e operacionalização. Assim, as 

principais dificuldades que vou referir são essencialmente na passagem do 

planeamento para a prática. 

 Tal como referi no PIF, uma das dificuldades que tive inicialmente foi planear 

situações adequadas para todos os grupos de nível, passíveis de serem 

implementadas numa aula. A forma de superação utilizada foi planear todas as aulas 

individualmente antes de elaborar o Plano de UE. Mas consequentemente, foi mais 

difícil definir uma aula tipo, sendo este um desafio que não previ no PIF. Como ainda 

não tinha bem definidos quais os exercícios mais adequados, para cada matéria e 

cada nível de ensino, cada aula tinha ainda um caráter muito individual, dificultando 

o planeamento e utilização de uma aula tipo.  

 Um dos aspetos melhorados ao longo do ano letivo, e que contribuiu para a 

resolução do problema acima mencionado, foi a caracterização desse período 

temporal, facilitando a identificação do objetivo geral dessas aulas, deixando de ser 

apenas mais um conjunto de aulas a integrar o PAT. Deste modo, não só consegui 

selecionar melhor os exercícios e tarefas das aulas, como automaticamente se 

definiu uma tipologia de aula. Ou seja, as aulas passaram a ser mais representativas 

daquela UE. 

 A nível da definição dos objetivos para as matérias penso que a estrutura 

escolhida foi eficaz embora devesse ter adotado uma estrutura semelhante para a 
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aptidão física mais cedo no ano letivo. Na 2ª etapa de formação, esta área não ficou 

ainda bem planeada pois faltou especificar quais os exercícios a utilizar e a sua 

organização dentro da aula. No entanto, esse aspeto ficou resolvido na 3ª etapa de 

formação. Para cada objetivo específico defini os objetivos operacionais e exercícios 

a utilizar, acrescentando ainda uma diferenciação de níveis de aptidão física. Um 

maior grau de pormenor na planificação resultou também na melhoria de outros 

aspetos: 

- uma maior diferenciação – para cada exercício definido os alunos foram 

divididos por grupos de nível; 

- maior diversificação de instrumentos de apoio – foram utilizadas mais fichas 

de tarefa e fichas de autoavaliação; 

- maior autonomia dos alunos – os alunos passaram executar estas tarefas 

com maior recurso as fichas de tarefa e em grupos pequenos. O facto de os 

exercícios serem idênticos ao longo de uma UE permitiu uma maior 

familiarização com os mesmos e consequente autonomia de execução. 

 

AVALIAÇÃO 

 Nas atividades desta área tive uma boa capacidade de cooperação, 

principalmente com os colegas do núcleo de estágio, havendo por vezes dificuldade 

em cooperar com o grupo de EF pelos motivos já referidos anteriormente.  

Avaliação Formativa – Planear  

 A avaliação formativa começou com o período de avaliação inicial já referido. 

Os resultados deste período foram bastante baixos face àquilo que a turma 

demonstrou durante o resto do período. Era expectável que isso acontecesse 

porque só observei uma vez cada matéria, e tendo em conta que os alunos não 

estão em prática durante toda a aula, alguns não tiveram oportunidade de 

demonstrar tudo o que sabiam. Além disso, alguns alunos não estavam muito 

predispostos a empenhar-se nas aulas e essa atitude melhorou muito ao longo do 

período. Penso que de início muitos alunos não tinham consciência de que estavam 

a ser avaliados, mesmo depois de informados por diversas vezes. Progressivamente 

foram mostrando uma atitude mais interessada, não só pelas aulas, mas pelo seu 

próprio desempenho. Um exemplo disso foram várias situações em que alunos que 

eu não esperava chamarem a minha atenção para observar o que estavam a fazer: 

olhe professora, olhe o que consigo fazer!. Vejo isso como uma informação positiva 

porque, de facto, a atitude da turma face à avaliação mudou ao longo do ano letivo. 
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Para essa mudança contribuíram várias tarefas/exercícios que levei para aula, por 

exemplo, fichas com os critérios e níveis das matérias, fichas de tarefa escalonadas 

por níveis, mas também o questionamento sobre os níveis em que cada um se 

encontrava, e algum diálogo sobre a avaliação formativa. 

 No 2º período, o processo de avaliação foi, de forma geral, mais bem 

implementado. Embora a nível de planeamento tenha continuado a ser escasso, 

como já foi referido neste relatório, o processo em si foi organizado. A nível 

formativo realizei várias fichas de heteroavaliação e, nesta componente é curioso 

verificar que os alunos têm uma percepção de competência de modo geral acima da 

minha percepção sobre eles. Isso significa que os alunos ainda não têm uma noção 

real do seu nível, tendendo a exacerbá-lo. Este facto não se coaduna com as 

evidências de Topping (2010), de que as avaliações realizadas pelos alunos não 

diferem significativamente das realizadas pelos professores nas mesmas 

circunstâncias. Isso pode significar que os alunos não compreenderam bem o 

propósito da tarefa, agindo como se tivessem receio de comprometer os colegas e 

não no sentido de ajudá-los a melhorar o seu desempenho. 

 No 3º período, a avaliação não só foi mais bem planeada do que nos 

restantes períodos, como também foi mais elaborada. A utilização sistemática de 

fichas de autoavaliação permitiu que os alunos ficassem a par dos seus níveis 

individuais e simultaneamente fizessem um controlo das atividades realizadas na 

aula. Tal como aconteceu com as atividades de heteroavaliação os alunos tenderam 

a autoavaliar-se acima do seu nível real e, mais uma vez, este facto poderá ser 

influenciado pelo clima de aula. Tal como refere Araújo (2015), para que a 

autoavaliação seja eficaz é necessário que haja um clima positivo de aprendizagem 

e não haja medo de falhar por parte do aluno, permitindo que este faça uma 

apreciação genuína sobre si mesmo.  

 Ao longo do ano letivo a avaliação formativa foi utilizada com o propósito de 

consciencializar os alunos do seu nível de desempenho nas várias matérias e áreas. 

Algumas tarefas de autoavaliação e de avaliação interpares tiveram também o 

propósito de orientar os alunos nas tarefas das aulas, possibilitando ainda um maior 

controlo das mesmas. Como já referi, as tarefas tiveram por vezes um efeito 

perverso mas, ainda assim, penso que consegui melhorar a consciencialização dos 

alunos para os objetivos das aulas. 

 A autora acima referida concluiu ainda que algumas estratégias 

demonstraram ser eficazes na melhoria das aprendizagens dos alunos pelo seu 

caráter formativo (Araújo, 2015): 
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- explicitar os objetivos de aprendizagem aos alunos no início da aula, 

verificando a sua compreensão; 

- organizar os grupos de trabalho por nível de desempenho; 

- utilizar o questionamento direto e avaliação interpares; 

- utilizar a forma interrogativa e descritiva do feedback; 

- utilizar o feedback com a função de corrigir os erros, mas também de 

consciencializar os alunos sobre os erros; 

- completar o ciclo de feedback. 

 Assim, verificamos que a avaliação formativa não se materializa apenas em 

tarefas pontuais com esse fim, mas na criação de todo um clima de aula favorável à 

mesma. Embora tenham sido estratégias aplicadas, penso que poderá haver um 

reforço consciente das mesmas no sentido de potenciar a dimensão formativa da 

minha intervenção. 

 A explicação dos objetivos no início da aula foi um aspeto trabalhado desde o 

início do ano letivo, no qual não fui proficiente de imediato, mas, embora possa 

ainda melhorar, já não se constitui como um aspeto crítico de formação. De facto, 

penso que através de uma maior clareza do discurso, do questionamento e 

demonstração consegui fazer compreender os objetivos de cada aula. 

