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Resumo 

 O presente relatório consiste na análise reflexiva do processo de estágio 

pedagógico, desenvolvido na Escola Secundária da Amadora, integrado no Mestrado em 

Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. 

 O estágio pedagógico é constituído por um conjunto de competências enunciadas 

no guia de estágio, que se encontram divididas em quatro áreas.  

 Antes da abordagem realizada às áreas e ao trabalho desenvolvido nestas, é 

apresentada a contextualização da escola, e das componentes relativas à disciplina de 

Educação Física, assim como uma caracterização da turma que acompanhei ao longo do 

ano.  

 O relatório apresenta uma descrição e reflexão das atividades realizadas no 

decorrer do estágio pedagógico em cada uma das áreas, no sentido de ultrapassar as 

dificuldades sentidas e projetar melhorias para o futuro. É efetuado ainda uma relação entre 

as áreas referidas, pois estas não devem ser vistas de forma separada, mas sim de forma 

interdependente. 
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Abstract 

 The present report consists in the reflexive analisys of the teaching practice process, 

developed in Escola Secundária da Amadora, part of the Master in Teaching Physical 

Education in Primary and Secondary Education. 

 The teaching practice consists of a set of skills set out on stage guide, which are 

divided into four areas. 

 Before the carried approach to the áreas and the work developed in them, the school 

context is presented, and components related to Physical Education, as well as a 

characterization of the class that I followed throughout the year.  

 The report provides a description of the activities performed during the teaching 

practice in each areas, with a reflection on them, in order to overcome these difficulties and 

design improvements for the future. It is also made a connection between those areas, as 

these should not be viewed separately but interdependently. 
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Introdução 

 O presente relatório tem como objetivo a reflexão do trabalho realizado ao longo do 

ano de estágio pedagógico inserido no Mestrado em Ensino da Educação Física (EF) nos 

Ensinos Básico e Secundário no ano letivo 2014-2015.  

 O relatório representa a conclusão desta etapa de formação que dá a creditação 

para o desempenhar das funções de docência na disciplina de EF, nos ensinos Básico e 

Secundário. 

 O estágio pedagógico foi desenvolvido na Escola Secundária da Amadora (ESA) 

tendo como orientação o guia de estágio 2014-2015 e o acompanhamento dos 

orientadores de Escola e de Faculdade. 

 O estágio pedagógico é constituído por um conjunto de competências enunciadas 

no guia de estágio, que se encontram divididas em quatro áreas: Área 1 - Organização e 

Gestão do Ensino e da Aprendizagem (planeamento, avaliação e condução); Área 2 - 

Inovação e Investigação Pedagógica; Área 3 - Participação na Escola (Desporto Escolar e 

atividades de intervenção); Área 4 - Relação com a Comunidade (estudo de turma e 

acompanhamento da Direção de Turma).  

 O relatório apresenta uma descrição das atividades realizadas no decorrer do 

estágio pedagógico, com uma reflexão sobre as mesmas, no sentido de ultrapassar as 

dificuldades sentidas e projetar melhorias para o futuro. 

 Apesar de as áreas estarem interligadas, para uma maior clareza e organização 

das tarefas realizadas, optei por respeitar a organização presente no guia de estágio. 

Assim, a primeira parte consiste numa contextualização da escola, o espaço por excelência 

para o desenvolvimento de competências. De seguida é realizada também uma 

contextualização do departamento, grupo e núcleo de EF e dos recursos para a lecionação 

da disciplina de EF. É realizada ainda uma caracterização da turma que acompanhei e 

lecionei ao longo do ano. Numa segunda parte, apresento as tarefas desenvolvidas nas 

diferentes áreas inseridas no estágio pedagógico, sem nunca esquecer o carácter inter-

relacional das mesmas. Por fim, apresento uma conclusão relativa ao trabalho 

desenvolvido. 
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Contextualização  

 Para ser possível realizar uma melhor intervenção sobre as aprendizagens dos 

alunos é fundamental conhecer o contexto onde estes estão inseridos. 

Escola 

A Escola Secundária da Amadora (ESA) foi fundada em 17 de Fevereiro de 1972. 

A ESA, assim designada desde 1979, situa-se no centro do concelho da Amadora, na 

freguesia da Reboleira e recebe, por esse motivo, alunos provenientes das diversas 

freguesias. Localiza-se próximo da estação de comboio e é servida por várias carreiras 

rodoviárias. A ESA pertence ao Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa 

que conta ainda com as Escolas Básicas Roque Gameiro, Gago Coutinho, Terra dos Arcos 

e Vasco Martins Rebolo. A escola contém vários pátios e pavilhões que oferecem uma 

multiplicidade de valências técnicas, científicas e desportivas.  

A população escolar integra, com elevado sentido de inclusão, alunos provenientes 

de outros países, nomeadamente dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 

(PALOP).  

Inicialmente, a oferta educativa da ESA, era para os alunos do 3º ciclo do ensino 

básico, ensino secundário diurno e o ensino complementar noturno. A partir do ano letivo 

de 1999/2000, passou a oferecer o ensino secundário (diurno e noturno), permitindo uma 

maior diversidade de oferta de percursos formativos que lhe conferem um estatuto e uma 

especificidade de referência no concelho. 

 Frequentam a escola, no período diurno, cerca de 1150 alunos dos cursos 

científico-humanísticos e de 150 alunos dos cursos profissionais, nível III dentro dos 

percursos qualificantes. No período letivo noturno, funcionam ainda os cursos secundários 

do ensino recorrente com cerca de 250 alunos, bem como os cursos de Educação e 

Formação de Adultos. 

O corpo docente, predominantemente feminino, caracteriza-se pela estabilidade – 

165 professores pertencem ao Quadro de Nomeação Definitiva – e por uma preparação 

científico-pedagógica sólida e atualizada face à diversidade do universo da Escola. O corpo 

de funcionários administrativos e de auxiliares de ação educativa perfaz o número de 50 

(12 administrativos e 38 auxiliares), sendo também maioritariamente feminino. 

Ao nível do ensino secundário, a oferta educativa escolar integra os cursos 

Científico-Humanísticos de Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas, Línguas e 

Humanidades e Artes Visuais. Existem ainda os Cursos Profissionais de Técnico de 

Audiovisuais, Técnico de Análise Laboratorial, Técnico de Eletrónica, Automação e 
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Computadores, Técnico de Contabilidade, Técnico de Turismo e Técnico de Gestão e 

Programação de Sistemas Informáticos. 

No que diz respeito ao ensino recorrente existe oferta ao nível de cursos Científico-

Humanísticos de Ciências e Tecnologias e Línguas e Humanidades, assim como cursos 

de Educação e Formação de Adultos (Nível Básico e Secundário). 

A ESA beneficia de parcerias e protocolos com diversas instituições, tais como o 

Gabinete de Inserção Profissional (GIP), a Faculdade de Ciências, a Ciência Viva, o ISCSP 

e o Museu da Marinha. 

A ESA é uma escola com dinamismo e que pretende auxiliar os alunos também 

através da criação de projetos de desenvolvimento educativo e atividades de 

enriquecimento curricular. Neste sentido dispõe de um elevado número de projetos e 

iniciativas tais como: Educação para a Saúde; Educar o Cidadão do Futuro; Oficina 

Criativa, núcleo de trabalho de artes; GOTL - Grupo de Ocupação dos Tempos Livres: 

(Clube de Matemática; Desporto Escolar; Jornalismo; Teatradançando; Clube Europeu; 

Clube Entre - Culturas/ Voluntariado da ESA; Clube do Património; Clube do Ambiente; 

Clube "Jogar, Medir e Contar"; Clube "Diálogos com o Mundo" / Jornal e Rádio; Grotesco; 

Diálogus; Aprender a empreender; OQUESA. 

O projeto educativo da ESA apresenta-se como um referencial de valores comuns 

que conferem identidade à escola, em direção ao futuro que se deseja, promovendo o 

envolvimento e a realização de toda a comunidade educativa, dando sentido coletivo às 

autonomias individuais. Para concorrer para a existência de uma identidade escolar, neste 

documento estão presentes informações como os valores e princípios orientadores, a 

missão, a visão e os objetivos estratégicos da escola. A ESA tem como principal missão a 

promoção dos jovens ao nível académico, profissional e pessoal. De modo a promover 

uma constante melhoria do ensino, são definidos ainda os pontos fortes da escola e que 

se pretendem ver mantidos, assim como os pontos fracos com o objetivo de serem 

melhorados. Ainda com este objetivo, são definidos os objetivos, estratégias e finalidades 

que se pretendem implementar na escola, assim como os instrumentos utilizados para o 

efeito e a avaliação do mesmo. 

O regulamento interno do Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação 

Portuguesa, pelo qual se rege a ESA, define o regime de funcionamento deste 

agrupamento e coordena os interesses de todos os que fazem parte da comunidade 

escolar, de modo a que questões de natureza individual não se sobreponham às de 

interesse coletivo e a delimitação de deveres e direitos vise tornar toda esta comunidade 

escolar mais funcional e justa. 
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O plano anual de atividades da ESA contém toda a informação relativa às atividades 

que estão planeadas ser desenvolvidas ao longo do ano letivo. Este planeamento é flexível, 

sendo possível a alteração das atividades e datas inicialmente definidas. Pretende-se que 

sejam realizadas 90% das atividades propostas, conforme as metas do Projeto Educativo 

de Escola e incentivar a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, solicitando aos 

Conselhos de Turma o acompanhamento e avaliação das atividades propostas no atual 

Plano e a sua avaliação final, bem como a sugestão de novas atividades para o próximo 

ano letivo. Pretende-se ainda melhorar o funcionamento e qualidade das atividades através 

de uma eficiente divulgação e dinamização das mesmas e realizar a avaliação quantitativa 

do cumprimento deste Plano Anual de Atividades no final do ano letivo, através de uma 

ficha por grupo de recrutamento/trabalho em que estarão inscritas todas as atividades 

inicialmente propostas. 

No que diz respeito aos recursos materiais, a ESA apresenta 8 blocos, o pavilhão 

administrativo, onde se encontra o centro de recursos, a secretaria, a sala de professores, 

o gabinete da direção e o polivalente, o cm, o cf, o cmf, o bn1, o bn2, o bloco de EF e ainda 

o polidesportivo. O bloco de EF contém uma sala de aula, três pavilhões, dois balneários 

para alunos, um balneário para professores, duas arrecadações para material e duas salas 

de professores. Mais à frente são apresentadas com maior aprofundamento as valências 

dos referidos espaços de EF. 

 

O Departamento e Grupo de Educação Física, o Núcleo de Estágio e os 

recursos para a lecionação da disciplina 

 O departamento de EF do Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação 

Portuguesa é formado por 15 professores e o grupo de EF (GEF) da ESA é constituído por 

11 professores e 3 professores estagiários. 

 O GEF segue as orientações dos Programas Nacionais de Educação Física 

(PNEF), utilizando-as nas três áreas: Atividades Físicas, Aptidão Física e Conhecimentos, 

adaptando, por sua vez, essas orientações e documentos à realidade escolar. 

 O documento orientador para a realização da avaliação sumativa é ajustado às 

diretrizes nacionais, não sendo adotadas as percentagens, e promovendo o ecletismo e o 

sucesso dos alunos.  

 O DEF é coordenado e co coordenado por duas professoras eleitas, sendo que a 

co coordenadora pertence à ESA e por sua vez coordena o GEF. Existe ainda outro 

professor responsável pelo material escolar. Estes cargos são atribuídos por votação no 

início do ano em reunião de departamento. Houve a realização de diversas reuniões de 
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departamento e de grupo ao longo do ano letivo, que ocorriam à terça-feira às 17 horas, 

sendo este o horário definido para a realização destas mesmas reuniões. A frequência das 

mesmas permitiu-me compreender a dinâmica presente e a importância das mesmas, de 

modo a promover a resolução de problemas em grupo e a criação de estratégias para 

serem implementadas na escola e no agrupamento. 

 Este grupo (ESA) apresenta algum nível de dinamismo, possibilitando aos alunos a 

participação em várias atividades internas (corta-mato, torneios de jogos desportivos 

coletivos, atletismo e raquetas) bem como ao nível do concelho (Jogos Juvenis Escolares). 

Assim, estas atividades permitiram ao núcleo de estágio (NE) a oportunidade de organizar, 

acompanhar e avaliar essas atividades, enriquecendo a experiência ao nível da 

intervenção na comunidade escolar. 

 O núcleo de estágio (NE) é formado pelo Professor orientador escolar (OE) 

Francisco Pestana, assim como pelos meus colegas de estágio, Pedro Aguiar e Pedro 

Melo. Este núcleo tem uma importância preponderante no que diz respeito à análise e 

reflexão das aulas lecionadas. Este é o espaço propício para a discussão de soluções para 

os problemas e as dificuldades encontradas ao longo deste importante processo de 

formação docente.  

O professor orientador de faculdade (OF) Acácio Gonçalves também é uma parte 

integrante e fundamental neste NE, apoiando os estagiários neste processo de formação, 

através do acompanhamento das aulas a que pode assistir e ainda através do 

visionamento dos documentos elaborados.   

 No pavilhão de EF existem ainda quatro auxiliares de ação educativa que mantêm 

a limpeza dos balneários e pavilhões desportivos assim como ajudam os professores 

naquilo que for necessário. 

 No que diz respeito aos recursos espaciais e materiais, pode-se referir que os 

espaços disponíveis para a lecionação da disciplina de EF vão ao encontro das 

necessidades da disciplina, sendo possível lecionar as diferentes matérias nos diferentes 

espaços disponíveis. Assim, a ESA oferece as condições essenciais para que os 

professores de EF possam garantir um processo de ensino-aprendizagem de qualidade. 

