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Resumo 

Este relatório constitui uma reflexão crítica acerca das decisões tomadas ao longo do 

estágio pedagógico, centrando-se nas competências e objetivos das diversas áreas de 

intervenção. Nele avalia-se a importância do contexto escolar e da prática  pedagógica na 

formação do estagiário. De modo particular, salienta-se o impacto da relação pedagógica 

no desenvolvimento da autonomia dos alunos. Neste âmbito, procede-se à análise das 

dinâmicas na sala de aula, decorrentes das competências de planeamento das aulas até 

à sua aplicação, visando o ensino e a avaliação dos alunos.  

Outra vertente deste documento respeita à investigação, quer pela reflexão crítica relativa 

ao processo de formação, quer pela interpretação da realidade no ensino. Em resultado 

desta tarefa, apresenta-se um conjunto de resoluções, adquiridas através da 

investigação-ação, que se considera serem promotoras de sucesso escolar se forem 

desenvolvidas pelo agrupamento de forma a inovar a comunidade escolar. 

A participação nas dinâmicas da escola, em especial, como agente de promoção do 

desporto escolar, bem como as responsabilidades inerentes à direção de turma,  tarefas 

essenciais para a formação de um professor líder e gestor do processo educativo, 

assumem, também, destaque neste relatório. 

Por último, são delineadas as perspetivas profissionais futuras do candidato, através da 

análise e reflexão acerca da influência da formação inicial, pela conceptualização da 

realidade profissional, considerando o trajeto realizado até agora e o modo como se 

poderá projetar no futuro. 

 

Palavras-chave: Competências de estágio, Ensino da Educação Física, Realidade 

Profissional, Formação , Professor Estagiário 
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Abstract 

This report provides a critical analysis of the decisions taken during the teaching practice, 

focusing on the competencies and objectives from different areas of intervention. It 

assesses the importance of the school context and pedagogical practice in the training of 

the trainee. In particular, the impact of pedagogical relationship on the development of 

students autonomy. In this context, we proceed to the analysis of the dynamics in the 

classroom, resulting from competencies of planning classes to implementation, targeting 

teaching and assessment of students. 

Another aspect of this document regard to the investigation, either by critical reflection on 

the formation process, whether by interpretation of reality in education. As a result of this 

task, it presents a set of resolutions, acquired through the investigation-action, which are 

considered to be promoting academic success if they are developed by the group in order 

to innovate the school community. 

Participation in school dynamics, especially as a manager of school sports promotion and 

the responsibilities inherent to the class management, essential tasks for the formation of 

a teacher and leader of the educational process manager, assume also highlighted in this 

report. 

Finally, the candidate's future career perspectives are delineated through the analysis and 

reflection about the influence of initial formation, the conceptualization of professional 

reality, considering the path done so far and how they can project into the future 

 

Keywords: Internship skills; Teaching of Physical Education; Professional Reality; 

Education; Trainee Teacher. 
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1 Introdução 

A aprendizagem da profissão docente não principia com a frequência de 

um curso de formação inicial, nem termina com a obtenção de uma 

licenciatura em ensino; é algo que o professor realiza durante toda a 

vida. (Costa, 1996, p.9) 

Neste documento será avaliado o trabalho desenvolvido por alguém que está a iniciar a 

sua carreira profissional, sob a orientação dos melhores e mais experientes profissionais 

da área. Atendendo a esta etapa de formação inicial, serão apresentadas reflexões sobre 

os progressos profissionais do candidato, tendo em conta as competências contempladas 

no Guia de Estágio e os objetivos delineados no PIF. Este relatório surge como um 

elemento fundamental e importante para a avaliação formativa de um professor 

estagiário. 

Este relatório inicia com uma contextualização geral das áreas de intervenção do 

candidato, nomeadamente o agrupamento de escolas, o departamento e o núcleo de 

estágio. Descreve-se o impacto inicial e final do percurso de intervenção na escola, 

contemplando a importância dos espaços físicos, do “roulement”, para o cumprimento 

das exigências da profissão docente, a cooperação com os assistentes operacionais e 

com a direção e as oportunidades de formação no desenvolvimento de uma carreira 

como professor. Numa pequena caraterização da turma, relaciona-se a autoridade do 

professor com a autonomia que os alunos “conquistaram”. 