 A organização dos grupos por nível de desempenho nem sempre ocorre. 

Como já foi referido anteriormente, esta tarefa resultou de um balanço entre a 

diferenciação dos níveis com o propósito de adequar as tarefas ao nível dos alunos 

e, simultaneamente, de uma esforço de não estagnação dos alunos num mesmo 

grupo de nível.  

 Ao nível do feedback, o principal ponto fraco foi fechar o ciclo de feedback. 

Embora tenha melhorado significativamente essa tarefa, no final do ano letivo esta 

ferramenta não ficou totalmente explorada. Contudo, penso que fui bastante 

consistente a utilizar feedback interrogativo e descritivo, nomeadamente utilizando a 

demonstração. Penso que os feedback dirigidos ao grupo foram também eficazes 

neste aspeto porque proporcionaram momentos de reflexão que, embora não 

fossem individualizados, permitiram reorientar as aprendizagens de grupos 

relativamente pequenos. Por último, verifiquei que os feedback dirigidos à classe 

não tiveram o efeito desejado porque não detive a atenção da totalidade dos alunos. 

Nesses momentos acabei por ter que, quase sempre, intervir a nível disciplinar, não 

sendo tão produtivos a nível da avaliação formativa. 
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Avaliação Sumativa – Os casos especiais 

 Tal como descrito no PAT, os critérios de avaliação sumativa foram algo 

controversos pelo facto de estarem muito em desacordo com os PNEF. Assim, e 

mesmo não concordando, utilizei os critérios da escola para atribuir as classificações 

aos alunos, fazendo, ao mesmo tempo uma experimentação com os critérios de 

acordo com os PNEF. Há que referir que os critérios da escola dão muita margem 

de liberdade, pelo que nos foi permitido modelá-los da forma que achámos melhor. 

Apresento, então, aquilo que é exigido pela escola, e a forma final como aplicámos.  

 
 
 
 
 

Tabela 5 – critérios de avaliação utilizados pelo grupo de EF. 

 
Níveis Atividades Físicas Aptidão Física Conhecimentos 

1 
Não cumpre nenhum dos 
critérios dos níveis 
seguintes. 

Está fora da ZSAF 
em todos os testes 

Obtém menos de 30% no 
teste ou trabalho 

2 5I Está na ZSAF em, 
pelo menos, 2 testes 

Obtém pelo menos 30% 
no teste ou trabalho 

3 6I Está na ZSAF em, 
pelo  menos, 3 testes 

Obtém pelo menos 50% 
no teste ou trabalho 

4 6I + 1E Está na ZSAF em, 
pelo menos, 4 testes 

Obtém pelo menos 65% 
no teste ou trabalho 

5 5I + 2E Está na ZSAF em 
todos os testes 

Obtém pelo menos 85% 
no teste ou trabalho 

Atitudes 20%  

Tabela 6 – critérios de avaliação utilizados pelo grupo de estágio dentro daquilo que é exigido pelo 
grupo de EF. 

 Para a utilização desta tabela defini alguns critérios para que a aplicação nos 

diferentes casos fosse mais ou menos fiável. O ideal seria que isso fosse discutido 

em grupo de EF, mas como os professores não utilizam a tabela, será um trabalho 

em vão. Exponho, então, os parâmetros que considerei e que dentro do núcleo de 

estágio foram unânimes. 

- a verificação de um patamar começa pelos níveis mais avançados, pois o 

aluno pode ter 1 nível NI e, ainda assim, cumprir o critério; 

- se tiver os níveis E exigidos para determinado patamar, mas não cumprir o 

número de I, baixa um patamar, mesmo que o critério não corresponda aos 

seus níveis; 

- se uma das áreas baixar apenas um patamar ao nível provisório do aluno, 

então, este não baixa de patamar; 

Atividades Físicas + Aptidão 
Física 80% 

Atitudes 20% 
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- se baixar um patamar em 2 áreas, ou 2 ou 3 patamares numa das áreas, 

então baixa 1 patamar; 

- se baixar 4 patamares numa das áreas, então baixa 2 patamares. 

- 1A=2E=3I. 

 Do meu ponto de vista este sistema não é o mais correto. A atribuição de 

20% aos comportamentos é redundante, visto que a utilização dos níveis I, E e A 

para avaliação das matérias pressupõe que a apreciação das atitudes já está 

contemplada nessa categorização, o que acaba por sobrevalorizar essas 

competências. Adicionalmente, há uma grande subjetividade em torno no parâmetro 

Atitudes e Comportamentos. Com o objetivo de objetivar essa classificação fracionei 

o valor correspondente às atitudes, em que cada 0,2 correspondeu a determinada 

atitude (0,2 x 5=1). 

 No PAT, referi ainda que, com o objetivo de recolher informações para 

argumentação do meu ponto de vista, utilizaria, paralelamente, critérios de avaliação 

mais consentâneos com a ideologia dos PNEF. Esta tarefa teria fins puramente 

informativos, dado que não é legítimo ignorar as decisões tomadas em grupo. Os 

critérios de experimentação apresentaram as seguintes alterações: 

• avaliação de apenas 3 áreas de extensão consideradas nos PNEF – 

atividades físicas e desportivas, aptidão física e conhecimentos; 

• referência às metas de aprendizagem para definição do nível de sucesso em 

EF 

• atualização nos níveis exigidos na área das atividades físicas de acordo com 

a meta de 5I + 1E para obtenção de nível 3, e consequentes ajustamentos 

para os outros níveis; 

 Depois de fazer o exercício de experimentação, a generalidade das 

classificações desceu devido ao aumento do nível de exigência das Metas de 

Aprendizagem face aos critérios da escola.  

 Realizando a mesma experiência, apenas com alteração da percentagem 

atribuída ao comportamento, nenhuma das classificações seria alterada. Apenas um 

caso poderia ser prejudicado por esta segunda versão, mas haveria sempre uma 

margem de subjetividade decorrente da percentagem atribuída ao comportamento. 

Possivelmente, não houve diferenças nos resultados por ser utilizada uma escala 

com muito pouca capacidade de diferenciação (1 a 5). Eventualmente, no ensino 

secundário, onde é utilizada uma escala mais pormenorizada (0 a 20) e onde a 

percentagem atribuída ao comportamento é maior (30%) estas diferenças seriam 

mais expressivas. Mas penso que fazer a comparação de uns critérios com outros 

não é uma forma correta de argumentação pois o facto de melhorar ou piorar as 
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classificações não será suficiente para dizer se são mais ou menos adequados. 

Aquilo que se deverá argumentar será a maior ou menor congruência com o 

currículo dos PNEF, fazendo ressaltar a coerência currículo-avaliação, e isso não é 

feito através dos números.  

 No 2º período, houve necessidade de novos ajustamentos aos critérios de 

avaliação pois da forma como ficou estabelecido, ao calcular-se a classificação final, 

era atribuído igual peso às três áreas de extensão e o que não correspondia a uma 

articulação verdadeira entre o currículo vivido pelos alunos e a respetiva avaliação. 

O núcleo de estágio fez, então, uma pequena alteração aos critérios já existentes, 

que foi utilizada na avaliação do 2º período. 