Existem 5 espaços distintos, tal como está demonstrado na figura 1, na qual estão também 

apresentadas as matérias que são possíveis lecionar em cada um deles. Além destes 

espaços existe uma sala de aula para a realização das aulas de cariz teórico. Não poderá 

deixar de ser referida a polivalência dos espaços, podendo o professor lecionar quase 

todas as matérias nestes, possibilitando uma adaptação constante ao longo do ano. Muita 

desta adaptação também se torna possível devido à boa qualidade e quantidade do 
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material existente. Na figura 2 é apresentado o inventário do material disponível para a 

lecionação da disciplina de EF. 

Existe um mapa com o roulement, no qual estão todas as informações relativas à 

rotação dos espaços. O roulement dos espaços é realizado de forma quinzenal, com 

exceção das primeiras quatro semanas de avaliação inicial (AI) onde a rotação é feita à 

semana. Consoante a semana em que o professor se encontra, estão espaços estipulados 

para cada horário, sendo que os espaços são diferentes para cada dia da semana. A 

existência das rotações promove a organização por etapas, permitindo assim a realização 

de diferentes modalidades, não havendo a possibilidade de lecionar sempre no mesmo 

espaço. Ainda assim, por vezes o tempo passado até regressar a um determinado espaço 

pode gerar uma quebra de rotinas. 

 De referir que por vezes todos os espaços estão ocupados com aulas e outras 

vezes encontra-se ocupado apenas um ou dois espaços. Eventualmente uma melhor 

distribuição das aulas pelo horário talvez fosse possível que, por exemplo, uma aula que 

se realizasse no exterior num dia de chuva, pudesse ser realizada num pavilhão interior ao 

invés de ter de se ir para a sala de aula, como por vezes acontece. 
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Figura 1 - Espaços 

  

Arrecadação de rádios Arrecadação grande 

2 Aparelhagens 
39 Colchões Interior 
17 Colchões exterior 
15 Fitas Abdominais 
1 Senta e Alcança 
1 Balde bolas de ténis  
10 Raquetes 

43 Bolas de Basquete 
24 Fitas Amarelas 
20 Fitas Laranjas 
25 Fitas Laranja/castanha 
14 Bolas de Futebol 
10 Cones Grandes Laranjas 
4 Cones pequenos laranjas 
31 Bolas de andebol 
2 Cones amarelos  
2 Cones azuis 
4 Cones vermelhos 
31 Bolas de voleibol 
71 Marcadores 
2 Blocos de partida 
2 Cordas de salto em altura 
9 Testemunhos 
4 Tacos softbol 
1 Luva 

Ginásio Verde 

6 Bolas Fitness 
10 Colchões Rijos 
1 Rede Voleibol 

Pavilhão 

2 Colchões de queda 
10 Bancos Suecos 
1 Corfebol 
4 Postes Voleibol 
2 Redes voleibol 
2 Poste Salto em Altura 
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1 Plinto 6 Halteres 4 kg 
5 Halteres 3 kg 
3 Halteres 5kg 
9 Bolas medicinais 
9 Varas 
15 Raquetes ténis 
21 Bolas mata 
31 Raquetes Badminton 
20 Mini Barreiras 
11 Rugby 
6 Arcos 
25 Cordas 
27 Hóquei Sticks 
6 Elásticos Fitness 
2 Varetas voleibol 
32 Bolas de ténis 
4 Redes de voleibol 
2 Mini balizas 

Ginásio Azul 

1 Paralelas 
2 Bancos Suecos 
2 Traves 
2 Reuthers 
2 Plintos  
2 Mini trampolins 
4 Colchões gordos 
2 Colchões rolos 
4 Colchões de queda 
12 Colchões rijos 
12 Colchões verdes 
4 Cordas 
3 Trampolim Sueco 

Exterior  

2 Cestos + postes de Corfebol 

Figura 2 - Material 

  

 Relativamente aos recursos temporais, a turma 11º 10 dispõe de dois blocos 

semanais de 90 minutos cada, à terça-feira e à sexta-feira sempre no primeiro bloco do 

horário do dia, ou seja, das 8:15 às 9:45. 

 Tal como estabelecido pela escola, e por se tratar do primeiro tempo de aulas, os 

alunos têm 10 minutos de tolerância após a hora de entrada. No final da aula estes devem 

sair 10 minutos antes do toque de saída. Assim sendo, a aula conta com cerca de 70 

minutos. 

 Contabilizando o número de aulas previstas para a cada um dos períodos, os alunos 

da turma tiveram: 28 aulas no 1º Período; 21 aulas no 2º Período; 17 aulas no 3º Período. 

O que perfez um total de 66 aulas ao longo do ano letivo. 

Caracterização da turma 

 Para a tarefa de lecionação é importante tomar conhecimento das características 

dos alunos da turma, de forma a adequar as estratégias de ensino às suas características 

e necessidades. Este conhecimento não deve ser apenas ao nível da EF, mas também no 

domínio sociocultural e afetivo, de modo a melhor intervir nas aprendizagens dos alunos. 

Para recolher estas informações foram disponibilizadas aos alunos uma ficha de 

caracterização individual e uma ficha sociométrica (anexos 9 e 10) que contribuíram para 

a tarefa relativa à realização do Estudo de Turma. Esta é uma tarefa que está incluída na 

área 4 do estágio pedagógico, mas que permitiu melhorar também as tarefas 

desenvolvidas na área 1, de planeamento, condução e avaliação. Posteriormente, os 
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dados analisados foram apresentados em Conselho de Turma (CT) e enviados para todos 

os professores da disciplina como ferramenta para a melhoria do ensino. 

 A turma 11º10 pertence ao curso de Línguas e Humanidades. É constituída por 

vinte e sete alunos (19 raparigas e 8 rapazes). As idades estão compreendidas entre os 

quinze e os dezanove anos, sendo a média de 16 anos. Houve o caso de uma aluna que 

iniciou o ano com a turma, mas que ao fim de duas semanas foi transferida. Na turma não 

havia nenhum aluno com necessidades educativas especiais.  

 Nesta turma houve quatro alunos de nacionalidade estrangeira. Uma aluna 

ucraniana, uma cabo verdiana, um aluno austríaco e um brasileiro. Todos eles estão 

plenamente integrados na turma e falam português de forma fluente, ainda assim a aluna 

cabo verdiana apresenta algumas dificuldades ao nível da língua na sua forma escrita. 

 A maioria da turma não beneficiava de Apoio Social Escolar (ASE), no entanto de 

notar a existência de 7 alunos que beneficiam deste apoio. Estes dados são um indicador 

do estatuto socioeconómico dos alunos e devem servir de informação para os professores 

relativamente a possíveis dificuldades dos alunos, como por exemplo a impossibilidade de 

pagar atividades escolares. 

 Existia na turma uma aluna que não realizava as atividades práticas da disciplina 

de EF por razões médicas. Outra aluna não realizou as aulas do 3º período porque foi 

sujeita a uma intervenção cirúrgica e estava impossibilitada de praticar atividade física. 

Existiam ainda três alunas que apresentam vários problemas de saúde ao nível do sistema 

nervoso e alérgicos com as quais era necessário ter uma atenção redobrada. 

 O tempo livre dos alunos é utilizado em grande maioria em atividades sedentárias, 

sendo que apenas 5% desse tempo é utilizado na prática de AF. Este é um valor alarmante 

e que deve servir de alerta para a necessidade de promover a prática e o gosto pela AF 

nos jovens. 

 Relativamente aos dados sociométricos, verifica-se que existe uma relativa 

homogeneidade de aceitação e rejeição na turma, ou seja, quase todos os alunos 

apresentam o mesmo nível de aceitação e rejeição. Existe no entanto e de acordo com os 

resultados, um aluno que se destaca por promover o seu afastamento da turma, e uma 

aluna como sendo a mais popular. De referir ainda o caso de outra aluna que tanto ao nível 

da aceitação, como de rejeição apresenta resultados de indiferença perante o grupo, isto 

é, em ambos os casos não foi mencionada. Os alunos já se conheciam do ano anterior, 

pelo que as relações e dinâmicas da turma já estavam bem definidas. As situações 

identificadas e as estratégias definidas como passiveis de ser adotadas no ensino, foram 

posteriormente fruto de apresentação aos restantes professores em CT. 
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 Quanto ao aproveitamento e funcionamento da disciplina de EF, a turma é 

extremamente heterogénea, sendo constituída por alunos bastante evoluídos, mas 

também por alunos com muitas dificuldades motoras. Esta diferença verifica-se em todas 

as matérias abordadas. Neste sentido, foram delineadas estratégias para o 

desenvolvimento das competências dos alunos de acordo com estas informações. 

 A turma demonstrou sempre comportamentos adequados na aula, tendo sido raros 

ou mesmo inexistentes a ocorrência de comportamentos fora da tarefa ou de indisciplina. 

Os alunos da turma revelam uma personalidade de grande responsabilidade e 

comprometimento para com o processo de ensino-aprendizagem e para com os 

professores. Nesse sentido, o clima de aula foi sempre propício à aquisição de novas 

aprendizagens. 

 

Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem  

 Planeamento, Condução e Avaliação do Processo de Ensino-Aprendizagem 

 A área 1 do estágio pedagógico é aquela onde o estagiário deve ser capaz de 

colocar em prática toda a aprendizagem que adquiriu ao longo de toda a etapa de formação 

inicial (FI) e que constituem a parte fundamental da ação da docência, a tarefa de 

lecionação. 

A área 1 é constituída por 3 subáreas, o planeamento, a condução e a avaliação. 

Cada uma destas é fundamental para o processo de ensino-aprendizagem e devem ser 

vistas de forma integrada e não tripartida. No guia de estágio 2014-2015 estão presentes 

objetivos para cada uma das áreas e no Plano Individual de Formação apresentei as 

dificuldades sentidas e apontei estratégias para ultrapassar as mesmas. Este foi um 

documento que me orientou ao longo deste processo no sentido de superar as dificuldades 

e de melhorar as minhas competências.  

 O OE facultou-nos toda a documentação do DEF e a partir desta realizámos 

determinadas alterações de modo a se ajustarem às nossas necessidades, como são 

exemplo as fichas de recolha de informação.  

 O primeiro contacto que tivemos com a turma foi na apresentação. Foi a primeira 

vez que estive perante uma turma enquanto professor (agora do outro lado), mas sentindo 

um turbilhão de expetativas à mistura com alguns receios que se foram diluindo na empatia 

desenvolvida desde os primeiros momentos. Procurei perceber que alunos tinha à minha 

frente e que problemas me poderiam colocar. A primeira aula serviu para conhecer um 

pouco os alunos e eu próprio me dar a conhecer. A primeira ideia com que fiquei, foi que 
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havia vários alunos que não gostavam de praticar atividade física (AF) e isso foi algo que 

me preocupou desde logo, assim como a eventualidade de ter alunos problemáticos devido 

à idade de alguns deles. Nessa mesma aula, os alunos preencheram fichas com os seus 

dados biográficos, sociais e demográficos (anexo 9) com o propósito de os conhecer 

melhor e utilizar essa informação para o estudo de turma. Semanas mais tarde, 

preencheram as fichas relativas aos dados sociométricos (anexo 10) também para utilizar 

no estudo de turma. O acompanhamento da Direção de Turma, assim como a realização 

do estudo de turma permitiram-me conhecer melhor os alunos e assim melhorar a minha 

intervenção e organização nas aulas. Estas tarefas pertencem à área 4 do estágio 

pedagógico e serão abordadas de forma mais aprofundada mais à frente no relatório. A 

primeira aula serviu também para recolher a informação relativa às preferências dos alunos 

para cada categoria das atividades físicas, definindo assim quais as matérias que seriam 

abordadas com maior incidência, as matérias prioritárias.  

As primeiras quatro semanas de aulas foram utilizadas para realizar a avaliação 

inicial (AI) dos alunos nas várias matérias. Este período de contacto inicial com os alunos 

deverá ser alargado para que se consigam tirar as diferentes informações para planear o 

ano letivo, tais como: realizar um diagnóstico e prognóstico de cada matéria para cada 

aluno, tendo por base o que ele já sabe fazer e as suas potencialidades (Carvalho, 1994).  

A AI tem como objetivos gerais diagnosticar, prognosticar e projetar as 

aprendizagens dos alunos. A avaliação, como suporte das decisões curriculares, só faz 

sentido se for assumida na sua pluralidade de funções – orientadora, reguladora e 

certificadora (Cardinet, 1986), mas sempre numa perspetiva integrada. (citado por Araújo, 

2007)  

Sendo que a AI tem como função orientar, esta deve servir como suporte para as 

decisões de planeamento. 

Assim, para realizar a recolha das informações quanto ao nível dos alunos nas 

diferentes matérias, foi necessário elaborar o protocolo de avaliação inicial (PAI) de modo 

a orientar todo este processo. Utilizámos como base o protocolo já existente na escola 

tendo efetuado apenas pequenos ajustes de acordo com o PNEF. Para a implementação 

do PAI, comecei por pensar e planear em que aulas deveria abordar as diferentes matérias 

de acordo com o roulement. Assim, procurei abordar pelo menos duas vezes cada uma 

das matérias de modo a ser capaz de recolher informações relativamente ao nível dos 

alunos em pelo menos dois momentos. Antes de iniciar as aulas, foi ainda necessário 

definir estratégias que possibilitassem realizar a recolha de informação e que fossem 
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uniformizadas, procurando assim minimizar o mais possível os índices de subjetividade da 

avaliação. 