A análise sobre o trabalho realizado avalia o planeamento inicial das atividades letivas e 

posteriores adequações necessárias para o ajustamento às exigências das diferentes 

dinâmicas do processo de ensino, através da gestão dos PNEF e dos modelos e técnicas 

aplicadas no planeamento pedagógico. No domínio da Avaliação, equaciona-se o 

processo dos diferentes métodos e técnicas de avaliação no ensino-aprendizagem que 

utilizados nas suas variantes como diagnóstica, prognóstica, formativa e sumativa, 

relacionando o que a teoria explicita e a realidade da prática. Na Condução de Ensino, 

são expostas as estratégias utilizadas pelo professor, dando ênfase aos 

constrangimentos na sua aplicação bem como à sua eficácia no âmbito da  Instrução, 

Organização, Disciplina e Clima de aula no processo de ensino-aprendizagem.  

Em matéria de  investigação, apresentar-se-á uma análise dos conteúdos destacados 

neste relatório, com o foco no impacto da relação pedagógica no aluno. Pretende-se 

aferir das vantagens de modelos distintos de condução do processo de ensino-
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aprendizagem: o aluno deve estar inserido no contexto escolar tendo autonomia sobre o 

seu caminho de progressão ou, como o habitual, assumir a condição de “aluno 

trabalhador”, com uma agenda previamente preenchida, condicionado a regras e a 

jogos? 

Na área referente à Participação na Escola, o candidato desenvolverá uma reflexão sobre 

a sua participação nas atividades inseridas no plano anual, com enfoque nas 

responsabilidades assumidas em outras áreas e as respetivas aprendizagens na 

dinamização do Desporto Escolar. 

No que concerne à Relação com a Comunidade, inclui-se uma reflexão do trabalho 

realizado com a DT, nomeadamente no que respeita à intervenção desta na orientação 

do candidato para a gestão de um trabalho profícuo com a turma.  

Por fim, serão equacionadas as perspetivas futuras, com base em todas as experiências 

e conhecimentos adquiridos até ao presente, culminando numa reflexão final acerca do 

percurso como professor estagiário. 
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2 O impacto do contexto  

A Escola 

O estágio decorreu no município de Loures, na freguesia da Portela, no Agrupamento de 

Escolas da Portela e Moscavide, onde este reúne um conjunto de escolas, num total de 

cinco, sendo duas escolas Jardins de Infância e Básica de 1.º Ciclo, da Portela e da 

Quinta da Alegria, e outra escola básica de 1.º Ciclo, Dr. Catela Gomes. A juntar a estas 

três, existem mais duas onde estão incluídos o 2.º, 3.º Ciclo e secundário. A escola E.B. 

2,3 Gaspar Correia, onde tive a responsabilidade de lecionar uma turma do 3.º Ciclo, 

acolhe alunos dos 2.º e 3.º ciclos, enquanto que a Escola Secundária da Portela alberga 

alunos do 3.º ciclo e secundário, incluindo cursos profissionais. O total de alunos que o 

agrupamento acolhe é de 2361, os quais são divididos, maioritariamente, pelas últimas 

escolas referidas. 

O principal trabalho de estágio passou pela dinamização das atividades letivas na Escola 

Básica 2,3 Gaspar Correia. O primeiro impacto, na chegada à escola, foi negativo pela 

escassa qualidade dos materiais que a mesma apresentava. Numa fase inicial, face às 

condições físicas para a lecionação de Educação Física, esta parecia ser uma tarefa 

difícil, uma vez que, se a localização da escola e as condições dos espaços físicos não 

forem os mais adequados, acrescem exigências e constrangimentos à condição do 

professor estagiário. Deste modo, surgiram algumas perguntas, como por exemplo:” 

Como seria possível dar aulas neste espaço degradado? 