 

Níveis Atividades Físicas Aptidão Física Conhecimentos 

1 Não cumpre nenhum dos 
critérios dos níveis seguintes. 

Está fora da ZSAF em 
todos os testes Obtém menos que 50% no 

teste ou trabalho 
2 5I Está na ZSAF em, pelo 

menos, 2 testes 

3 6I Está na ZSAF em, pelo  
menos, 3 testes 

Obtém pelo menos 50% no 
teste ou trabalho 

4 6I + 1E Está na ZSAF em, pelo 
menos, 4 testes 

Obtém pelo menos 65% no 
teste ou trabalho 

5 5I + 2E Está na ZSAF em 
todos os testes 

Obtém pelo menos 85% no 
teste ou trabalho 

Atitudes 20%  

Tabela 7 – versão dos critérios de avaliação compatíveis com os do grupo de EF, alterando a 
importância dos conhecimentos. 

 Considerando as regras de interpretação desta tabela, já referidas 

anteriormente, aquilo que se pretende com esta alteração é: 

• que apenas os alunos que teriam nível 5 ficam prejudicados em um ponto por 

terem negativa no trabalho escrito, evitando que um aluno tenha nível 2 por 

ter apenas uma área com nota negativa; 

• que os alunos que têm positiva continuem a ser diferenciados consoante a 

nota que obtiverem no trabalho escrito. 

 Na turma, tive um aluno que foi avaliado através do Regime Especial de 

Avaliação por estar impedido pelo médico de fazer aulas práticas de EF. Este aluno 

foi um caso difícil de gerir ao longo do período porque é um rapaz com uma grande 

aptidão e muito motivado para a prática. No entanto, por padecer de doença de 

Perthes, doença que provoca uma má formação da cabeça do fémur, não pôde fazer 

aulas durante uma boa parte do período. Esta impossibilidade levou-o a ter uma má 

atitude face à disciplina, desenvolvendo um comportamento pouco adequado, não 

cumprindo a data de entrega do trabalho escrito e não mostrando qualquer interesse 
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em participar nas atividades que lhe propus. Assim, estando a sua avaliação 

dependente do trabalho escrito e das atitudes, propus o nível 2 para classificação do 

1º período, mas apresentei o caso em conselho de turma onde me aconselharam a 

dar nível 3 por ser um aluno com boa aptidão. Estes casos que fogem à regra foram 

os mais difíceis de gerir porque causaram algumas injustiças nas classificações. Por 

exemplo houve alunos de nível inferior que obtiveram a mesma classificação que o 

referido aluno, sendo óbvio que têm desempenhos diferentes. Um outro caso, de 

uma aluna que estava limitada para a prática de algumas matérias devido a uma 

lesão no pulso, tem um desempenho muito baixo, mas não tinha atestado médico 

que me permitisse utilizar o Regime Especial de Avaliação. Esta aluna acabou por 

ficar com uma classificação muito baixa mas não tive segurança para lhe atribuir 

nível negativo, estando ela limitada fisicamente.  

 Posto o que foi aqui apresentado, a avaliação sumativa terá que ser muito 

bem pensada no início do ano, devidamente comunicada aos alunos, para que não 

haja incongruências na altura de aplicar os critérios.  

Articulação Vertical da Educação Física no Agrupamento 

 O facto de ter intervindo no 1º CEB com turmas que representam a entrada 

(1º ano de escolaridade) e a saída (4º ano de escolaridade) dos alunos nesse ciclo 

de escolaridade permitiu-me observar diferenças mais nítidas entre os anos de 

escolaridade, bem como algumas semelhanças na forma como a disciplina é 

lecionada ao longo deste ciclo de escolaridade. 

 Nesta faixa etária, e até aos 12 anos, os alunos encontram-se numa fase do 

desenvolvimento motor crítica para a aquisição das habilidades fundamentais que, 

não sendo estimuladas nestas idades, poderão comprometer o desenvolvimento das 

competências dos anos seguintes e o seu desenvolvimento motor no geral. O PNEF 

do 1º CEB está, por isso, organizado de forma a promover e aperfeiçoar essas 

habilidades fundamentais que servirão de base à aquisição de movimentos mais 

especializados posteriormente, focando a definição de objetivos, não em matérias, 

mas em classes de movimentos – os blocos. 

 Nas aulas, estes conteúdos manifestam-se em atividades tão mais 

estruturadas e complexas quanto o desenvolvimento motor dos aluno o permite. Por 

exemplo, no 1º ano de escolaridade, estas habilidades foram introduzidas de forma 

muito descontextualizada, isto é, a habilidade de atirar e agarrar uma bola constituiu-

se como uma tarefa só por si. No 4º ano de escolaridade, os alunos já integraram 
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essa mesma habilidade num contexto de jogo. Progressivamente, a tendência será 

para os alunos irem experienciando atividades cada vez mais representativas das 

matérias dos ciclos seguintes, na sua maioria atividades desportivas, por exemplo, o 

jogo da Bola ao Capitão, como iniciação ao basquetebol e ao andebol.  

 A definição de objetivos e tarefas foi mais difícil para as turmas do ensino 

secundário, pois senti que havia uma maior variação de desempenho entre turmas 

desse nível de ensino, do que entre as turmas dos 1º e 2º CEB. As turmas do ensino 

secundário tiveram respostas muito díspares àquilo que foi pedido nas suas aulas, 

mesmo considerando que o planeamento já foi feito tendo em conta essas 

diferenças. Penso que isso aconteceu pelo facto de os alunos mais novos não só 

terem uma atitude mais subordinada nas aulas como, por serem mais novos, têm 

menos diferenças no acesso à prática de atividade física, fazendo com que tenham 

desempenhos mais semelhantes entre si. Por um lado, isso vai obrigar a uma maior 

diferenciação do ensino, não só de turma para turma, como individualmente. Por 

outro lado, uma maior negociação e flexibilização da estrutura das aulas, mantendo 

os objetivos definidos, será uma forma de aumentar o envolvimento e, 

consequentemente, desempenho dos alunos. 

 Considerei particularmente enriquecedor o contacto com o tipo de 

organização dos conteúdos no 1º CEB, pela universalidade que conferem às 

competências a adquirir, não as conotando demasiado com as modalidades 

desportivas constituintes do currículo dos alunos mais velhos. Na minha opinião, os 

alunos dos 5º e 6º anos de escolaridade, ainda na fase final da segunda infância 

poderiam ainda beneficiar desta consolidação das habilidades fundamentais numa 

estrutura semelhante à do 1º CEB, com as devidas adaptações à idade, pelo facto 

de estarem ainda numa fase semelhante de desenvolvimento.  

 A dimensão da organização foi um dos aspetos mais divergentes na 

intervenção com as várias turmas, em função do nível de escolaridade. Pelo que 

observei a organização das aulas do 1º ano de escolaridade requereu estruturas 

muito simples e mais massivas, estando os alunos do 4º ano de escolaridade já 

rotinados numa organização por estações. Esta última permite uma maior 

diversidade de tarefas realizadas numa aula, mesmo com reduzidos recursos 

materiais. No entanto, a sua utilização exige que os alunos aprendam a utilizá-lo e, 

não obstante, o facto de ser possível organizar uma aula de 1º ano de escolaridade 

dessa forma, a sua participação é completamente diferente e é necessária uma 

constante reorientação para as tarefas. 

 Tanto no 1º como no 2º CEB, houve uma maior necessidade de controlo das 

rotinas, sendo-lhe dedicada uma parcela maior de tempo total de aula. Este facto faz 
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sentido porque os alunos estão ainda em fase de aprendizagem de regras sociais e 

de saber estar, sendo necessária a utilização de regras institucionais 

(implementadas pela escola/professor) para as transmitir. 

 Um outro fator que influenciou o comportamento foi o número de rapazes na 

turma, e o número total de alunos na turma (Mendes, 1999). A turma do 12º ano de 

escolaridade com a qual intervim era composta por 30 alunos, dos quais 27 eram 

rapazes. Deste modo foi possível experienciar essa dificuldade de controlo da 

disciplina que não existiu na turma do 11º ano (percentagem equilibrada de rapazes 

e raparigas e cerca de 20 alunos em prática).  