 O instrumento utilizado por excelência na avaliação é a observação, no entanto 

duas pessoas a olhar, olham, inevitavelmente de maneira diferente. A objetividade é 

“garantida” pela escolha criteriosa das situações de avaliação, pela definição de critérios e 

indicadores de observação precisos, pela qualidade de informações recolhidas e pelos 

resultados da auto e heteroavaliação dos alunos (Carvalho, 1994). 

 Apesar do tempo despendido nesta tarefa, quando foi necessário, em aula, 

proceder à recolha dos níveis dos alunos tive a perceção de estar a sentir o chamado 

“choque com a realidade”. Segundo Veenman (1989) citado por Teixeira & Onofre (2009), 

o "choque com a realidade" é quando se confrontam situações na prática profissional, muito 

diferentes das vividas no curso. Naquele momento, senti que a minha preparação 

necessitava de ser ajustada e desenvolvida face à situação concreta. 

Seria de extrema importância que no processo de FI existisse uma replicação das 

tarefas que são desempenhadas no ano de estágio pedagógico, no sentido de melhor 

preparar os estagiários para as tarefas que necessitam de desempenhar, e assim não 

haver um tão grande “choque de realidade”. Ao longo da FI não fizemos nenhum tipo de 

tarefa que permitisse treinar a recolha de informação relativamente aos níveis dos alunos 

nem na lecionação de uma turma. As tarefas de dar aulas aos colegas apesar de positiva, 

não é suficientemente representativa de lecionar a crianças durante as aulas de EF. 

Cheguei a deslocar-me à Escola de Carcavelos durante o primeiro ano de modo a realizar 

essa mesma tarefa de observação mas de forma voluntária, e considero que para uma 

tarefa tão fundamental deveria ser obrigatória e realizada ao longo do ano. Penso que seria 

interessante integrar durante o primeiro ano uma cadeira onde fosse possível acompanhar 

um NE durante determinadas fases do ano, realizando várias tarefas que melhor pudessem 

preparar os estagiários para o ano de estágio, tais como recolher os níveis durante a etapa 

de AI, lecionar determinadas aulas, entre outras. No entanto, as situações novas e em que 

não possuímos os instrumentos ou o conhecimento prévio, desafiam-nos a ir em busca do 

mesmo, na dimensão do aprender a aprender que é essencial ao docente e determinante 

na formação dos discentes. 

 Segundo Teixeira & Onofre (2009), a dificuldade na avaliação decorre da pesada 

responsabilidade que é imposta aos professores estagiários quando têm que realizar um 

juízo de valor sobre a prestação dos seus alunos, com dados pouco objetivos e muitas 

vezes sem o apoio de critérios e procedimentos de avaliação claros e objetivos definidos. 
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 Eram várias as situações que me faziam duvidar se seria capaz de realizar a tarefa 

com sucesso. O número elevado de alunos, a existência de diferentes matérias nas quais 

não apresentava um conhecimento tão profundo quando deveria, não saber com certeza 

quais os indicadores que procurava ver demonstrados, a existência de aulas politemáticas 

que não me permitiam concentrar numa única matéria e a falta de experiência nas tarefas 

de lecionação e de avaliação. Todas estas adversidades contribuíram para que me 

sentisse um pouco perdido nas primeiras aulas. Não só não era capaz de diagnosticar o 

nível dos alunos, como também não lecionava a aula devido à preocupação em realizar o 

diagnóstico.  

 Apesar de existirem diversos fatores que me suscitavam interrogações sobre o 

sucesso, crescia cada vez mais dentro de mim a confiança de que a capacidade de 

resolução de problemas e de superação de novas situações, tem a ver com o que somos 

e não apenas com os conhecimentos teóricos apreendidos. Ao longo da vida profissional 

qualquer que ela seja, sempre terei de conviver com situações semelhantes e à medida 

que conseguimos gerir com sucesso uma situação, temos reforçada a confiança para o 

que poderá vir a surgir. 

As dificuldades que senti são corroborados por Teixeira e Onofre (2009) quando 

referem que a AI é a primeira tarefa e primeira dificuldade conhecida e reconhecida pelos 

estagiários que concilia os primeiros contactos com a turma com a árdua tarefa de 

observar, registar, avaliar, sem no entanto esquecer de dar uma aula.  

 De modo a ultrapassar as referidas adversidades procurei refletir com o NE e 

definimos estratégias que possibilitassem agilizar a recolha de informação. Algumas 

dessas estratégias prendiam-se com ser capaz de perceber o nível de cada grupo e só 

depois focar nos alunos de forma mais individual, verificando quais se destacavam de 

forma positiva ou negativa dentro do grupo e só posteriormente focar-me nos alunos mais 

difíceis de diagnosticar. Alterei também o momento de registo, preocupando-me com a aula 

durante a aula e após o término desta, então procedia às anotações dos níveis 

diagnosticados. Passei a procurar identificar os níveis por si e não por indicador e estar 

completamente familiarizado com os indicadores presentes para cada nível para cada 

matéria. Promovi também a aquisição de um maior conhecimento em cada matéria, pois 

como referem Mendes, Clemente, Rocha & Damásio (2012), o professor com maior 

conhecimento específico, potenciará a sua observação, mantendo-o afinado 

percetivamente aos critérios de êxito relevantes. Posteriormente passei também a focar a 

minha atenção nos alunos mais difíceis de diagnosticar. Com o decorrer das aulas, fui 

capaz de ir melhorando a minha recolha de informação, assim como a lecionação da aula. 
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Foi também de extrema importância as discussões sobre os níveis observados realizadas 

com o NE, de modo a ajustarmos a nossa visão e retirar as dúvidas existentes. 

 O diagnóstico dos alunos e o cumprimento do plano das aulas exigiu uma destreza 

e competências que pouco a pouco foram alcançadas, com algumas dificuldades à mistura, 

mas com muita determinação e perseverança. 

 Foi importante ter em consideração de que o este período deve ser vivido em clima 

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

de qualquer avaliação um processo de aprendizagem (Carvalho, 1994), e assim ao longo 

desta etapa procurei ajudar os alunos através do feedback, a desde logo serem capazes 

de melhorarem diversos aspetos no seu desempenho. 

 Ao longo da etapa de AI procurei também proceder à implementação de rotinas e 

normas de funcionamento com a turma, pois como refere Carvalho este é um dos objetivos 

da AI (1994). Neste sentido procurei utilizar uma organização das aulas de forma 

semelhante e utilizar sempre os mesmos sinais de organização. Os alunos adquiriram 

facilmente essas mesmas rotinas e com alguma rapidez, os momentos perdidos em 

organização, mudanças de estação e deslocamentos foram reduzidos. 

 No final das quatro semanas penso ter sido capaz de diagnosticar os níveis dos 

alunos nas diferentes matérias e fazer o prognóstico das mesmas, ainda que com alguma 

dificuldade e com posteriores correções de diagnósticos e prognósticos. Ainda assim, 

recolhi a informação necessária para elaborar o Plano Anual de Turma (PAT).  

 Não foram apenas as atividades físicas que foram diagnosticadas mas também a 

área da Aptidão Física (ApF) e a área dos conhecimentos. 

 Para a ApF foram realizados os testes incluídos na bateria de testes do fitnessgram 

e na área dos conhecimentos foi efetuado um teste diagnóstico. No teste diagnóstico os 

resultados foram surpreendentemente baixos, e como resposta aos mesmos, procurei 

abordar as temáticas abordadas no teste de modo a que os alunos melhorassem o seu 

conhecimento e compreensão da matéria. 

As informações recolhidas na AI dos alunos e na Avaliação Formativa (AvF), ao 

longo do ano, permitem-nos estabelecer concretamente prioridades/objetivos e ajustar 

sistematicamente a atividade dos alunos ao sentido do seu desenvolvimento (Carvalho, 

1994). Neste sentido, o Planeamento deve ser ajustado às necessidades e dificuldades 

identificadas durante a AI. 

O processo de planeamento consiste no conjunto de processos psicológicos 

básicos, através dos quais o professor visualiza o futuro, faz um inventário de fins e meios 

e constrói um marco de referência que guie as ações (Clark e Peterson, 1986).  
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Destacam-se quatro tipos de planeamento, o Plano Anual de Turma (PAT), o Plano 

de Etapa (PE), o Plano de Unidade de Ensino (UE) e o Plano de Aula. A conceção dos 

planos deve formar uma unidade pedagógica coerente e devem-se basear nos dados da 

AI, na AvF e nos documentos orientadores da disciplina de EF, o PNEF, o Plano Plurianual 

da escola e o Projeto de Educação Física. 

A AI só faz sentido se pretendermos planear em conformidade com os dados por 

ela revelados, ou seja, se assumirmos que é fundamental projetar o ensino de uma forma 

diferenciada, em função das efetivas necessidades dos alunos (Carvalho, 1994). Assim, é 

fundamental que o processo de AI seja realizado de forma adequada e que os dados 

recolhidos sirvam de base à elaboração do planeamento, pois de outra forma não faria 

sentido ser realizado. 

 Assim, o PAT só poderá ser elaborado após serem recolhidas as informações 

durante a AI. Neste sentido, após a conclusão das semanas de AI iniciei a elaboração do 

PAT. Devido a este ser um documento com alguma complexidade e que exige algum tempo 

na sua elaboração, não foi possível a sua conclusão tão cedo quanto necessário, ou seja, 

antes do início da etapa seguinte. De modo a não colocar em causa essa mesma etapa, 

foi necessário primeiramente assegurar o planeamento da mesma. Neste sentido procurei 

elaborar primeiramente o planeamento da 2ª etapa de Recuperação e Aprendizagem, 

assim como da 1ª UE e então depois voltar a concentrar-me na elaboração do PAT.  

 Uma vez mais, tenho a noção de que entre a FI e a situação concreta existe um 

fosso que é necessário ultrapassar, e que mesmo com o sentimento de que não estamos 

na posse de todos os elementos necessários, ia conseguir desenvolver e implementar as 

competências e os instrumentos necessários. Penso que seria de extrema importância 

haver uma maior ligação entre as cadeiras do 1º ano com as tarefas que vão ser realizadas 

ao longo do estágio pedagógico.  

 De referir também que não existe uma diretriz de como devem ser realizados estes 

documentos, ao nível do estágio. Existe sim a diretriz ao nível dos PNEF, no entanto a sua 

informação é pouco específica. Assim, por vezes senti-me sem saber se o que estava a 

produzir era adequado, tendo de me auxiliar no trabalho realizado por colegas de anos 

anteriores. Nestes trabalhos reparei pois que em cada NE se trabalhavam os documentos 

de forma diferente, o que causou alguma confusão em como deveria elaborar os meus. 

 No entanto, o resultado final acaba por ter uma mais-valia que consiste 

precisamente nesse trabalho desenvolvido pessoalmente. Em vez de uma fórmula já 

previamente definida, fui construindo o meu próprio percurso, aproveitando o existente e 

desenvolvendo-o através das perceções e investigação pessoais. 
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Segundo Rosado (2007), o PAT trata-se de um plano de trabalho que integra a 

organização, o acompanhamento, a avaliação, as estratégias de diferenciação pedagógica 

e de adequação curricular para uma turma ou conjunto de objetivos, estratégias, conteúdos 

e meios que concretizam o projeto educativo anual para uma turma em particular. 

O PAT tem como objetivo planear todo o ano letivo a partir da informação recolhida 

na avaliação inicial, pretendendo-se que todo o planeamento do ano surja de acordo com 

as necessidades da turma e segundo as necessidades individuais de cada aluno, com o 

objetivo que todos atinjam o sucesso pretendido. Assim, cada aluno progredirá de acordo 

com as suas necessidades e possibilidades, satisfazendo o princípio da inclusão e da 

diferenciação.  

A principal função do PAT, para o professor, é orientar o processo ensino-

aprendizagem, constituindo um mapa de estratégias e decisões para a turma, que permite 

antecipar uma intervenção adequada do professor. Assim, o PAT deve definir o percurso 

dos alunos, através da definição de objetivos individualizados que se devem encontrar 

enquadrados com o PNEF.  

 A elaboração do documento do PAT foi de extrema complexidade e moroso. Foi 

realizada uma contextualização da escola e da turma, apontando as potencialidades dos 

espaços e materiais disponíveis na escola para a prática da EF, no sentido de perceber 

quais as ferramentas existentes para a lecionação da disciplina. Relativamente à turma, 

foram referidas algumas características da mesma que permitissem apontar 

comportamentos habituais, de modo a definir formas de melhor intervir sobre os alunos. 

Para cada matéria realizei uma análise sobre as capacidades dos alunos apontando os 

casos com maior capacidade e também os que apresentavam maiores dificuldades. Foram 

apresentados todos os dados recolhidos da AI, na área das atividades físicas, da ApF e 

dos conhecimentos, de modo a orientarem o que seria o consequente planeamento. Ao 

analisar os resultados das três áreas, foram identificados os alunos com mais dificuldades, 

ao que correspondeu uma análise, ponderação e estratégia de modo a encontrar a melhor 

forma de superar as dificuldades. 

 De acordo com estas informações, elaborei o planeamento anual com recurso a 

uma tabela, na qual defini para todo o ano, quais as matérias seriam abordadas em cada 

uma das aulas, não só na área das atividades físicas como também para a área da Apf e 

conhecimentos. Tabela esta que ao longo do ano sofreu algumas alterações de modo a 

responder a determinadas situações que ocorreram, como a necessidade de trabalhar mais 

determinada matéria.  
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 Para cada nível diagnosticado, foram definidos objetivos para o ano em cada 

matéria e também para cada área, diferenciando objetivos para as diferentes etapas. Neste 

documento foram ainda definidas as estratégias de intervenção que pretendia adotar ao 

longo do ano ao nível da instrução, organização e disciplina, assim como os estilos de 

ensino que pretendia adotar durante as aulas, referindo em que matérias e em que altura 

do ano seriam colocados em prática. Defini ainda como seria realizada a formação dos 

grupos nas aulas e como seria realizada a avaliação sumativa (AvS) e formativa (AvF) ao 

longo do ano. 