Autores consagrados como Jacinto, Comédias & Carvalho (2001) defendem que: 

“A organização pedagogicamente adequada das actividades em 

EF é frequentemente limitada pelas reduzidas possibilidades de 

prática de matérias diferentes, que a maior parte dos espaços de 

aula oferece. (...) certas instalações deverão oferecer melhores 

condições para o tratamento de determinadas matérias, o que 

deve ser considerado ao nível do Grupo de Professores de E.F. no 

sistema de rotação das instalações (“roulement”), aplicando-se os 

critérios mais convenientes de circulação das turmas pelos 

espaços(...)”(p.20) 

Com sustentação na perspetiva destes autores e na visão individual de ensino, 

interroguei-me sobre como proporcionar um ensino de qualidade num espaço com aquela 

deterioração, com dimensões reduzidas e com tão pouca versatilidade. Não obstante, 

não podia ter noção de como se realizavam as aulas pois não possuía conhecimento 
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sobre o funcionamento destas instalações. Depois da reunião com o DEF, foram 

esclarecidas as dúvidas patentes. O espaço identificado como G1 possui um terço da 

instalação desportiva (espaço menor), o G2 como os dois terços da instalação desportiva 

(espaço maior) e o G3 ou Exterior, composto por dois campos e todo o espaço escolar 

usado como pátio para os alunos usufruírem durante os intervalos. O espaço G2 pode 

ser dividido em dois quando as condições climatéricas não permitem realizar as aulas no 

recinto exterior. 

A gestão criteriosa dos espaços disponíveis para a lecionação de Educação Física 

permitiu garantir a qualidade, a diferenciação e a igualdade de oportunidades, a partir da 

implementação de um plano de rotação dos espaços. O departamento apresentou uma 

rotação de espaço que proporcionou a cada turma mudar de “sala de aula” de duas em 

duas semanas desde a Avaliação Inicial até ao fim do ano letivo, como se pode verificar 

em anexo (Anexo 4). Essa distribuição correspondeu ao tempo previsto para que o 

professor no seu planeamento conseguisse optimizar o processo de ensino-

aprendizagem, visando ser eclético no ensino das matérias. Esta organização a nível dos 

recursos/matérias ajudou a entender o funcionamento da toda a estrutura educativa no 

processo formativo dos alunos. Permitiu  articular as matérias prioritárias consoante o 

agendamento dos espaços, de forma a proporcionar um ecletismo e diferenciação no 

processo de ensino-aprendizagem, do qual só tinha uma pequena ideia teórica adquirida 

através do conhecimento dos PNEF, e que me aproximou, como  professor estagiário, da 

realidade. Como? Sabendo que cada zona tem uma população distinta e com uma 

capacidade de resposta educativa diferente em todas as partes do país. É preciso que 

todos os professores no DEF saibam integrar-se e manusear os recursos que estão 

disponíveis em diferentes espaços de trabalho. Ficou, por isso, a percepção de que um 

professor é cada vez mais um “aprendiz” do ensino perante as circunstâncias que lhe são 

apresentadas. 

 “(...) o saber que o professor usa é aquele em que tem confiança, 

se sente familiarizado, ou seja, que sabe poder ajudá-lo a resolver 

os problemas concretos da sua actividade profissional.” (Onofre, 

2003, p.59) 

Esclarecido sobre o funcionamento de toda a ação educativa da EF, foi percorrido um 

longo e enriquecedor caminho ao longo da formação no contexto escolar em apreço 

durante o presente ano letivo.  
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Comparando com outros espaços físicos das escolas, onde foram realizadas visitas para 

observação de outros núcleos de estágios, verificou-se que o estatuto da escola e a sua 

localização definem o nível de estruturas físicas e a aposta que as entidades 

responsáveis fazem na educação dos seus alunos. Exemplo disso, foi a escola mais 

perto da zona central de Lisboa, uma escola com um estatuto comprovado perante a 

comunidade educativa, a qual demonstrou um nível elevado de qualidade nas suas 

instalações. Com meios adequados, os professores estão predispostos a preparar e 

conduzir melhor as suas aulas. Os alunos também se sentem mais motivados e 

empenhados na sua prática quando se deparam com um espaço físico mais bem 

preparado e com maior polivalência. Estas instalações são um recurso importante no 

processo de ensino, pois consegue-se aproveitar o tempo e o espaço que é designado 

para a turma, de forma a conquistar todos os objetivos delineados para as aulas. Isso foi 

comprovado com o diálogo mantido com os vários colegas dos diversos núcleos de 

estágio, pois, ao terem um maior leque de opções ao nível de recursos materiais e 

espaciais, puderam contribuir para uma melhor formação dos seus alunos. Outros 

também comentaram que devido à falta de recursos não puderam proporcionar um 

conjunto de aprendizagens aos seus alunos, o que os levou, por vezes, a ter alguns 

problemas de ordem comportamental, originando  perturbação no contexto da  aula. 
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2.1 O Departamento 