 A nível de clima relacional foi possível denotar algumas diferenças entre 

anos, mas não tão demarcadas. Daquilo que pude observar, nos anos mais baixos, 

o relacionamento entre os alunos é mais conflituoso. Houve muitas discussões entre 

alunos que, não sendo sérias, foram sempre manifestadas ao professor e bastante 

perturbadoras da dinâmica da aula. Nas turmas de um escalão etário mais alto, a 

relação entre os alunos não foi possível descrever com apenas dois dias de 

contacto. Utilizando o caso da minha turma (9º ano de escolaridade), verifiquei que é 

necessário mais tempo para compreender as relações entre os alunos, que são mais 

vincadas tanto pela positiva como pela negativa. A nível de intervenção isso significa 

que ao formar grupos poderá ser benéfico respeitar um pouco mais essas dinâmicas 

consoante se sobe nos anos de escolaridade, critério sugerido por Russel (2010). 

Na minha opinião, quanto mais novos os alunos são, maior deve ser o esforço para 

que todos trabalhem com todos. 

 A nível de relação com as tarefas, os alunos mais novos estiveram 

nitidamente mais motivados, no entanto, a turma do 11º ano de escolaridade teve 

também uma participação muito boa sendo, porém, mais seletivos. Foi necessário 

um maior ajustamento das tarefas de modo a manter o empenho de todos. 

Simultaneamente, foi mais fácil manter o empenho dos rapazes. De acordo com 

Brandão (2002), essa melhor atitude dos rapazes está relacionada com a existência 

de um currículo masculinizado, quer dizer, com matérias eminentemente desportivas 

às quais o papel social masculino poderá estar mais associado. Embora o 

documento não seja completamente atual, é uma possível explicação para as 

diferenças de género que acima referi na motivação para as tarefas. Uma forma de 

atenuar estas diferenças, será garantir que o currículo integre igualmente matérias 

não desportivas ou associadas ao género feminino, promovendo a prática de 

atividade física para ambos os géneros. Simultaneamente, deve ser desmistificada a 

conotação masculina dos desportos em questão. 
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 Por último, analisando a relação estabelecida com os alunos, julgo que nos 

anos mais baixos, das turmas de 1º e 2º CEB, essa relação foi mais naturalmente 

reconhecida, enquanto que com alunos mais crescidos teve que ser mais ajustada, 

principalmente no que se refere à autoridade assumida pelos alunos. Isto é, 

enquanto que nos 1º e 2º CEB, fui completamente diretiva, metódica e intransigente, 

no ensino secundário houve mais lugar à negociação ou pelo a menos uma postura 

menos autoritária.  No caso dos alunos do ensino secundário, a minha postura foi 

mais aberta, e a motivação foi mais variável, havendo sempre um conjunto de 

alunos da turma pouco empenhados ao mesmo tempo que outros mostraram muito 

interesse, o que requereu uma maior diferenciação das tarefas. 

 Comparando com a minha experiência numa outra escola a nível do 1º CEB, 

pude verificar que há uma tentativa de articular o trabalho realizado neste ciclo com 

o dos seguintes, através da existência de um coordenador dos professores das 

Atividades de Enriquecimento curricular (AEC) de atividade física e desportiva, e da 

sua presença regular nas reuniões do grupo de EF da Escola Secundária 2,3 Dona 

Filipa de Lencastre. A partilha de instalações também reflete a colaboração entre as 

duas escolas que, não sendo completamente articulada, garante a fluidez das 

atividades durante o ano letivo e a participação dos alunos do 1º CEB em algumas 

atividades inter turmas, juntamente com os restantes alunos da escola. 

  Na escola em questão, a disciplina de Educação e Expressão Físico Motora 

(EEFM) não tinha muita expressão no currículo, assumindo as AEC um papel 

importante na EF dos alunos e, assim, a nossa intervenção decorreu nesse 

contexto. Deste modo, pudemos trabalhar com professores especialistas e com 

melhores condições materiais. Neste sentido, as AEC parecem assumir um lugar de 

complementaridade com a disciplina de EEFM. Contudo, apesar desta relação, 

verificou-se que as AEC de atividades físicas e desportivas apenas são lecionadas 

uma vez por semana a cada turma (60 min de tempo programa), o que se revela 

muito insuficiente não só do ponto de vista do volume de atividade física semanal 

das crianças, como do ponto de vista da aprendizagem de movimentos 

fundamentais.  

 Analisando a atividade física facultada aos alunos através das AEC nesta 

escola, esta situação poderá não ser desejável pelo facto de não haver uma 

participação universal dos alunos. A não participação de todos os alunos nestas 

atividades poderá levar a uma maior heterogeneidade de níveis de desempenho nos 

anos consecutivos e, para os próprios alunos, a falhas graves no desenvolvimento e 

aprendizagem motores. 
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 Do ponto de vista profissional, as AEC parecem ser uma oportunidade de 

trabalho para professores que não estão colocados, ainda que em condições um 

pouco precárias. Uma vez que a coadjuvação aos professores titulares na 

lecionação de EEFM seria realizada por professores do grupo de EF do 

agrupamento, parece lógico que os professores responsáveis pelas AEC  pretendam 

manter esse regime de complementaridade entre AEC e EEFM, ainda que isso 

represente alguma perda de qualidade nesta última. 

Infantis A Masculinos - Voleibol (Área 3) 

 O voleibol é uma modalidade que tem algum impacto cultural na Escola 

Secundária Dona Filipa de Lencastre. Ao todo existem quatro grupos-equipa de DE 

(Infantis A masculinos e femininos, Infantis B e Iniciados masculinos), e ainda uma 

equipa federada com vários escalões, sobretudo femininos. Esta realidade reflete-se 

na forma como os professores lecionam as aulas, uma vez que é visível a grande 

preferência dada à matéria. Também a existência de um torneio inter turmas com 

uma grande adesão por parte dos alunos, e um nível geral dos alunos bastante bom 

são indicadores do impacto que o voleibol tem na formação desportiva dos alunos 

da escola.  

 Enquanto atividade de estágio, este grupo não foi a minha primeira escolha. 

Devido a muitas condicionantes de ordem administrativa (colocação de professores, 

substituições, número de atletas, horário) esclarecidas em momento próprio, esta foi 

a última opção de muitas. Por isso, o critério de escolha não foi, como eu desejava, 

a falta de conhecimento da modalidade. O meu estágio de licenciatura, com minor 

em treino desportivo, foi nesta modalidade e, por isso, tenho algum conhecimento 

pedagógico da mesma. Pessoalmente, também é uma matéria de que gosto e por 

isso, apesar de ser uma escolha de recurso, tive uma boa relação com esta 

atividade de estágio. 

 Segundo a professora, os 10 e 11 anos são cruciais para ganhar domínio das 

técnicas base, e o objetivo principal do grupo foi recrutar o maior número possível de 

alunos que possam progredir com uma boa base técnica para os escalões mais 

altos. Não obstante, o grupos atingiu bons resultados em competição. Nos últimos 

três anos ficou sempre nos primeiros dois lugares da classificação final local. Por 

esta razão, o grupo esteve também bastante focado em objetivos competitivos para 

os quais trabalhar ao longo do ano. 
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 A maioria dos alunos do grupo frequentava o 5º ano de escolaridade, e um 

grande número tem EF com a mesma professora, o que mostra a sua influência no 

recrutamento de alunos, mesmo em concorrência com os núcleos de basquetebol e 

badminton. Por isso, é um grupo que foi trabalhado de raiz, com alguma 

heterogeneidade, mas com bastantes alunos de frequência assídua. 