 A necessidade de prognosticar níveis para o desenvolvimento dos alunos, o 

planeamento das matérias a serem abordadas para todo o ano, assim como a definição 

dos objetivos anuais a serem atingidos pelos alunos foram algumas das tarefas realizadas 

numa superação contínua da inexperiência e na aventura da construção de uma prática 

que durará ao longo de toda a carreira. 

 A tarefa de prognosticar o desenvolvimento dos alunos foi das que mais dificuldade 

apresentou e que fazendo um balanço, verifico que muitos dos prognósticos realizados 

estavam de facto irrealistas e distantes da real capacidade de progressão e 

desenvolvimento dos alunos. Criou-me alguma perplexidade a impossibilidade de muitos 

dos alunos não serem capazes de atingir sequer o nível introdutório nas diferentes 

matérias. No entanto, refletindo, verifico que na realidade, um ano não se reflete em muitas 

horas de trabalho em cada uma das matérias, pois são abordadas várias ao longo do ano 

e sempre em aulas politemáticas, o que não permite que exista um grande 

desenvolvimento das capacidades dos alunos. Verifiquei também que não fui capaz de 

prever as diferentes velocidades de desenvolvimento e aprendizagem dos diferentes 

alunos. Optei por prognosticar para quase todos a melhoria de um nível, o que não se 

verificou. Tenho a noção de que esta avaliação dos ritmos próprios de cada aluno é um 

trabalho sempre renovado, sempre exigente, e que nunca acontecerá automaticamente. 

Julgo que há que duvidar sempre de rotinas que nos impossibilitem de ver a própria 

realidade. Cada pessoa é uma pessoa, cada aluno é um aluno, cada um tem a sua história 

e o professor nunca despe a sua “farda”. 

 Relativamente à elaboração dos restantes documentos de planeamento, planos de 

etapa e planos de UE, apresentei ainda dificuldades na sua conceção por, mais uma vez, 

sentir que não tinha diretrizes específicas que orientassem a sua elaboração. Neste 

sentido, necessitei de recorrer a documentos de colegas de anos anteriores de modo a 

orientar a elaboração dos mesmos, no entanto ajustados à realidade da minha turma. Os 

documentos foram sofrendo modificações, pois com o passar do tempo fui-me 
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apercebendo de que seria importante incluir determinadas informações ou por outro lado 

estava a repetir informações de documentos mais macro que não tinham interesse em 

estar contidos nesse documento. Neste processo também ajudaram os feedbacks dos 

orientadores. 

 Os planos de etapa começaram por ser uma redução do PAT, mas com o passar 

do ano tornaram-se mais úteis e continham apenas a informação necessária, com 

referências apenas às situações que se pretendia incidir durante a etapa. 

 Os planos de UE também sofreram alterações durante o decurso, sendo que no 

início do ano era muito semelhante ao PE, sendo demasiado extensos e com informação 

repetida. Apontava um número demasiado extenso de objetivos para cada nível e repetia 

demasiada informação quanto às estratégias que pretendia adotar. No final do ano, as UE 

eram mais operacionais com referência à organização que seria mantida ao longo da UE 

em cada espaço, com objetivos mais reduzidos e realistas e com referência apenas às 

estratégias que seriam realmente aplicadas durante a referida UE. A realização das UE 

permitiram-me realizar uma maior reflexão e planeamento das situações de aprendizagem 

que iria adotar nas aulas e assim contruir um leque de exercícios para cada matéria que 

seria abordada. No entanto, em determinadas matérias não foi fácil perceber quais seriam 

as melhores situações de aprendizagem para ultrapassar certas dificuldades sentidas 

pelos alunos. Neste sentido, foi fundamental o trabalho realizado com o NE, promovendo 

a discussão e partilha de conhecimentos, de modo a chegar a uma solução que pudesse 

ajudar realmente os alunos. Um dos pressupostos do ensino é a diferenciação e a inclusão. 

Neste sentido procurei também que fosse possível diferenciar as tarefas a serem 

realizadas pelos alunos, possibilitando o sucesso daqueles com maiores dificuldades 

através da realização de tarefas mais simples que lhes permitissem evoluir. Ainda assim, 

penso que poderia ter criado um conjunto mais alargado de exercícios e de variantes para 

serem aplicados nas aulas. 

 Antes de passar à realização do PE seguinte ou da UE seguinte, realizei sempre 

um balanço que me permitisse ajustar o plano a ser realizado, de modo a intervir sobre os 

alunos de forma mais adequada e corrigir possíveis equívocos.  

 Ao longo de todo o ano mantive a utilização do plano de aula, pois este documento 

transmitia-me segurança para a lecionação das aulas e a elaboração do mesmo obrigava-

me a refletir sempre sobre a aula que ia lecionar. As informações contidas no documento 

incluíam os tempos de prática de cada tarefa e os momentos para troca de estações, os 

objetivos para cada matéria a abordar, as tarefas a desempenhar para cada grupo de 

trabalho, os grupos de trabalho, o material necessário para a aula, uma imagem da 
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disposição da aula e notas sobre informações que fossem pertinentes serem transmitidas 

aos alunos durante a aula. 

 Os estilos de ensino a serem colocados em prática foram definidos aquando do 

planeamento dos diferentes documentos, PAT, PE e de UE.  

 Procurei ao longo do ano letivo utilizar diferentes estilos de ensino e promover a 

autonomia dos alunos na aula.  

 O estilo de ensino por comando foi utilizado maioritariamente nas situações de 

aquecimento no início da aula e alongamentos no final. No entanto, e com o objetivo já 

referido de promoção da autonomia dos alunos, no segundo período era definido um aluno 

para dar o aquecimento e os alongamentos. Na dança, este estilo de ensino foi utilizado 

essencialmente nos momentos iniciais de ensino. Depois desse momento inicial, eram os 

alunos que de forma livre realizavam os passos aprendidos ao som da música. Na 

realização de exercícios de condição física em conjunto, era também este o estilo de ensino 

utilizado, onde eram realizados os exercícios à minha voz, ou por tempo. 

 Este estilo de ensino consiste na reprodução de movimentos de forma fechada, em 

que se espera do aluno uma resposta predeterminada. 

 O estilo de ensino por tarefa foi o mais utilizado nas aulas, onde eram apresentadas 

aos alunos as tarefas a realizar, no sentido de que estes as reproduzissem de acordo com 

o definido. 

 Utilizei ainda o estilo de ensino recíproco na medida em que os alunos que não 

estavam a realizar aula prática, por alguma razão, procediam à avaliação das tarefas que 

os alunos estavam a desenvolver, procurando também ajudá-los. Este tipo de trabalho 

promove a interajuda entre alunos e melhora o clima de aula. O estilo de ensino de 

autoavaliação foi também utilizado num certo número de aulas, nas quais os alunos 

utilizavam as fichas formativas de modo a autoavaliarem se eram capazes de realizar os 

diferentes gestos técnicos de acordo com os indicadores presentes. Estes dois estilos de 

ensino permitiam que os alunos obtivessem um maior conhecimento da forma como é 

realizada a sua avaliação e dos próprios critérios de êxito dos gestos técnicos. O estilo de 

ensino de descoberta guiada foi utilizado principalmente nos JDC, no sentido de através 

do questionamento dos alunos, estes fossem capazes de perceber que comportamentos 

deveriam desempenhar para ter sucesso. Esta tarefa promovia o pensamento e reflexão 

sobre o que estavam a realizar. 

 A definição de grupos de trabalho também esteve sempre presente nos documentos 

de planeamento, para o qual contribuiu a elaboração do estudo de turma. 
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 Na maioria das aulas defini grupos homogéneos para facilitar o trabalho 

diferenciado, assim cada grupo tinha tarefas e objetivos de acordo com as suas 

necessidades de aprendizagem. No entanto, e apesar de esta ter sido a organização 

preferencial, foram também realizadas aulas onde foram formados grupos heterogéneos e 

onde os alunos com maiores capacidades estiveram responsáveis por ajudar os colegar a 

melhorar as suas competências. Houve ainda matérias onde os grupos heterogéneos 

foram a forma primordial de trabalho, como foi o caso da Ginástica de Solo, Ginástica 

Acrobática e Ginástica de Aparelhos.   

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

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

professor e o sucesso do aluno. Assim, é absolutamente fundamental que o professor 

tenha capacidades ao nível das diferentes dimensões do ensino de modo a promover o 

sucesso do aluno. 

 A gestão da aula conta com diferentes dimensões tais como: Instrução; 

Organização; Clima e Disciplina e Feedback. 

 Na instrução realizada no início das aulas, no início do ano, tinha pouco conteúdo 

e servia apenas para referir a organização da aula e os grupos de trabalho. O usual era 

sempre que um grupo ia para determinada estação, tinha de me deslocar para a mesma, 

de modo a explicar aos alunos o que iriam fazer e o que era pedido. Esta prática fazia com 

que houvesse momentos de espera nas diferentes estações e obrigava-me a repetir vezes 

sem conta os exercícios e objetivos que pretendia que os alunos realizassem na aula. Após 

refletir sobre a mesma, percebi que não estava a fazer um bom uso da instrução inicial e 

não estava a informar os alunos de todas as questões importantes para a aula. Assim, a 

partir do 2º período, na instrução inicial, abordei conteúdos em que os alunos tinham 

dúvidas ou que iriam ser o foco da aula. Por exemplo, numa aula em que iria ser abordado 

o drible de proteção, expliquei e demonstrei quais os critérios chave que queria que os 

alunos realizassem. Referi os objetivos que pretendia que cada grupo trabalhasse em cada 

estação e quais seriam os exercícios que seriam trabalhados, além das informações de 

organização da aula e grupos de trabalho. O balanço do final das aulas foi algo com que 

sempre me preocupei, pois acredito que é importante que seja dado um feedback final 

sobre o desempenho na aula, fazendo uma ligação com as aulas seguintes. Nesta tarefa, 

noto que evoluí bastante ao longo do ano, pois no início sentia alguma dificuldade em dar 

informação de qualidade sobre as tarefas desempenhadas e falava com pouca segurança. 

Para ultrapassar essa questão, comecei a preparar as situações que iria abordar no final 

das aulas no planeamento, melhorei o conhecimento nas matérias e recolhi informação ao 
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longo da aula que me permitisse fazer um balanço com segurança do que os alunos tinham 

sido capazes ou não de realizar e quais as dificuldades que tinha observado para que 

pudessem ser o foco das aulas seguintes.  

 A gestão do tempo da aula foi sempre realizado com rigor, isto porque no plano da 

aula utilizei sempre a definição de tempos horários para cada tarefa. Assim, não havia 

hipótese de acontecerem distrações quanto ao tempo. Considero que esta foi uma 

estratégia adequada que promovia a boa organização e gestão do tempo de aula. 

 Na organização das aulas, devido ao número de alunos da turma ser elevado, 

normalmente tinha três ou quatro estações com diferentes matérias a serem trabalhadas 

em cada uma delas. Assim, durante a aula, os alunos realizavam diferentes matérias em 

grupos mais reduzidos de modo a participarem mais nas atividades e aumentar o tempo 

útil de aprendizagem. Nos espaços mais pequenos, criei a estratégia de ter uma estação 

de condição física junto à parede, o que permitia que os alunos nas outras estações 

tivessem um espaço mais apropriado à prática das matérias. A rapidez nas transições entre 

estações foi também sempre alvo da minha preocupação. Quando foi resolvida a questão 

relacionada com a instrução, estas aconteceram de forma rápida e fluída. A montagem e 

desmontagem do material, principalmente na matéria de Ginástica, denotou grandes 

melhorias no decorrer do ano. Isto deveu-se a uma maior capacidade da minha parte em 

encontrar a melhor forma para agilizar este processo. Inicialmente, formulava os grupos e 

dizia para cada um deles montar a sua estação, ora desta forma os alunos eram demasiado 

lentos na montagem e desmontagem do material. A estratégia que revelou significantes 

melhorias foi a delegação de funções a todos os alunos individualmente. Assim, todos 

tinham tarefas claras, os alunos com mais força moviam os aparelhos mais pesados e 

assim este processo passou a ser realizado de forma extremamente rápida.  

 O acompanhamento das tarefas dos alunos foi sempre uma grande preocupação 

para mim. Penso que esta é uma das principais tarefas do professor, acompanhar e ajudar 

os alunos na melhoria e desenvolvimento das suas competências através de um feedback 

constante e de qualidade. Rosado e Mesquita (2011), referem que a transmissão de 

feedback é um dos processos mais importantes na regulação do processo de ensino-

aprendizagem, dado que fornece ao aluno informações sobre a forma como deve realizar 

ou como realizou a ação, tendo por objetivo modificar e melhorar essa resposta. Neste 

sentido, ao longo da aula providenciava aos alunos feedback de forma constante, 

acompanhando as suas atividades. O feedback pode variar consoante o seu objetivo 

(avaliativo, prescritivo, descritivo, interrogativo), a sua forma (auditivo, visual, quinestésico, 

misto), a sua direção (aluno, grupo, classe) e a sua afetividade (positivo, negativo) 
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(Sarmento et al., 1998). Através da análise das aulas gravadas em vídeo e do feedback do 

NE, identifiquei algumas lacunas na minha atuação ao nível do feedback. Denotava grande 

preferência pelo feedback individual, quando poderia e deveria dar para o grupo, pois os 

erros que estava a corrigir eram gerais. Neste sentido, procurei ao longo do 2º período 

aumentar o meu número de feedbacks orientados para o grupo e assim fui capaz de corrigir 

comportamentos generalizados ao invés de ir aluno a aluno. Verifiquei também que o 

feedback que utilizava com grande predominância era o prescritivo e avaliativo e quanto à 

forma predominantemente auditivo. Penso que de futuro devo ser capaz de variar mais o 

tipo, a forma e a direção do feedback. 

 Adquirir um posicionamento correto na aula foi um cuidado que demonstrei desde 

o início do ano, evitando ao máximo colocar-me de costas para os alunos. Assim, era capaz 

de visualizar toda a turma. No entanto, apesar de apresentar um bom posicionamento, 

necessitei de melhorar a minha visão periférica, pois estava de frente para a turma mas 

por vezes não reparava em determinadas situações. Esta situação devia-se também a uma 

dificuldade que eu apresentava. Tendo várias estações para controlar, tinha a tendência 

de me focar numa estação de cada vez, isto aliado a uma fraca visão periférica e a um 

escasso controlo à distância, poderia ser prejudicial ao controlo da aula e em situações de 

indisciplina e comportamentos fora da tarefa. Neste caso, não se verificaram problemas a 

esse nível pois a turma é extremamente responsável. Ainda assim, procurei ao longo do 

ano ultrapassar estas dificuldades. Neste sentido, quando estava próximo de um grupo 

visualizava sempre a turma toda e realizava o controlo à distância através de feedback. 

Assim, os alunos percebiam que o professor estava sempre atento quer estivesse próximo 

quer estivesse longe da estação. 

 O clima na aula foi sempre extremamente positivo, tanto entre alunos como entre 

professor e alunos. São alunos extremamente educados, responsáveis e colaborativos e 

as situações de indisciplina não se verificaram. Quando ocorriam comportamentos fora da 

tarefa, chamava à atenção e eles imediatamente pediam desculpa. Penso que o bom clima 

promoveu aulas mais interessantes e uma maior motivação para os alunos. No início do 

ano, quando iam realizar tarefas em que tinham medo ou receio, como por exemplo no 

salto no boque, verificava-se alguma falta de confiança para comigo, oferecendo alguma 

resistência a realizarem a tarefa e a serem ajudados. Ao fim de algumas aulas, já se sentia 

uma maior confiança nos alunos em querer que os ajudasse a ultrapassar as suas 

dificuldades. Começaram a perceber que eu estava na aula para os ajudar a ultrapassar 

as suas dificuldades, e já solicitavam a minha ajuda para realizarem as tarefas. 
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 Das matérias abordadas ao longo do ano, tinha expectativas relativamente ao meu 

conhecimento das mesmas que não se verificaram em alguns casos. Principalmente no 

que diz respeito aos JDC, tinha ideia de que tinha bastantes conhecimentos sobre os 

mesmos, o que em algumas matérias não se verificou. Assim, necessitei de procurar 

informação para complementar o que já sabia. Por outro lado, uma das matérias onde tinha 

algum receio de lecionar, a dança, defini como objetivo na minha formação de que 

necessitava de melhorar as minhas competências nesta matéria e assim, ao invés de 

evitar, procurei abordar desde o início do ano. Fazendo um balanço, penso que melhorei 

bastante os conhecimentos nesta matéria e que fui capaz de lecionar de forma autónoma 

e com qualidade uma matéria onde apresentava algum receio. Outra matéria onde tinha 

dificuldades era a Ginástica. Penso que melhorei as minhas competências, tanto nas 

ajudas como no conhecimento das componentes críticas dos elementos gímnicos. Ainda 

assim, penso que devo continuar a melhorar as minhas competências e conhecimentos 

nesta matéria, de forma a evoluir e tornar-me num melhor professor. 

 A capacidade de improvisação e de adaptação durante as aulas é fundamental num 

bom professor, pois por vezes nas aulas ocorrem imprevistos e é necessário que o 

professor saiba responder de forma apropriada sem que a aula seja afetada. Penso que 

fui capaz de me adaptar às circunstâncias e situações que ocorriam. Por vezes verificava 

que um determinado exercício estava a ter uma influência positiva nos alunos e assim 

procurava manter esse exercício por mais tempo. Por outro lado, por vezes identifiquei que 

havia exercícios desadequados às necessidades dos alunos e foi necessário alterá-los. 

 Considero que foi de extrema importância ter assistido a todas as aulas dos meus 

colegas e do OE e termos realizado sempre discussões sobre a aula realizada. Permitiu-

me através da identificação de determinados erros e lacunas dos meus colegas, refletir 

sobre a minha atuação e assim incidir uma maior atenção sobre esses aspetos, corrigindo 

comportamentos, se fosse esse o caso. Assim, fui capaz também de retirar ideias para as 

minhas aulas, e através do feedback dos meus colegas e do OE recebi informações que 

me permitiram melhorar o meu desempenho nas aulas. Tal como através da análise dos 

vídeos das aulas, nos quais é possível ter uma melhor e mais apurada perceção sobre o 

meu desempenho durante a aula e aspetos a melhorar. 

 A tarefa de visitas interestagiários foi também importante para a reflexão e melhoria 

de determinados aspetos da minha atuação como professor. É importante a existência de 

contacto com outros orientadores de escola e de faculdade, ouvir diferentes perspetivas 

sobre as situações e aprender novas formas e estratégias de trabalhar com a turma. Com 

esta tarefa, adquiri mais ferramentas que me permitiram melhorar o meu desempenho nas 
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aulas. Penso ainda assim, que deveria ter realizado a referida tarefa mais cedo, pois uma 

das visitas interestagiários foi realizada no final do ano e assim não foi possível aplicar as 

novas aprendizagens e estratégias adquiridas. 

 As autoscopias que realizei foram também de extrema importância para a minha 

evolução. A reflexão sobre o trabalho desenvolvido ao longo da aula é fundamental para 

identificar lacunas e aspetos positivos. Estes dados são fundamentais para o desempenho 

nas aulas seguintes, de modo a corrigir determinados comportamentos e manter outros. 

Em todas as tarefas de planeamento e condução esteve a AvF. Esta é fundamental 

pois regula o processo de ensino. Tal como afirma Carvalho (1994), a avaliação pressupõe 

um sistema de recolha e interpretação de dados para que professores e alunos possam 

adaptar a sua atividade aos progressos e problemas de aprendizagem verificados e decidir 

novas prioridades, novos desafios, outras possibilidades para aprenderem! Trata-se pois, 

de uma referência fundamental e determinante no planeamento do processo de ensino-

aprendizagem. Neste sentido, é indispensável utilizar as informações da AvF para ajustar 

os planeamentos e consequentemente influenciar a condução do processo de ensino-

aprendizagem. 

 Procurei durante as aulas transmitir aos alunos o que era necessário realizarem 

para atingirem o nível seguinte e que tivessem perfeita noção em que níveis se 

encontravam nas diferentes matérias. No entanto, apesar da preocupação neste sentido, 

verifiquei aquando da realização da autoavaliação no final do 1º período de que os alunos 

ainda não tinham a noção da forma como eram avaliados. Os alunos conseguiam acertar 

na classificação, mas no que diz respeito ao seu nível em cada uma das matérias muitos 

deles pareciam não compreender o que significava obter cada um dos níveis e de que 

modo isso contribuía para a sua classificação. Esta situação estava a colocar a claro que 

as tarefas já realizadas não tinham sido eficazes e que necessitava de criar condições para 

que os alunos tivessem conhecimento da forma como são avaliados. Com o objetivo de 

solucionar esta situação, procurei através da realização de fichas de AvF no 2º período, e 

através de conversas com os alunos, que estes percebessem o que realmente significava 

ser um aluno de nível introdutório ou elementar em cada matéria. Penso que esta noção 

melhorou ao longo do ano principalmente devido às fichas formativas realizadas. Nestas, 

estavam presentes os indicadores relativos aos elementos realizados nas aulas. Os alunos 

apontavam se eram capazes de realizar determinadas ações que diziam respeito a cada 

nível através de um visto, consigo realizar, uma cruz, não consigo realizar, ou um visto com 

traço, consigo realizar com dificuldade. Estas anotações eram depois colocadas em 

contraposição com as minhas e eram corrigidas as folhas que os alunos tinham preenchido. 
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Os alunos ao verificarem as correções procuravam saber o porquê de ter alterado as suas 

marcas e procuravam mostrar que eram capazes de realizar a tarefa referida. Houve 

momentos em que esta situação se verificou, e tanto houve casos onde os alunos foram 

capazes de mostrar que afinal conseguiam realizar a ação, como casos onde os alunos 

afirmavam realizar mas na realidade os gestos eram efetuados com deficiências técnicas.  

Outra tarefa que utilizei com o mesmo objetivo de que os alunos estivessem 

familiarizados com o seu processo avaliativo, além das explicações e fichas formativas já 

referidas, foi o preenchimento de fichas semelhantes às referidas anteriormente mas elos 

alunos que não realizavam as aulas, analisando assim as tarefas dos seus colegas. Esta 

situação permitiu que estivessem mais em contacto com a forma como se realiza a 

avaliação das atividades físicas. 

Para a matéria de Ginástica de Solo, elaborei fichas que mostravam os diferentes 

elementos que deveriam saber realizar. Na Ginástica de Aparelhos, realizei fichas 

semelhantes, também com imagens dos elementos a desenvolver em cada aparelho e na 

Ginástica Acrobática elaborei fichas com imagens dos diferentes elementos que poderiam 

utilizar durante as aulas e para a sequência de grupo. 

Como afirma Carvalho (1994), o aluno deve participar desejavelmente no processo 

avaliativo, o que tem vantagens pois o aluno toma consciência das suas limitações e 

potencialidades, sabe concretamente o que se espera dele e conhece os objetivos e 

critérios de êxito das tarefas que realiza e compromete-se com o processo de ensino-

aprendizagem. 

No final das aulas atualizei sempre a folha de registos relativa às atividades físicas 

de modo a ser possível regular as aprendizagens dos alunos, ajustando as tarefas ao nível 

dos mesmos. É fundamental a existência desta constante atualização no sentido de que 

se não o fizermos, corremos o risco de não estar a planear para a evolução e 

desenvolvimento dos alunos mas para a sua estagnação.  

Apesar das diferentes ações que tomei para que os alunos estivessem em contacto 

e compreendessem como é feita a sua avaliação, penso que deveria ter optado por outras 

estratégias. Deveria ter começado a realizar a AvF com o recurso às fichas formativas 

desde o início do ano, após a AI. Deveria ter as fichas sempre afixadas nas aulas, para 

que os alunos pudessem sempre visualizar o que tinham de trabalhar para atingir os níveis 

seguintes e não ser apenas em determinados momentos que defini para que estas fossem 

preenchidas. Penso que dessa forma teria promovido uma maior motivação nos alunos e 

também um maior conhecimento de que competências deveriam trabalhar em cada uma 

das matérias.  



- 27 - 
 

Na área da ApF procurei não realizar os testes do Fitnessgram apenas no sentido 

classificativo mas também formativo. Pretendia com estes, que os alunos percecionassem 

a sua evolução e desenvolvimento, e melhorassem a sua condição física. Transmiti sempre 

aos alunos quais os testes que necessitavam de melhorar e como o poderiam fazer. 

Durante as aulas, esta foi uma área que sempre esteve presente com a existência de 

estações onde os alunos trabalhavam a sua condição física. Estas eram tarefas onde se 

verificava o empenho dos alunos, talvez relacionado com as questões estéticas com que 

os jovens estão confrontados no seu quotidiano. 

Na área dos conhecimentos, após a realização do teste diagnóstico procurei ao 

longo do ano e em determinadas aulas realizar questionamento direcionado no sentido de 

verificar se os alunos tinham adquirido as competências teóricas que vinham sendo 

abordadas nas aulas.  

 A AS realiza-se sempre que seja necessário fazer o balanço das aprendizagens 

desenvolvidas. Tem sido considerada sumativa a avaliação que se materializa nos testes 

realizados ao longo do ano, a que ocorre nos finais de período e nos finais de ciclo. (Ferraz, 

et al., 1994)  

 Para a AS, na área das atividades físicas, recolhi sempre informação durante as 

aulas ao longo de todo o ano, anotando as evoluções e desenvolvimentos dos alunos, 

mantendo sempre os documentos atualizados. Ainda assim, no final do ano, para as 

matérias de Ginástica de Solo e Ginástica Acrobática foram realizados momentos formais 

de apresentação das sequências. No entanto, foi relembrado aos alunos que apesar do 

momento formal a sua avaliação também naquelas matérias foi realizada ao longo do ano 

e que aquele não seria um momento que definiria a sua nota na matéria por completo.  

 Na área da ApF, os alunos realizaram no final do ano, novamente, os testes do 

Fitnessgram. Infelizmente nem todos os alunos foram capazes de estar na zona saudável. 

Foram dois os alunos que não foram capazes de atingir esses valores, no entanto 

obtiveram uma clara evolução nos seus resultados, o que se pode afirmar que já é um dado 

positivo e que se mantiverem esta evolução no próximo ano, serão certamente capazes de 

atingir a zona saudável. 

 Na área dos conhecimentos, no final do ano foi realizada a média das diferentes 

avaliações realizadas ao longo do ano, os trabalhos realizados, as apresentações e o teste. 

Todos os alunos terminaram com nota positiva, e a média da turma foi de 14 valores, o que 

é extremamente positivo numa turma onde os resultados do teste diagnóstico foram baixos. 