 No âmbito do DE, foram feitas algumas alterações às regras oficiais do jogo 

de voleibol, com o objetivo de adaptar o jogo à idade e ao nível de desenvolvimento 

dos praticantes, neste caso, infantis A. Pela forma como estava organizada toda a 

estrutura do DE, a instituição organizadora do torneio, neste caso o Colégio 

Valsassina, é quem ficou responsável pela elaboração do regulamento sob o qual as 

equipas competiram. Assim, os infantis A competiram de forma muito semelhante 

aos minis A do voleibol federado. Apresento, de seguida, as principais adaptações 

do jogo. 

 
Formato do Jogo • 2x2 

Constituição da 
Equipa 

• Mínimo de 4 jogadores, e é obrigatório substituir 2 jogadores na 2ª parte; 
• Cada grupo poderá levar 3 equipas, no máximo; 
• Equipa que não tenha o número mínimo de jogadores, participa no torneio, 

mas perde por falta de comparência. 
Tempo de Jogo • 8´+ 8’ 
Material por Equipa • 1 árbitro, 1 marcador e 1 bola 

Serviço • 1º - passe do meio do campo, 2º - passe no meio do campo ou serviço por 
baixo na linha final 

Gestos técnicos • Proibido “bloco” e “manchete” 
Número de toques • Mínimo 2 toques 
Organização do 
Torneio • Torneio “Escada”, em 3 divisões, para femininos e mistos. 

Tabela 8 – adaptações do jogo de voleibol para o DE. 

 O facto de a manchete não ser permitida em jogo faz com que o passe em 

toque de dedos seja bastante desenvolvido pelos jogadores. É notável a qualidade 

técnica de alguns jogadores que não podendo fazer recurso a outras técnicas, 

adquirem um enquadramento com a bola, o passe de costas e a colocação do passe 

com níveis muito elevados. No entanto, aparece uma outra ambiguidade. O 

apuramento da técnica de toque de dedos aparece porque não há complexidade de 

ações possível de executar, ou seja, por não saberem executar a manchete, não 

terão o impulso de a utilizar em jogo, reduzindo a complexidade da tomada de 

decisão. Não treinando essa tomada de decisão, esta será mais rápida. Treinando, a 

tomada de decisão será mais lenta e mais propícia ao erro, reduzindo, 

eventualmente, o aperfeiçoamento do toque de dedos. Ainda assim, considero que é 

importante, quando oportuno, introduzir a manchete no treino de infantis A, com o 
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objetivo de aumentar o seu repertório motor e preparar a subida de escalão para 

Infantis B. 

 Como referi acima, o voleibol é um jogo que exige uma grande componente 

técnica. Por isso, os primeiros anos de treino da modalidade centram-se na 

aquisição dessas técnicas que vão permitir um bom desenvolvimento do jogo no seu 

todo. Não obstante, a aprendizagem da técnica deve ser feita sempre por referência 

ao jogo, isto é, as situações de prática devem refletir os constrangimentos inerentes 

ao jogo, e que podem ser mais ou menos manipulados pelo treinador.  

 O planeamento do núcleo estruturou-se assim em torno das situações de 

aprendizagem de acordo com a sua representatividade de jogo e com o seu grau de 

exigência. Para tal, foi utilizado um documento elaborado pela Coordenação da 

Formação do Clube de Voleibol de Oeiras (2012), adaptado para esta realidade. O 

nível de desempenho foi medido através da aplicação das técnicas em situações 

mais ou menos modificadas do jogo. Por exemplo: 

• Exercícios de nível 1 – exercícios de aquisição elementar da técnica, com 

baixa interferência contextual e de baixa intensidade; 

• Exercícios de nível 2 – exercícios de consolidação da técnica pelo que 

devem incluir muita repetição dos movimentos e um número elevado de 

contactos com a bola; 

• Exercícios de nível 3 – exercícios de aplicação da técnica, utilizando 

situações representativas do jogo, mas não necessariamente competitivas; 

• Exercícios de nível 4 – exercícios de competição por serem representativos 

do jogo (reduzido ou condicionado) em cooperação ou competição. 

 O planeamento das competências a trabalhar neste escalão foi realizado a 

partir desta lógica, ficando facilitado o trabalho de sistematização didática das 

técnicas. 

 Para fazer uma definição de objetivos adequada à reais capacidades dos 

alunos, fiz uma avaliação simples das mesmas com base nas competências 

necessárias ao tipo de jogo deste escalão. Sendo assim, integrei os alunos que 

frequentam assiduamente os treinos em dois grupos, de níveis distintos. O Grupo 1, 

que integrou alunos que apresentaram um domínio razoável das técnicas base (pelo 

menos 2 das apresentadas de seguida). E o Grupo 2, integrando os que 

manifestamente ainda não dominavam as mesmas técnicas. 

 As competências observada foram: 

1. Na técnica de toque de dedos – “em situação de nível 3, realiza a técnica de 

toque de dedos com correção”.  
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2. Na tática 2x2 e leitura de jogo – “em situação de nível 2, o jogador comunica a 

sua intenção de jogar a bola” e “em situação de nível 3, realiza sistema de defesa 

1:1”. 

 Após a avaliação inicial, a definição de objetivos, resultou de uma conciliação 

de três fatores. Primeiro, representavam  aquelas competências necessárias ao jogo 

do seu escalão (2x2 com limitação das técnicas permitidas). Por princípio, os alunos 

dedicaram-se à aprendizagem das técnicas que poderão ser recrutadas em jogo e 

embora não houvesse planeamento escrito este era um princípio de treino da 

professora do núcleo. Segundo, a mesma professora considerava que devido ao 

escasso volume de treinos, o planeamento devia prever uma grande margem de 

dependência da progressão dos alunos. Terceiro, o meu papel foi tentar sistematizar 

aquilo que se foi feito nos treino e aquilo que depreendi que serem os objetivos do 

grupo de modo a desenhar um planeamento que fosse, por um lado, orientador do 

processo de treino e, por outro, reflexo das características deste grupo. O facto de a 

professora me conferir bastante liberdade de intervenção permitiu-me ter algum 

poder de decisão naquilo que foi o conteúdo e a forma dos treinos, dando sentido ao 

que aqui se descreve. 

 O nível de domínio das técnicas foi avaliado maioritariamente com base no 

jogo apresentado pelos jogadores, já que este deverá ser o principal meio de treino. 

Para cada um dos grupo foi estabelecida uma meta temporal para a aquisição da 

competência em questão e que, de acordo com o que referi, poderá ser ajustado 

face à evolução dos alunos. 
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Toque de Dedos 

C
rit

ér
io

s 
Posição Base 
Fundamental 

Pernas fletidas, braços à frente do corpo, tronco semi-fletido 

Conhecimento da 
Técnica 

 

Enquadramento com 
a bola 

Posicionamento debaixo da bola, movimentação dos MI para ajustamento da 
posição 

Ação dos Membros 
Inferiores 

Pés fixos no momento do contacto com a bola, joelhos fletidos, efeito de “mola”. 