Isto poderá significar que houve aprendizagem também no que diz respeito aos conteúdos 

teóricos abordados. 
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 Os critérios relativos à AS existentes na escola são adequados às diretrizes 

nacionais. A avaliação é realizada de forma integrada, não havendo assim a existência de 

percentagens. São escolhidas as melhores matérias dos alunos na área das atividades 

físicas e estas servem para a definição de um patamar de classificação. Na área da ApF 

os alunos devem-se encontrar na zona saudável. Na área dos conhecimentos, os alunos 

devem revelar o seu conhecimento de acordo com os objetivos definidos. 

 Segundo Teixeira & Onofre (2009), as principais dificuldades dos estagiários no 

ensino são ao nível do planeamento, avaliação, organização e clima de aula. Considero 

que, tal como referi ao longo do documento, onde senti de forma mais severa essas 

mesmas dificuldades foi no planeamento e na avaliação. Penso que se fica a dever à 

inexperiência existente nessas tarefas. 

Semana professor a tempo inteiro e ensino ao 1º Ciclo 

 A Semana como Professor a Tempo Inteiro (SPTI) foi extremamente enriquecedora, 

pois foi possível experienciar o que significa ter o horário completo e contactar com outras 

realidades apresentadas pelos diferentes anos lecionados, as diferenças ao nível do 

número de alunos e ao lecionar a alunos habituados a diferentes rotinas de organização 

da aula. 

No planeamento da SPTI foi necessário verificar quais as turmas que poderiam ser 

escolhidas para serem lecionadas pelos professores estagiários enquadrando-se no 

horário das atividades existentes e incluindo turmas dos diferentes anos de escolaridade. 

 Depois de escolhidas as turmas, contactei com os professores das mesmas de 

modo a recolher informações acerca das turmas, quais as matérias que teria de abordar 

nas aulas, quais as rotinas de funcionamento das turmas e ainda se os professores 

preferiam planear as suas aulas ou se o planeamento seria realizado por mim e 

posteriormente discutido com os professores. Elaborei o planeamento de todas as aulas, 

tendo em consideração o que foi falado com os professores da turma e foi-lhes mostrado 

o plano de aula de modo a discutir se este se encontrava de acordo com as pretensões 

dos professores para a aula. A exceção foi apenas na turma do OE que me facultou o seu 

planeamento. 

Apesar de não haver grandes diferenças entre as turmas que lecionei, pois eram 

todas do secundário, era notório as diferenças ao nível das dinâmicas das turmas e do 

comportamento dos alunos. Nesse sentido, foi necessário ajustar a minha ação de acordo 

com o comportamento dos alunos. A maior dificuldade foi na lecionação das turmas que 

não pertenciam ao NE, pois não tinham as mesmas rotinas de trabalho. Assim, o tempo 

perdido em transições e na instrução foi superior. Não saber o nome dos alunos também 
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dificultou a realização do feedback individualizado, pelo que foi necessário dar o feedback 

direcionado mais ao grupo. Ficou percetível também as diferenças existentes entre lecionar 

para turmas grandes e para turmas pequenas. Nas turmas grandes é necessário fazer um 

maior uso da visão periférica e do controlo à distância, e é importante ter um maior número 

de estações. Por outro lado, nas turmas mais pequenas, é possível realizar um 

acompanhamento mais próximo e individualizado das aprendizagens dos alunos com 

menos estações. 

Durante esta semana foi percetível que não é possível lecionar da mesma forma 

para todas as turmas. É necessário que o professor saiba adequar o seu estilo de ensino 

aos alunos que tem. Esta tarefa contribuiu para a melhoria da capacidade de adaptação a 

diferentes turmas e realidades.  

Considero que teria sido interessante ter lecionado aulas a turmas de diferentes 

ciclos, pois teriam criado diferentes situações de aprendizagem com novos desafios. 

 Durante três semanas o NE lecionou ainda ao 1º Ciclo na Escola Básica Gago 

Coutinho. Cada estagiário ficou responsável por uma turma durante esse período. 

 O planeamento das aulas foi realizado em conjunto pelo NE no sentido de haver 

uniformidade entre as aulas das diferentes turmas. A escola facultou um guia com as 

aprendizagens e tarefas que habitualmente são trabalhadas com os alunos.  

 Verificámos que a lecionação da EF para o ensino primário consubstancia-se em 

algumas particularidades diferentes do ensino básico e secundário. A começar pelo fato de 

que os jogos pré-desportivos são fundamentais para que os alunos possam ganhar 

competências para os JDC.  

 A energia e disponibilidade com que os alunos vão para as aulas são realmente 

superiores às encontradas nas turmas do ensino secundário. Esta situação revela-se 

positiva no que diz respeito ao empenho na aula mas muitas vezes dificulta a instrução, 

pois os alunos estão muitas vezes distraídos e ansiosos para começar a fazer o exercício. 

 Surge então a problemática do controlo da turma. Nas turmas do ensino secundário 

é possível dar uma grande autonomia aos alunos, por outro lado, neste nível de ensino os 

alunos necessitam de realizar tarefas mais fechadas, dependendo com certeza do objetivo 

da aula. 

 Esta experiência no 1º ciclo veio enriquecer a nossa “bagagem” enquanto futuros 

docentes, já que a realidade em termos de condições materiais, físicas e no 

comportamento dos alunos é completamente diferente daquilo que estávamos habituados 

até à data. 
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Área 2 – Inovação e Investigação Pedagógica 

 A área de Inovação e Investigação Pedagógica consistia na realização de um 

trabalho de investigação-ação. 

 Segundo Alarcão (2001), todo o professor deve ser um professor-investigador e a 

sua formação deve desenvolver competências de investigação sobre e para a ação 

educativa, partilhando os seus processos e resultados com os seus colegas. Assim, o 

estágio promove através da área 2 o professor-investigador. 

 O projeto do estudo realizado no estágio pedagógico começou a ser pensado e 

realizado na cadeira do 3º semestre, Investigação Educacional. A existência da 

possibilidade de ser acompanhado ao iniciar o estudo da área 2 do estágio, foi de extrema 

importância pois permitiu conhecer quais as fases de realização de um estudo científico. 

Possibilitou também orientar o estudo, pois ao longo do semestre foram realizados diversos 

momentos de avaliação do projeto que promoveram melhorias e correções do que 

inicialmente tinha sido pensado. 

“A problemática de estudo a eleger deverá ser escolhida de acordo com um 

diagnóstico prévio de problemas a resolver na escola por inquérito direto aos 

elementos do Departamento de EF ou do Conselho de Turma ou dos órgãos de 

gestão.” 

        Guia de estágio 2014-2015 

 Respeitando as diretrizes do guia de estágio procurámos identificar na escola um 

problema que fosse pertinente ser investigado. Conversámos com os Professores do grupo 

de EF e Orientadores, no entanto este processo não foi facilmente concluído, tendo 

inclusivamente sido alterado o tema de estudo. Por fim, foi identificado um problema que 

preocupa todos os professores de EF, o sedentarismo dos alunos. Tal como afirma 

Marques (2013), a quantidade de jovens classificados como sedentários aumenta durante 

toda a sua adolescência. Do ponto de vista científico, o valor da AF para a saúde é 

indiscutível, o que torna esta consideração preocupante. 

 Considerámos então que seria interessante averiguar quais os fatores que levam 

os alunos a praticar ou não praticar AF, de modo a possibilitar uma ação no sentido de 

promover uma maior prática de AF. Um dos objetivos da EF é a promoção de estilos de 

vida saudáveis, e através deste estudo pretendemos que ao saber as causas, se possam 

tomar ações no sentido de aumentar a prática de AF. Nesse sentido, o nosso estudo focou-

se em avaliar os níveis de AF dos alunos e identificar quais os fatores que concorrem para 

a prática ou não prática.  
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 Pudemos concluir com o nosso estudo que, relativamente à prática de AF, a maioria 

dos alunos pratica pelo menos uma hora de AF moderada a vigorosa por semana. Ainda 

assim realçamos que, em média, os rapazes e, sobretudo, as raparigas, encontravam-se 

distantes de cumprir com o mínimo de 7 horas semanais de AF (60 minutos diários) 

recomendado para os jovens (WHO, 2010). O que pode estar relacionado com a utilização 

cada vez maior das tecnologias ao invés de praticar algum tipo de AF. 

 Os valores relativos à prática dos diferentes tipos de AF (formal, informal e DE) 

foram bastante reduzidos, com especial incidência na AF formal e no DE. Atendendo a que 

a participação em AF formal é tida como um importante preditor da continuidade da prática 

na vida adulta (Kjønniksen et al., 2009a; Telama et al., 2006) consideramos estes dados, 

particularmente, preocupantes. 

No caso do DE, estes resultados podem ser explicados pela existência de um 

reduzido número de núcleos que poderão não estar a responder ao interesse dos alunos 

nem estar adequados em termos horários. Os resultados indicam também que os rapazes 

são mais ativos do que as raparigas em todos os diferentes tipos de AF. De acordo com 

Currie et al. (2012), este problema pode estar relacionado com a desigualdade de 

oportunidades para a prática, uma vez que estas tendem a ser parciais, favorecendo os 

rapazes e os seus interesses. 

Quanto ao ano de escolaridade, verifica-se que os alunos do 12º ano praticam 

menos AF do que os restantes no que diz respeito à AF informal e ao DE. Este resultado 

pode indicar o mesmo que outros estudos já realizados, que referem o avanço da idade 

dos alunos como um fator de redução da prática de AF.  

Os fatores mais apontados para praticar AF foram o querer estar em forma, querer 

fazer algo de bom e positivo para si próprio e o fator de diversão inerente à prática de uma 

AF. Por outro lado, os fatores que os alunos apontaram como tendo menor importância em 

levá-los a praticar AF foram poder ganhar dinheiro, e a influência dos amigos e família. 

Através destes dados, verificamos que os fatores que levam os alunos a praticar AF estão 

relacionados com a motivação intrínseca e os fatores apontados como menos importantes 

estão relacionados com a motivação extrínseca. Assim, será de extrema importância 

intervir nas idades mais jovens, no sentido de incutir o gosto pela prática desportiva que irá 

ser mantida ao longo da vida. Os fatores mais importantes para a prática podem estar 

relacionados com a enorme pressão existente para que os jovens tenham uma aparência 

segundo determinados padrões.  

Os fatores mais apontados para não praticar AF foram a falta de tempo, a perceção 

de pouca competência para a prática e a falta de motivação. A questão da falta de tempo 
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foi também verificada por Sallis, Prochaska e Taylor (2000) e Biddle, Whitehead, 

O’Donovan e Nevill (2005) e poderá ser uma perceção errada por parte dos alunos, uma 

vez que perderem tempo noutras atividades nas quais atribuem maior importância, como 

ver televisão, estar ao computador, entre outros. Na realidade, a falta de tempo pode ser 

apenas a falta de interesse em utilizar o tempo disponível para praticar desporto ao invés 

de estar descansado no sofá. A pouca competência poderá ser explicada por uma fraca 

quantidade e qualidade de AF nas idades mais jovens, o que se reflete numa fraca 

competência mais tarde, sendo que existem alturas ótimas para aquisição de determinadas 

competências. A perceção de competência é considerada como um dos correlatos da AF 

mais consistentes na literatura (Biddle et al., 2011a; Biddle et al., 2005; Sallis et al., 2000; 

Van der Horst et al., 2007). Por fim, a falta de motivação poderá estar relacionada com a 

pouca importância que é dada à prática de AF em Portugal. A influência dos familiares e 

da escola tem um papel fundamental nos interesses dos alunos, sendo que a EF está a 

sofrer cada vez mais uma desvalorização no meio escolar e o sedentarismo presente num 

grande número de famílias, poderá estar a influenciar os alunos a não praticarem AF.  

Devido aos resultados preocupantes relativamente à prática de AF no DE, 

recomendamos o aumento do número de núcleos de DE e com um maior número de 

modalidades, de modo a irem ao encontro das preferências dos alunos, rapazes e 

raparigas, e em diversos horários, permitindo que todos possam usufruir desta oferta 

educativa. 

Visto que os fatores relacionados com a boa forma física e o bem-estar foram 

considerados os mais importantes para praticar AF, recomendamos a realização de ações 

direcionadas para a saúde do corpo. Como a AF ajuda a conseguir um corpo estético, 

saudável e em boa forma, haverá uma maior aceitação por parte dos jovens.  

Para intervir sobre os fatores mais apontados para não praticar AF e no que 

concerne ao fator mais mencionado, a falta de tempo, propomos que o Professor de EF 

tenha horário disponível para aconselhar os alunos, ajudando na elaboração dos seus 

planos diários de atividades, de modo a mostrar que é possível e positivo para as suas 

vidas a introdução de momentos de prática de AF.  

De modo a solucionar a fraca competência e a falta de motivação para a prática, 

sugerimos incluir de forma obrigatória nas escolas do agrupamento, nas idades mais 

jovens, aulas de EF de forma diária, se possível, de modo a que os alunos alcancem as 

competências físicas adequadas para a sua idade e adquiram o gosto pela AF, para que 

este se mantenha até à idade adulta. As idades mais jovens são o momento primordial e 



- 33 - 
 

privilegiado para a aquisição de determinadas competências físicas que dificilmente podem 

ser adquiridas mais tarde, assim como do gosto pela AF e do desporto em geral.  

 O trabalho realizado nesta área ajudou-nos a adquirir mais conhecimentos sobre a 

problemática da prática de AF nos jovens. Através das conclusões retiradas do estudo 

considero que estou melhor preparado para intervir sobre esta problemática no sentido de 

promover uma maior prática de AF nos jovens. 

 

Área 3 – Participação na Escola 

 No âmbito da área de participação na escola desenvolvi diversas atividades, tais 

como o acompanhamento anual do núcleo de DE do Ténis, organização de torneios 

internos e uma ação de intervenção na área do Bodyboard. 

Desporto Escolar 

O DE constitui-se como um importante contexto de participação desportiva e como 

um instrumento educativo na formação integral dos atletas, pretendendo promover estilos 

de vida ativos. Pode consistir no único meio de muitos dos jovens praticarem AF fora do 

horário escolar. 

O DE é de extrema importância para o desenvolvimento dos jovens pois é um local 

onde praticam AF com apoio especializado de forma gratuita. Para além do benefício que 

os exercícios têm para a saúde, poderão também aumentar os processos cognitivos e a 

performance académica em crianças e adolescentes (Haapala, 2012). Neste sentido, 

verificamos que o desporto além dos seus variados benefícios para a saúde evidencia 

também melhores resultados nas outras áreas académicas. Este pode ser um motivo 

chave para promover a prática de AF e mais especificamente do DE junto dos 

Encarregados de Educação (EE) dos alunos da Escola. 

 Na ESA existem os núcleos de Ténis, Natação e Esgrima. A diretiva era para que 

fosse escolhida uma modalidade que não aquela com a qual já temos conhecimentos 

adquiridos, mas sim uma nova modalidade para adquirir novas aprendizagens. Assim 

sendo, as modalidades disponíveis eram todas elas válidas para escolha. A minha escolha 

pelo Ténis deve-se ao gosto que tenho pela modalidade e a vontade de aprender mais. 

Assim, foi extremamente rica a possibilidade de aprender com professoras com maior 

experiência na lecionação da modalidade e assim adquirir conhecimento útil para aplicar 

no meu futuro. A singularidade do núcleo do DE do Ténis de ser liderado por duas 

Professoras foi também enriquecedora, pois assim pude aprender com dois diferentes 
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estilos de ensino, até porque as turmas nos diferentes dias eram bastantes distintas, tanto 

em quantidade como em qualidade. 

A experiência que já tinha adquirido pelos treinos de futebol assim como as aulas 

de ténis que realizei ao longo da minha FI possibilitaram-me realizar algum transfer para 

as aulas do DE. Ainda assim, foi muito importante ter sempre em conta as indicações das 

Professoras responsáveis. 

O DE de Ténis tinha lugar duas vezes por semana, à terça-feira e à quinta-feira, 

com noventa minutos por sessão. O treino de terça-feira ocorria no Polidesportivo da 

Escola e teve uma grande adesão por parte dos alunos com cerca de vinte e cinco alunos 

por treino. Por outro lado, o treino de quinta-feira era realizado no complexo de ténis do 

Borel e contava com cerca de dez alunos por treino. 

 A captação de alunos para a participação no núcleo do DE foi realizada sobretudo 

através da sensibilização dos professores de EF nas respetivas turmas e ainda através da 

afixação de cartazes nas escolas do Agrupamento Escolas Pioneiros da Aviação 

Portuguesa. Penso que poderiam ter sido sensibilizados também os Diretores de Turma e 

ainda os EE aquando das primeiras reuniões, salientando o facto de que é uma ótima 

oportunidade dos seus educandos poderem praticar desporto regular de forma gratuita e 

com a qualidade assegurada pela intervenção de profissionais devidamente qualificados. 

A realização do Projeto de Acompanhamento do DE, no qual foram definidos os 

objetivos gerais e individuais, bem como o delineamento do planeamento da atividade do 

DE, constituiu-se como uma peça importante para me orientar ao longo do 

acompanhamento do DE. Em conversa com as Professoras responsáveis pelo núcleo, 

foram definidos os objetivos que cada grupo de alunos deveria trabalhar ao longo do ano 

letivo. Os treinos, numa fase inicial, eram orientados para a técnica individual, o gesto 

técnico do batimento e o posicionamento dos segmentos do corpo. Depois eram cada vez 

mais focados na componente do jogo e em pequenas correções que possibilitassem uma 

melhoria qualitativa no jogo do aluno. No entanto, esta organização não era 

necessariamente igual para todos, pois aqueles com maiores dificuldades continuavam a 

necessitar de um maior enfâse na melhoria e correção dos gestos técnicos.  

Inicialmente a minha participação na condução foi mais no sentido de auxiliar as 

professoras responsáveis, de modo a compreender qual era o funcionamento dos treinos. 

Ao fim da primeira semana fiquei responsável por determinados grupos de alunos com 

maiores dificuldades e em iniciação à modalidade. Para responder às necessidades de 

desenvolvimento destes alunos, pedi às professoras responsáveis documentos 

orientadores para o ensino da modalidade, assim como também a colegas da que 
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trabalham com a modalidade. Com a ajuda das professoras, criei exercícios que 

possibilitassem a melhoria de determinados aspetos técnicos, corrigindo as lacunas 

existentes.   

Comparando a experiência do trabalho realizado nas aulas de EF e o realizado no 

DE, verifica-se uma notória diferença no empenho e motivação dos alunos. No DE os 

alunos estão por vontade própria, a praticar uma tarefa que lhes é motivante e desafiante, 

por outro lado nas aulas de EF, os alunos realizam as tarefas muitas vezes apenas por 

obrigação. Esta situação verifica-se no seu desempenho das tarefas propostas. Neste 

sentido, esta diferença de comportamento reflete-se também numa evolução mais rápida 

no DE devido, não só à questão motivacional já referida, mas também por ser passado 

muito mais tempo em prática específica existindo a vertente da especialização, enquanto 

nas aulas de EF é necessário responder à questão do ecletismo, e assim durante as aulas 

é realizado um vasto número de diferentes matérias. 

Tal como nas aulas de EF, os treinos do DE proporcionaram-me a oportunidade de 

desenvolver competências de condução, como a criação de rotinas que orientassem os 

treinos, a capacidade de liderança, a capacidade de promover um clima positivo e de 

aprendizagem com os alunos assim como manter o controlo da disciplina.  

A existência de duas professoras diferentes no núcleo poder-se-ia revelar benéfica 

para os alunos, no sentido em que cada uma poderia ter um maior conhecimento sobre 

diferentes aspetos da modalidade e assim os alunos teriam apoio mais especializado para 

o seu desenvolvimento. No entanto, esta situação parece promover a existência de dois 

diferentes núcleos de Ténis dentro da Escola, pois todo o planeamento e processo são 

pensados em separado. A meu ver esta situação não é positiva para o desenvolvimento e 

aprendizagem dos alunos. Neste sentido, penso que seria fundamental haver um maior 

entendimento e entreajuda entre as professoras responsáveis pelo núcleo de modo a 

beneficiar a aprendizagem dos alunos. 

No trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo no DE, considero que fui capaz de 

atingir os objetivos a que me propus no início do ano e que adquiri um conjunto de 

competências que futuramente me serão úteis na minha vida profissional, seja ao nível do 

treino, como na lecionação de aulas de EF, como ainda no caso de estar responsável por 

um núcleo de DE. A nível burocrático fiquei com um maior conhecimento do que é 

necessário fazer enquanto professor responsável. Sabendo que a minha intervenção terá 

que ser sempre adaptada ao contexto da escola, nomeadamente à existência ou ausência 

de uma cultura de participação no DE. Compreendo que o período inicial do ano letivo é 

crucial no desenrolar de todo o processo por forma a garantir um grupo de alunos regular 
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e que permita realizar um processo de planeamento adequado. Para além disso, a 

coadjuvação permitiu-me aperfeiçoar algumas competências da condução do ensino e 

desenvolver a capacidade de observação e consequente intervenção, numa matéria que 

apesar de ser de meu interesse não acumulava qualquer experiência até à data. Pelo gosto 

que já tinha pela modalidade e pela experiência que já tinha do treino, pensei que tivesse 

à partida competências para ser capaz de lecionar no DE com alguma facilidade, no 

entanto a realidade é que não conhecia tão bem a modalidade e as componentes críticas, 

assim como as situações de aprendizagem como pensava. Ainda assim, ao longo do ano 

trabalhei no sentido de adquirir mais conhecimento sobre a modalidade e em conhecer 

quais seriam as melhores formas de conduzir o ensino. Com o apoio das professoras 

responsáveis penso que fui capaz de melhorar bastante ao longo do ano e ultrapassar as 

dificuldades iniciais.  

Atividades de dinamização escolar 

 Relativamente ao objetivo de dinamização de uma atividade na escola, 

desenvolvemos a organização dos torneios internos de Badminton, Voleibol e Velocidade. 

Realizámos ainda um workshop de Bodyboard. 

 Na organização dos torneios desempenhámos todas as tarefas organizativas antes, 

durante e pós os torneios. De referir a boa adesão dos alunos com exceção da prova de 

velocidade, uma vez que é uma modalidade individual, provoca maior exposição e existe 

já um conhecimento prévio de quais são os melhores velocistas da escola. Por essas 

razões, os alunos não querem expor-se em demasia perante a assistência. 

 O workshop de bodyboard foi desenvolvido tendo em conta que é habitual na escola 

serem realizadas visitas de estudo para a prática de Surf e Bodyboard. O facto de 

conhecermos a campeã mundial da modalidade contribuiu para a possibilidade de 

promover esta experiência para os alunos. No entanto, apesar de toda a publicidade 

realizada, com cartazes, flyers e vídeos promocionais no polivalente, a afluência à atividade 

foi reduzida. A tarefa não foi também facilitada pela própria escola pois optámos por não 

fechar o workshop a determinadas turmas, de modo a que todos tivessem a possibilidade 

de assistir. No entanto, a escola não permitiu que fossem justificadas as faltas dos alunos 

que assistissem à atividade. Com essa possibilidade, pensamos que a adesão seria 

certamente de proporções distintas. Ainda assim, os alunos que estiveram presentes 

afirmaram que gostaram bastante da atividade realizada. 

 Acreditamos que estas ações nos deram suporte para intervenções futuras, quer 

ao nível do planeamento, da organização e da avaliação das mesmas.   
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Área 4 – Relação com a Comunidade 

O DT tem um papel de grande responsabilidade pois como referem Favinha, 

Ferreira & Góis (2012) o DT junto dos professores, desempenha uma função de 

coordenação e de articulação entre essa ação dos professores e os restantes autores 

envolvidos no processo educativo: os alunos e os EE. 

 Ao longo do ano letivo tive a possibilidade de coadjuvar a Diretora de Turma que é 

também a coordenadora dos Diretores de Turma do 11º ano. É uma Professora 

extremamente responsável e que desempenha as tarefas de Direção de Turma com 

grande organização e interesse. A Professora promoveu sempre a minha participação em 

todas as tarefas que eram necessárias desempenhar e foi definido como objetivo no início 

do ano que estas fossem cada vez mais realizadas com autonomia da minha parte. As 

tarefas do DT são muitas e de grande responsabilidade. O DT detém tarefas que incluem 

a coordenação, gestão e o relacionamento com os diferentes intervenientes escolares, 

alunos, professores e EE. 

 A ESA disponibiliza um guia e organiza reuniões de Diretores de Turma ao longo 

do ano nas quais são transmitidas informações em forma de guião para uma correta 

atuação dos mesmos, relembrando-os das tarefas a executar, auxiliando na preparação 

das reuniões, receção dos EE, CT intercalar, CT de avaliação e reuniões de EE.  

 Para o acompanhamento realizado, elaborei o Projeto de Acompanhamento da 

Direção de Turma de modo a contextualizar a minha participação e definir objetivos para o 

longo do ano. O acompanhamento ocorreu durante o horário para atendimento aos EE que 

ocorria à terça-feira no horário das 13h30 às 14h15. Este era o momento no qual eram 

desempenhadas as tarefas relativas à Direção de Turma.   

 A primeira tarefa que foi necessário realizar foi o estudo de turma. É da 

responsabilidade do DT realizar a caracterização da turma e assim fiquei responsável pelo 

desempenhar dessa mesma tarefa. Neste sentido, apresentei aos alunos uma ficha de 

caracterização individual na primeira aula, e mais tarde uma ficha sociométrica de modo a 

recolher informações relativas às dinâmicas da turma e às suas relações interpessoais. 

Propus à DT para que o estudo fosse apresentado no CT, ao qual a professora mostrou 

total disponibilidade, apesar de os professores já conhecerem os alunos do ano anterior. 

Os professores mostraram-se interessados nos dados apresentados, principalmente no 

que diz respeito aos dados sociométricos. A apresentação do estudo de turma, assim como 

o relatório, foram enviados a todos os professores da turma. Pretendia-se que este estudo 

não fosse apenas uma recolha de curiosidades mas que tivessem utilidade, possibilitando 

uma melhoria no ensino e acompanhamento dos alunos através da aplicação de 
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estratégias pedagógicas ajustadas às suas necessidades. Os professores podem construir 

grupos de trabalho e dispor os alunos na sala de aula com base nos resultados para assim 

garantir um melhor funcionamento da turma, potenciando o processo ensino-aprendizagem 

e o clima relacional entre os intervenientes deste processo.  

No caso da EF, a realização do estudo de turma possibilitou a criação de grupos de 

trabalho de forma a assegurar o funcionamento normal da aula e de modo a potenciar o 

relacionamento dos alunos com as tarefas, promovendo um clima positivo na aula.  

 No início do ano comecei por desempenhar tarefas mais simples ao nível do 

funcionamento do programa Inovar que é o utilizado na ESA, como por exemplo a 

justificação de faltas. A utilização do referido programa permite aos professores agilizarem 

tarefas e assim pouparem algum do seu tempo para outras de acompanhamento da turma 

mais importantes. Outra dessas tarefas foi a organização do Dossiê de Turma, no qual os 

variados documentos utilizados, como justificações de faltas, autorizações de visitas de 

estudo entre outros, eram todos anexados em determinados separadores. A Professora 

guardava durante a semana os documentos para que no horário da Direção de Turma se 

pudesse proceder à justificação de faltas e à anexação dos documentos no Dossiê de 

Turma. A existência do mesmo, é bastante importante no sentido que é o local onde todos 

os documentos da turma estão anexados, e assim estão disponíveis em alguma 

eventualidade na qual seja necessária a sua utilização. 