Ação dos Membros 
Superiores 

Posição das mãos e triângulo (cotovelos para fora), mãos acima da cabeça 
movimento de extensão dos braços, prolongamento do movimento após contactar 
a bola 

Global 
Procura uma posição retilínea desde o calcanhar o pé de trás até à ponta dos 
dedos, procura um ângulo de contacto com a bola adequado à ação pretendida 

Situação de Avaliação 
Data 

Grupo 1 Grupo 2 
O aluno mostra conhecimento da técnica e executa com 
estabilidade a ação de MI, em situação de nível 1 

Adquirido Adquirido 

O aluno executa, em situação de nível 2, a ação dos MI e MS 
com correção 

Adquirido Fevereiro 2015 

O aluno executa com correção global as ações de MI e MS, em 
situação de nível 3 

(consolidação) 
Fevereiro 2015 

Abril 2015 

O aluno executa com correção global as ações de MI e MS, em 
situação de nível 4 utilizando, quando vantajoso, o passe de 
costas. 

Junho 2015 ---- 

Tabela 9 – definição de objetivos na técnica de toque de dedos. 

 Um quadro similar foi construído para cada uma das técnicas (toque de 

dedos, serviço por baixo e tática 2x2). Esta forma de apresentação dos objetivos 

pareceu-me bastante pertinente porque permite, ao nível do treino, discriminar o 

grau de aperfeiçoamento de uma técnica que, no caso do toque de dedos, constitui 

a base do jogo a este nível. Por outro lado a inclusão dos critérios de execução 

ajuda a objetivar muito bem aquilo que se pretende observar não só na avaliação, 

como durante o treino. O documento de onde retirei esta forma de planeamento 

(Coordenação da Formação do Clube de Voleibol de Oeiras, 2012) apenas define 

metas para um grupo de jogadores, no entanto, considerei importante dividir os 

objetivos em dois níveis já que se pretende que num contexto escolar o desporto 

seja inclusivo. 

 Durante o mês de janeiro foi dada importância à consolidação do toque de 

dedos, técnica predominante no jogo de infantis A e, ao mesmo tempo, foram  

introduzidos os aspetos básicos relacionados com a tática de 2x2. Embora, à partida 

pudesse ser mais complexa a defesa 1:1 face à comunicação entre os jogadores, os 

alunos que pertencem ao grupo 1 têm mais facilidade na primeira, sendo essa a 

razão da prioridade dada à mesma. No caso do grupo 2, embora também tivesse 

sido trabalhada a comunicação entre os jogadores, não se constituiu como um 

objetivo. Durante uma primeira fase, pretendeu-se apenas que, mais ou menos 
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intuitivamente, os jogadores do grupo dois compreendessem a dinâmica da jogada e 

a necessidade de cooperação entre os jogadores. 

 Penso que ao elaborar o projeto deveria ter havido mais conversação com 

professora responsável no sentido de perceber quais as técnicas que deveria 

planear, pois a técnica de serviço por baixo acabou por não ser trabalhada de 

acordo com o planeado. Segundo a professora, os alunos não deveriam aprendê-la 

numa fase tão inicial pois iria aumentar o número de erros cometidos em jogo. Na 

minha opinião, deveríamos ter feito a abordagem do serviço por baixo na devida 

altura, independentemente da sua utilização em jogo, pois alguns jogadores já 

tinham um nível de desempenho suficiente para tal, situando-se num período crítico 

de aprendizagens de coordenação mais complexas. Além disso, sendo uma técnica 

aplicada em momentos parados, ou seja, em que o jogador não atua de forma 

reflexa, há sempre a opção de indicar aos jogadores para não a aplicarem em jogo, 

continuando a praticá-la nos treinos. Por último, na existência de vários escalões da 

modalidade consecutivos, é importante que cada escalão assegure determinadas 

aprendizagens cruciais para a participação no escalão seguinte, como é o caso do 

serviço por baixo e da manchete. A professora utilizou um argumento também 

pertinente para essa decisão, relacionado com a motivação dos alunos. Uma equipa 

com sucesso competitivo promove uma maior adesão e participação dos alunos da 

escola, garantindo uma maior fidelização dos mesmos, condição que no DE nem 

sempre está assegurada e, portanto, o sucesso imediato dos alunos mais novos 

será um fator com algum peso nas decisões a tomar. Independentemente da minha 

opinião, o planeamento dos meses seguintes refletiram estas decisões da 

professora.  

 Inicialmente, estes exercícios mais analíticos não foram bem realizados pelos 

alunos, mas progressivamente estes foram adquirindo uma maior capacidade de 

treino. Embora o repertório de competências a aprender não fosse muito amplo, 

penso que foi importante os alunos serem confrontados com um leque alargado de 

exercícios. Quando comecei a acompanhar os treinos verifiquei que os alunos 

tinham muita resistência a realizar exercícios novos. Porém, julgo que consegui 

retirar os alunos dessa zona de conforto, introduzindo alguma variabilidade das 

condições de prática, benéfica à aprendizagem (Godinho, Mendes, Barreiros e Melo, 

2007). 

 Os objetivos para o mês de fevereiro também sofreram alguns ajustamentos, 

já que houve uma boa evolução dos alunos e, por isso, o grupo 1 trabalhou a defesa 

em 0:2 (lado a lado). No grupo 2, a defesa 1:1 foi o objetivo do mês de fevereiro, 

adiantando o objetivo do mês de junho. Porém, não foi aquele que teve mais 
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repercussões no trabalho diário, pois é a forma mais natural de jogo 2x2. Foi, antes, 

mais enfatizado neste grupo a comunicação entre os jogadores, pois essa será a 

ferramenta para qualquer sistema de defesa. 

 Um outro objetivo foi acrescentado ao grupo 1 – a colocação do serviço e do 

ataque. Esta competência pretende que os jogadores adquiram um jogo mais 

ofensivo, já que vários jogadores têm mostrado essa capacidade e, também, porque 

algumas das equipas adversárias têm exigido esse tipo de jogo. Por último, e tal 

como já foi referido e justificado, foi retirado o serviço por baixo do quadro de 

técnicas a adquirir.  

 Os exercícios utilizados neste mês surgiram na continuidade do mês anterior 

e houve uma melhoria nítida dos jogadores nas competências trabalhadas. O 

exercício de ataque colocado foi introduzido pela primeira vez e houve alguma 

dificuldade por parte dos alunos e, por essa razão, foi ainda utilizado no mês de 

março. Ao mesmo tempo, o aquecimento foi mais célere e foi dedicado mais tempo 

ao jogo formal.  

 Durante o mês de março pretendeu-se que os alunos consolidassem as 

competências adquiridas ao longo dos meses de janeiro e fevereiro, de resto, 

alinhadas com os objetivos previstos para abril. 

 Na fase inicial do treino foram ainda realizados alguns exercícios já 

introduzidos anteriormente, com objetivos de aquecimento e aperfeiçoamento da 

técnica. Praticamente cinquenta por cento do tempo de treino foi dedicado ao jogo 

2x2. Neste período, foram muito reforçados pela parte das professoras os aspetos 

críticos trabalhados, de acordo com o nível de cada aluno. 

 Por último, alguns alunos com mais dificuldade foram acompanhados 

individualmente ao longo dos treinos com o objetivo de melhorar a técnica de toque 

de dedos, por forma a conseguirem acompanhar os colegas nos restantes 

exercícios. Esta fase do treino foi geralmente realizada por mim, enquanto a 

professora responsável do grupo fazia o acompanhamento geral das restantes 

atividades. Geralmente durante a fase fundamental do treino, os alunos eram 

chamados individualmente ou a pares para realizarem alguns minutos de técnica 

individual de forma analítica.  

 Houve 4 encontros ao longo do ano que decorreram da seguinte forma: nos 

três primeiros encontros cada equipa somou pontos para um Ranking Final. Nesta 1ª 

fase cada torneio decorreu em Escada, isto é, em cada divisão as equipas subiam 

ou desciam consoante ganhassem ou perdessem, aumentando o número de jogos 

entre as equipas com o mesmo nível de desempenho. Este tipo de organização 

permite uma logística muito simples e a realização de jogos mais equilibrados. A 
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nível competitivo terá alguns defeitos porque as equipas jogam muitas vezes com os 

mesmos adversários e, embora resultem jogos equilibrados, os jogadores acabam 

por não conhecer outras formas de jogar. 

 Através das pontuações somadas ao longo desses três torneios, as equipas 

foram distribuídas por dois grupos de acordo com a pontuação do ranking – as 6 

primeiras equipas no Grupo A e as restantes no Grupo B. 

 No último encontro o torneio funcionou com a disputa de uma poule (todos 

contra todos) dentro de cada um dos grupos. Deste modo, o torneio tornou-se mais 

competitivo porque cada equipa poderia lutar pelos primeiros lugares. No entanto, 

este tipo de final desvalorizou todo o esforço e resultados obtidos pelas equipas ao 

longo do ano. 

 A escola participou em todos os torneios previstos, com 3 ou 4 equipas, 

consoante a possibilidade de inscrições, embora a quarta equipa tenha entrado 

sempre fora de prémio. A constituição das equipas foi sendo ajustada ao longo do 

ano, face à evolução e participação dos jogadores nos treinos. Contudo, o aluno M, 

e apesar de não comparecer aos treinos, foi por diversas vezes convocado para os 

torneios, situação que na minha opinião não foi correta. Mesmo tendo sido uma mais 

valia para a equipa, colocou os restantes alunos numa situação de injustiça e 

promoveu valores que não são adequados à formação desportiva de alunos tão 

novos.  

 Num primeiro torneio, a equipa A não teve o desempenho esperado, pelo 

que teve que teve que recuperar a sua posição nos torneios seguintes. Inicialmente, 

a equipa tinha um jogo pouco ofensivo mas conseguiu aproveitar os erros das 

equipas adversárias para pontuar. Devido às suas fragilidades técnicas, houve 

também algum ressentimento face aos serviços da equipa adversária, que já 

serviam por baixo. Ao longo do ano, os alunos pertencentes a esta equipa tiveram 

uma evolução muito consistente, e alguns deles atingiram o nível da equipa B. 

 A equipa B, teve inicialmente um desempenho mais regular, com os seus 

jogadores a dominarem o toque de dedos por forma a responder às jogadas 

adversárias. Por isso, o passo seguinte foi o trabalho de técnica mais ofensiva, 

através do passe tenso, a colocação em locais de difícil recepção, e a chamada para 

ataque em salto.  

 A equipa C deparou-se desde o início com maiores dificuldades técnicas. 

Nos torneios mantiveram-se na 2ª divisão, disputando o seu lugar com as equipas 

Valssassina C, Casa Pia, Eugénio B, entre outras que apresentam o mesmo tipo de 

erros. Nos últimos torneios verificou-se uma melhoria da tática do jogo 2x2, ainda 

que se mantivessem algumas dificuldades de execução, através do toque de dedos.  
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 As equipas A, B e C terminaram o último torneio antes da final com 34, 64, e 

100 pontos, respetivamente. Desta forma as equipas A e B disputaram a final no 

grupo A e a equipa C no grupo B. Neste torneio, a equipa B terminou em 1º lugar, a 

equipa A em 4º lugar e a equipa C em 10º lugar, classificações bastante positivas 

para a escola. 

 O ambiente dos torneios foi, de modo geral, excessivamente competitivo, 

nomeadamente tendo em conta as atitudes dos treinadores responsáveis. Penso 

que algumas regras mal aplicadas e pontos mal marcados são situações 

inadmissíveis em qualquer desporto, mas mais escandalosamente ao nível do DE. 

Além disso, presenciei também alguns episódios desagradáveis entre treinadores e 

alunos que não me pareceram adequadas a uma competição de DE do escalão de 

infantis A. 

 De acordo com o que foi estabelecido no projeto de DE, a avaliação do 

mesmo passou, entre outros aspetos, pela avaliação do desempenho dos alunos, 

face aos objetivos delineados. 

 No grupo 1, a quase totalidade dos alunos terminou o 2º período a dominar a 

técnica de toque de dedos em situação de nível 3, o que permitiu introduzir 

competências mais complexas, como por exemplo o passe tenso. Na tática 2x2 

alguns alunos ainda não tinham adquirido completamente o nível pretendido, pelo 

que no período seguinte foi consolidado o ataque e serviço colocados. Neste grupo 

não houve problemas de acompanhamento das aprendizagens por parte dos alunos, 

tendo havido mesmo alguns que superaram aquilo que era pedido. Por esse motivo, 

o planeamento do 3º período sofreu algumas alterações no sentido de aumentar o 

seu nível de exigência. Para que fosse possível fazer essas alterações ao 

planeamento do grupo 1, foi necessário fazer uma diferenciação do ensino de 

acordo com os grupos de trabalho pois o grupo 2 não evoluiu tanto como o grupo 1. 

 No grupo 2, alguns alunos (3 alunos em 10)  não adquiram o toque de dedos 

em situação de nível 2 no período previsto. Simultaneamente, algumas lacunas na 

coordenação entre os jogadores (4 alunos em 10) foram evidentes, nomeadamente 

em situações de nível 4 (situação de jogo). Assim, no 3º período, houve uma 

preocupação com a correção global do toque de dedos (e não apenas com o 

enquadramento com a bola), reforçando o movimento dos membros superiores. A 

evolução da coordenação dos dois jogadores veio um pouco como consequência 

dessa melhoria da técnica.   

 No 3º período, o grupo 1 voltou a demonstrar uma maior evolução do que o 

grupo 2. Contrariamente ao que seria expectável, o grupo mais avançado 

apresentou maior evolução. No caso do grupo mais avançado, os aspetos 
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relacionados com a tática 2x2 ficaram muito bem consolidados, com os alunos a 

compreenderem perfeitamente a necessidade de colocação do ataque e a 

construírem a jogada de forma a que o jogador em melhor posição pudesse atacar. 

Mesmo os jogadores pertencentes ao grupo 2 conseguiram compreender estes 

aspetos, muito embora não conseguissem concretizá-los tão bem. 

 Neste segundo grupo, 2 alunos não atingiram o objetivo para o toque de 

dedos, por terem integrado o núcleo de DE tardiamente. Dos restantes, 4 alunos não 

atingiram o objetivo da tática de 2x2, o que significa que não houve evolução de um 

período para o outro. Penso que a explicação para a reduzida evolução destes 

alunos menos aptos foi a sua tardia integração no grupo, uma vez que é necessária 

bastante prática para adquirir as técnicas base da modalidade. 

 Os indicadores selecionados para avaliar  procuraram objetivar um pouco o 

trabalho realizado, utilizando sobretudo indicadores quantitativos, no entanto, penso 

que teria sido importante incluir alguns indicadores mais qualitativos, nomeadamente 

o comportamento dos alunos e/ou o clima de aprendizagem, em treino e em 

competição. Pretendendo-se que o DE promova os valores de responsabilidade, 

espírito de equipa, disciplina, tolerância, perseverança, humanismo, verdade, 

respeito, solidariedade, dedicação (site do DE, acedido em 30/03/2015), então, estes 

princípios devem ser promovidos no treino e, de alguma forma, avaliados.  

 Neste sentido, julgo que o clima de treino também não foi totalmente 

adequado, o qual teve reflexo em competição. As situações de indisciplina 

frequentes, embora não fossem situações propriamente graves, desestabilizaram a 

dinâmica do treino, impediram a introdução de exercícios novos, e desautorizaram a 

intervenção das professoras. Mesmo não tendo a autoridade para mudar as rotinas 

de treino, tentei transmitir este sentimento à professora. Ao longo do 3º período fui 

mais interventiva neste sentido também devido a uma melhor relação alunos-

professor, mas mesmo assim não obtive os resultados desejados.  