 O horário de Atendimento aos EE foi pouco utilizado pelos mesmos, o que se 

poderá justificar pelo carácter responsável da turma. Ainda assim, quando essa situação 

se verificou, os EE aceitaram a minha presença e pude participar ativamente nas conversas 

que foram mantidas. Esta foi uma experiência extremamente benéfica pois permitiu-me 

compreender as preocupações manifestadas pelos mesmos e assim contribuir de alguma 

forma para ajudar na resolução de determinados problemas. 

 Tal como referem Sousa & Sarmento (2009) é conhecida a importância da presença 

dos EE na escola, apesar de que nem sempre esta é possível, daí ser pertinente que exista 

alguma flexibilidade por parte dos diretores de turma no horário de atendimento. A DT, 

ciente desta realidade, por vezes recebeu os EE fora do período de atendimento. Na 

impossibilidade de realizar o atendimento presencial procedeu-se ao contacto por via de 

carta, correio eletrónico ou por telefone. Assim, o contacto por telefone, correio eletrónico 

ou carta, por vezes foram da minha responsabilidade, no sentido de ganhar um maior à 

vontade no contacto com os EE. Todos os contactos realizados foram documentados no 

relatório de acompanhamento da Direção de Turma. 
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 Além das tarefas já referidas, ainda elaborei diversos documentos, tais como folhas 

de autorização de visitas de estudo, informações para os EE sobre reuniões, entre outros. 

Uma das tarefas que a Professora me incumbiu foi refletir sobre a turma e os elementos 

da mesma e perceber que ser DT não é apenas realizar trabalho burocrático. Foi 

necessário analisar os alunos e aferir quais podem necessitar de uma maior atenção por 

parte do DT. Depois discutimos a análise feita, aluno a aluno. Conversámos sobre os 

alunos e o trabalho de acompanhamento e intervenção que pode e deve ser realizado com 

os mesmos em cada situação. Tal como Roldão (1995) afirma, o DT tem um papel de tutor 

definindo-se como um professor que conhece bem os seus alunos, para além disso, deve 

ajudar os alunos a ser capaz de lhes traçar metas ambiciosas e realistas. A Professora é 

um exemplo das características apresentadas e denota um grande carinho pelos alunos 

que acompanha. Esta foi claramente uma tarefa que me ajudou a conhecer melhor os 

alunos e a refletir sobre o seu comportamento e que me permitiu compreender o outro lado 

do papel do DT que até à data tinha sido essencialmente burocrático.  

 Devido à DT já exercer funções desde o ano anterior, os professores já se 

conheciam e conheciam a turma, e os EE também já estavam familiarizados com a DT. 

 Existe um bom relacionamento entre os professores da turma e tal como afirma 

Williams & Heck (1984, p.14) é necessário a interação entre os professores para o 

crescimento profissional e desenvolvimento do programa educativo. 

 Na preparação para os CT foi necessário elaborar a Ata de modo a facilitar a tarefa 

no decorrer do mesmo, sendo nesse momento apenas necessário realizar ajustes. A 

elaboração da Ata à priori permitia preparar e orientar todo o processo de condução da 

reunião.  

 A minha participação nestas tarefas foi gradualmente mais ativa e mais autónoma, 

no sentido em que na primeira Ata apenas procurei perceber como era realizada. Na 

segunda Ata ajudei na sua elaboração, na terceira e na quarta Ata realizei de forma 

autónoma.  

 No decorrer das reuniões, a minha participação foi progredindo também ao longo 

do ano. Na primeira reunião apenas ajudei a realizar o secretariado. Na segunda reunião 

apresentei o estudo de turma, fiz a revisão e retificação das notas dos alunos e realizei o 

secretariado. Na terceira e na quarta reunião, presidi à totalidade da mesma e no final ainda 

realizei tarefas de secretariado corrigindo a Ata. 

 A reunião do Conselho de Turma compreende várias tarefas tal como estabelece 

Roldão (1995), que para além da comunicação eficaz que o professor deve ter com os 

outros professores de turma, este deve ainda promover ações junto do conselho de turma, 
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para aplicação do projeto educativo da escola, divulgar a informação necessária para 

promover o acompanhamento individualizados dos alunos e presidir às reuniões dos 

alunos. A Diretora de Turma sempre procurou ir ao encontro destas diretrizes e ajudou-me 

a compreender a importância de cada uma delas. Os resultados obtidos com a turma no 

final do ano, tendo sido recuperados todos os alunos que apresentavam avaliação 

negativa, demonstram o bom trabalho de identificação dos casos críticos e o adequado 

acompanhamento. 

 Nas reuniões com os EE tive também a possibilidade de aumentar gradualmente a 

minha participação. Elaborei as Atas tal como aconteceu nos CT e presidi em partes das 

reuniões. Tive a possibilidade ainda de trocar algumas palavras com alguns dos EE 

relativamente à disciplina de EF. Tal como no CT, também na reunião com os EE, a 

elaboração da Ata à priori permitia uma maior preparação para a reunião.   

 O DT, segundo Marques (1997) não só deverá informar acerca do comportamento, 

assiduidade e aproveitamento, como estimular relações pais/escola. Deverá também 

desenvolver o envolvimento dos pais na aplicação do projeto educativo da escola, fomentar 

a participação dos mesmos na caracterização e ações de orientação e de 

acompanhamento individualizado dos alunos e assegurar a sua participação nas medidas 

educativas decorrentes do insucesso disciplina (Roldão, 1995). 

 A Diretora de Turma procurou sempre que os pais se envolvessem na escola e na 

aprendizagem dos alunos. 

 As tarefas relacionadas com os CT e reuniões com EE permitiram-me ganhar um 

maior à vontade na relação com outros professores e com os EE. Estar como estagiário a 

presidir a reuniões com professores com vários anos de experiência e com EE, sem ter 

experiência nestas tarefas cria um certo nível de complexidade. Foi extremamente 

interessante e importante para a minha formação estar presente em todas estas reuniões, 

de modo a compreender as dinâmicas inerentes e ser capaz de ganhar uma cada vez 

maior intervenção e autonomia nas mesmas. 

 O trabalho de Direção de Turma possibilitou-me ganhar um maior conhecimento da 

turma e da realidade dos alunos, permitindo relacionar o trabalho desenvolvido na área 1 

com a área 4, dando informações relevantes para o desempenho das funções e 

cumprimento dos objetivos nas diferentes áreas. 

 Por fim, é importante referir a felicidade que tive ao ter tido a oportunidade de 

coadjuvar e acompanhar a DT ao longo deste processo, pois é uma pessoa com grande 

exigência e experiência no desempenho das tarefas da Direção de Turma e esteve sempre 

disponível para partilhar os seus conhecimentos comigo. A sua postura e trabalho com 
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professores, alunos e encarregados de educação permitiu-me adquirir distintas 

aprendizagens. Apesar da quantidade de trabalho que foi necessário investir, penso ter 

sido claramente recompensado ao nível do conhecimento e competências adquiridas.  

 

Conclusão 

 A realização do relatório de estágio é o culminar do trabalho desenvolvido ao longo 

do ano e da minha formação inicial. Através de uma análise reflexiva de todo o processo 

formativo, compreendo que este não é uma etapa final mas sim o início. A aquisição e o 

desenvolvimento de todas as competências necessárias à função docente, adquiridas ao 

longo desta etapa, devem ser complementadas por um processo de formação contínua. O 

professor deve ser capaz de se atualizar permanentemente de modo a estar apto a intervir 

sobre os alunos de forma adequada e ajustada às suas necessidades. 

 Este foi um ano de aplicação e consolidação de todos os conhecimentos que adquiri 

ao longo da minha FI. 

 A reflexão realizada permitiu-me tomar conhecimento das lacunas e das 

potencialidades que apresento, assim como se as estratégias que adotei foram as mais 

adequadas à situação. 

 A relação com o erro foi fundamental para o processo de crescimento e de 

aprendizagem. Através do erro e da reflexão sobre o erro, surge a melhoria, o 

desenvolvimento e a aprendizagem.  

 O NE apresentou-se como peça basilar durante todo o processo do estágio, 

promovendo um clima propício à aprendizagem, através da amizade e apoio constante. O 

papel dos orientadores nesta etapa foi fundamental, orientando todas as aprendizagens 

com sapiência. Os colegas de estágio foram também preponderantes, tanto ao nível do 

companheirismo, como também da interajuda e amizade e união. 

 A forma como fomos recebidos pelo grupo de EF e pelo Departamento de EF foi 

também importante pois promoveu a nossa integração na comunidade escolar. O 

relacionamento com as professoras do DE, tal como com a DT foi também extremamente 

positivo, o que permitiu a existência de uma grande abertura para troca de ideias. 

 Com as tarefas desenvolvidas na área de Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem, considero que fui capaz de exponenciar as minhas competências. As 

tarefas de reflexão e de balanço dos vários momentos de aprendizagem foram 

fundamentais. Para melhorar é necessário existir uma análise do que foi feito 

anteriormente, e assim poder corrigir erros e lacunas. A reflexão foi uma área onde sempre 
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me deparei com várias dificuldades, e com a realização do estágio, com todas as tarefas 

reflexivas, fui capaz de tomar conta da real importância da reflexão em tudo o que fazemos.  

 O estudo desenvolvido possibilitou a criação do debate em volta de uma temática 

que cada vez mais se torna preocupante nos jovens. Os professores de EF devem tomar 

um papel importante no sentido de promover a prática de AF dos alunos. Esta deve ser 

uma das principais preocupações dos professores, a promoção de estilos de vida 

saudáveis. Para isso não basta lecionar EF, é preciso definir estratégias de intervenção 

que promovam a consciência, sensibilização e prática de modo a tornarem-se uma forma 

de ser e de estar. Considero que este estudo foi enriquecedor para a comunidade escolar 

e para nós enquanto futuros docentes, na medida em que criámos ferramentas de 

intervenção para promover a mudança. Ao nível do trabalho realizado na área 1, este 

estudo permitiu compreender melhor os alunos e assim saber como intervir de forma mais 

apropriada sobre os mesmos de modo a conseguir atingir os objetivos pretendidos, a 

prática de AF e a adoção de estilos de vida saudáveis. É importante também ser capaz de 

compreender que o professor deve ser um investigador, e procurar constantemente a 

melhoria das suas estratégias de ensino através de pesquisa e da investigação. Esta foi 

uma tarefa que me permitiu compreender esta importância e que deve ter um papel 

fundamental no desempenhar da função docente.  

 O acompanhamento do núcleo de Ténis do DE possibilitou-me a aquisição de 

variadas competências ao nível da condução e planeamento do treino, assim como de 

conhecimentos relativos à modalidade. É importante compreender que o DE pode ser um 

caminho importante na promoção da prática de AF por parte dos jovens. Aqui, é adquirido 

o gosto pela prática desportiva que poderá contribuir para um estilo de vida mais ativo no 

futuro. O trabalho desenvolvido nesta área permitiu-me realizar também um transfer para 

a área 1, compreendendo as diferenças inerentes e as diferentes formas de trabalhar em 

cada realidade.  

 A realização das ações de intervenção na escola permitiram-me desenvolver 

essencialmente competências ao nível da organização de atividades. Ser capaz de realizar 

um planeamento eficaz, no qual todos os inerentes à ação são pensados e preparados 

para que a atividade decorra dentro da normalidade. Estas tarefas fizeram-me perceber 

que o papel do professor não se restringe a lecionar aulas, mas também à intervenção na 

comunidade escolar.  

 O trabalho desenvolvido na Direção de Turma possibilitou-me perceber o trabalho 

burocrático realizado, o relacionamento que deve existir com professores, alunos e 

encarregados de educação, e a exigência inerente. É uma tarefa de grande 
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responsabilidade, na qual o professor deve conhecer bem a turma e estar atento de modo 

a apoiar os alunos nas suas necessidades, sendo um elo de ligação com os EE. As tarefas 

desenvolvidas nesta área possibilitaram-me conhecer melhor a turma e assim ser capaz 

de intervir sobre os alunos de forma mais apropriada. 

 As tarefas desenvolvidas nas quatro áreas do estágio pedagógico não devem ser 

observadas de forma separada, mas sim em complementaridade e em interdependência. 

As competências adquiridas em cada uma delas permitiram melhorar a minha ação no 

desempenhar das diferentes funções do estágio pedagógico e vão-me possibilitar estar 

munido das competências adequadas no meu futuro profissional.  

 Em suma, este ano de estágio representou um enorme contributo para a aquisição 

de competências com vista à prática docente, tendo sido o ano mais importante da minha 

formação. Foi um ano difícil e com dificuldades no entanto, foi extremamente enriquecedor 

ao nível das aprendizagens. Superou as minhas melhores expectativas pois hoje sou, 

claramente, um profissional mais maduro e atento às questões pedagógicas necessárias 

à carreira docente.  

 Tenho a consciência que ser professor é um desafio permanente e em constante 

tensão com a realidade, na procura das respostas mais adequadas em cada situação e 

que embora existam linhas de orientação, não existem respostas feitas nem “fórmulas 

mágicas”. 

 Durante este ano pude realizar o meu objetivo de ser professor de EF e 

compreender tudo o que essa tarefa acarreta, estando agora melhor preparado para a 

desempenhar. Nada disto teria sido possível sem a ajuda dos meus colegas de estágio e 

amigos, assim como o apoio e acompanhamento dos orientadores de Escola e de 

Faculdade. 
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