Reflexão Final 

 A Escola Secundária Dona Filipa de Lencastre tem uma história e 

expectativas de sucesso académico. Através do trabalho dos professores, do 

envolvimento dos pais, do esforço dos alunos tem atingido lugares do ranking 

nacional que competem com as escolas privadas. Os objetivos educativos passam 

pelo rigor científico, a inovação, a cidadania e a autonomia. Neste contexto, a EF 
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deve ter o seu contributo dando instrumentos, sensibilidade e conhecimentos que 

permitam ao aluno ser responsável pelo seu corpo, pela sua saúde e bem-estar.  

 A identificação do problema de estudo não foi independente do contexto 

atual da EF nesta escola, e no país. Simultaneamente, argumentei, ao longo do 

relatório, a existência de um escasso trabalho colaborativo entre os professores do 

grupo de EF, situação que enfraqueceu a tomada de decisões estratégicas para a 

melhoria do processo ensino aprendizagem a nível individual e coletivo. Tal como 

referem Costa, Onofre, Martins, Marques e Martins (2013) e Vescio, Ross e Adams 

(2008), o trabalho coletivo do grupo de professores poderá ser bastante benéfico 

para o desempenho do professor mas também para as aquisições dos alunos. 

 Esta dinâmica pouco coesa poderá também refletir a pluralidade de 

concepções e crenças por parte dos professores, contribuindo ainda mais para a 

dispersão da finalidade da disciplina que transparece não só para os profissionais, 

mas também para os alunos, para os pais e, a um nível mais geral, para os 

decisores políticos. 

 Uma maior centralização do currículo da disciplina na promoção da saúde 

iria, na minha perspetiva, promover a superação de dois problemas significativos na 

escola: a atitude dos alunos do secundário face à EF e 2) a dificuldade de trabalho 

colaborativo entre os professores de EF. 

 Como contributo do núcleo de estágio penso que deixamos um alerta para a 

reestruturação de duas áreas dos PNEF – a aptidão física e os conhecimentos. 

 No caso da aptidão física, penso que será necessário rever a sua valorização 

nos critérios de avaliação da disciplina, ao longo dos ciclos de escolaridade. No caso 

dos conhecimentos, haverá uma necessidade de definir claramente os conteúdos a 

transmitir aos alunos, valorizando claramente o conhecimento das recomendações 

de AF para a saúde e o papel da EF nessa formação. Também aqui a definição da 

importância desta área na avaliação final será imprescindível.  

 Estes foram alguns dos contributos e sugestões que o núcleo de estágio 

deixou ao grupo de EF como objeto de reflexão conjunta. A implementação das 

estratégias referidas, irá requerer a participação dos elementos do grupo de EF pois, 

só assim terá impacto real no currículo dos alunos da escola. O facto de o 

professores sentirem necessidade de mudança nas práticas será um primeiro 

impulso para a melhoria do trabalho colaborativo. 

 No âmbito da organização e intervenção no processo ensino aprendizagem, 

o conhecimento pedagógico do conteúdo apresentou-se como uma das dificuldades 

com maiores repercussões noutras dimensões da intervenção. Ao nível do 
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planeamento poderá potenciar uma abordagem dos conteúdos com maior 

progressão, diferenciação, e criatividade. 

 O conhecimento pedagógico do conteúdo também poderá influenciar o 

feedback fornecido aos alunos pela maior capacidade de observação inerente. Esta 

deverá ser uma área de investimento profissional pelo seu impacto na qualidade do 

ensino (Ward, 2013), nomeadamente, nas matérias de dança, andebol, badminton e 

luta. Por outro lado, pretendendo centrar-se a EF na promoção da saúde, ou 

simplesmente procurando melhorar a qualidade do ensino, poderá haver 

necessidade de um maior questionamento das matérias abordadas. No caso da 

turma pela qual estive responsável, verifiquei que o futebol era uma matéria com 

poucos benefícios para o desenvolvimento e aperfeiçoamento motor dos alunos, 

devido a fatores já mencionados. Simultaneamente, senti necessidade de utilizar 

jogos coletivos (Roleta Checa, Cálcio, outros) que, não sendo uma matéria seriam 

uma forma de desenvolver capacidade manipulativa e tática, sem recorrer aos jogos 

desportivos mais comuns. Seja a nível individual (professor), seja nível coletivo (do 

grupo de EF), penso que haverá benefícios em fazer uma seleção das matérias mais 

focada nas características dos alunos. 

 Do ponto de vista das necessidades de formação pessoais, a dimensão 

disciplina foi aquela onde apresentei maior dificuldade, nomeadamente, na 

penalização dos comportamentos inapropriados. Durante o processo de estágio, a 

semana de PTI foi uma das formas mais eficazes de superar algumas dificuldades 

desta área. A observação de aulas permitiu conhecer novas forma de intervenção, 

principalmente nas dimensões de disciplina e organização. Ao contrário do que 

refere Martins (2014), considerei mais vantajosa a observação de professores mais 

experientes do que de professores com um nível similar, como os meus colegas 

estagiários. Neste sentido, no meu futuro profissional deverei procurar situações de 

observação de colegas mais experientes, ainda que não deva negligenciar situações 

de observação de colegas com um desempenho comparável. 

  A partilha de experiências de um grupo de EF poderá, por isso, ser 

vantajosa na formação contínua dos professores. Não obstante, a utilização de 

vídeo poderá ser uma ferramenta a utilizar como forma de melhorar o desempenho 

do professor, mas também como instrumento de aula (avaliação formativa, 

estratégia de motivação). 

 Também o planeamento das aulas surgiu como uma forma de melhoria do 

desempenho nas áreas referidas, pelo que deverá estar inerente a todas as 

intervenções. No final do ano de estágio, considero que esta deverá ser uma 

ferramenta a apurar no futuro, como estratégia de melhoria da intervenção 
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pedagógica. Fazê-lo de forma articulada com os documentos reguladores do grupo 

de EF, mas também especificá-lo de forma pessoal, serão duas dimensões a 

melhorar. 

 Por último, e remetendo novamente para a importância do trabalho 

colaborativo, a EF para a saúde deverá também ser potenciada por uma coesa 

articulação do trabalho realizado ao longo dos ciclos de escolaridade. Considerando 

que cada faixa etária requer uma intervenção própria, o tema da saúde deverá ser 

adaptado face à capacidade de apreensão dos alunos. Enquanto que nos primeiros 

anos o desenvolvimento motor será crítico, nos escalões etários mais altos, como o 

ensino secundário, os conhecimentos poderão ter uma componente maior. Não foi 

possível observar essa distinção na intervenção com os diferentes anos. Mesmo 

com a minha turma tive dificuldade em concretizar o que acabo de descrever. Neste 

sentido, o planeamento futuro deverá contemplar este tipo de opções. 

 Concluindo, aquilo que de mais importante retiro do processo de estágio, foi 

a criação de rotinas de constante reflexão sobre a ação. Ainda que, por diversos 

motivos, não tenha conseguido superar todas as dificuldades identificadas ao longo 

do ano letivo, foi possível definir o meu próprio caminho de formação. Desta forma, 

no começo do exercício profissional, torna-se possível investir concretamente nas 

áreas onde revelo pior desempenho e potenciar as qualidades. Simultaneamente, 

torna-se imprescindível a manutenção de uma atitude reflexiva ao longo da vida 

profissional. 
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