Numa fase inicial, o orientador procedeu à apresentação do estagiário a toda a 

comunidade educativa e, posteriormente, ao DEF, que passou a ter conhecimento dos 

novos “professores estudantes”. O DEF neste agrupamento era constituído por um grupo 

total de 19 professores, do qual faziam parte dois professores estagiários da 

Universidade Lusófona e o núcleo de estágio da FMH constituído por três professores 

estagiários. A localização do núcleo de estágio centrou-se maioritariamente na escola 

Gaspar Correia, onde o departamento acolheu o seu coordenador, Professor Nuno Reis, 

e outros sete professores, incluindo o professor orientador de escola. Tratou-se de um 

departamento autónomo e muito dinâmico, o qual definiu como objetivo principal envolver 

todos os alunos nas várias atividades desportivas do AEPM.  

“(...) contribuição desses indivíduos para a socialização docente na 

profissão, referindo-se aos pares tanto pela situação de apoio mútuo na 

dimensão teórico-metodológica, prática e emocional, quanto em uma 

dinâmica em que os professores iniciantes têm os professores 

experientes como modelos de observação; ao núcleo gestor da escola 

pela possibilidade de atribuir ou desacreditar autoridade aos professores, 

bem como influenciar o sentimento de valorização profissional;(...)”. 

(Nunes,2002 cit. Costa, Henrique, & Ferreira, 2013, p.175) 

Os professores com uma vasta experiência na profissão disponibilizaram-se para ajudar 

nas principais dificuldades dos professores estagiários, proporcionado um ambiente 

excelente para o processo de ensino-aprendizagem, e para a recolha de experiências 

profissionais importantes na sua formação. No entanto, em face de personalidades 

distintas, que possuíam filosofias demarcadas, foi enriquecedor participar em discussões 

e momentos de reflexão sobre o que é e o que deve ser a Educação Física, pelo que se 

tornou evidente que a formação inicial de cada professor é bastante variada, assim como 

as suas conceções perante a disciplina. No entanto, isso não causou constrangimentos 

no decurso do ano letivo, pois a promoção da atividade física realizada pelo DEF foi 

efetuada de um modo regular e pertinente, de forma a manter os alunos sempre ativos e 

à margem dos diferendos suscitados nas reuniões. A criação deste tipo de atividades 

constante por parte do DEF favoreceu as ligações emocionais entre a comunidade 

estudantil, aumentou o seu reportório motor com aprendizagens e troca de experiências 

entre os alunos, predominando assim uma qualidade educativa no processo de ensino-

aprendizagem fora das aulas. 
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O DEF demonstrou um bom espírito de equipa, ao fomentar um relacionamento 

harmonioso entre os diversos professores experientes e o núcleo de estágio da FMH. Em 

virtude de o DEF já ter como hábito o bom acolhimento de núcleos de estágio no seu 

meio, conseguiu enquadrar adequadamente os professores estudantes na dinâmica do 

grupo, atribuindo responsabilidades nas diversas atividades desenvolvidas. Esta 

facilidade advém das diversas oportunidades de trabalharem com vários núcleos de 

estágios da FMH ao longo dos anos. 

Dando enfâse ao que comentou Freitas (2011), inúmeras dúvidas foram-se desfazendo, 

pois durante a socialização profissional os professores sofrem interferência das 

expectativas da sociedade, das organizações governamentais responsáveis pelo 

processo de gestão escolar, tal como a comunidade escolar em que se insere, incluindo 

os professores da mesma área disciplinar e das outras áreas disciplinares, gestores, 

coordenadores, alunos e comunidade.”  

 

2.2  A Comunidade escolar 

Foi sempre minha preocupação conhecer a comunidade, perceber como se relacionavam 

os departamentos e fomentar as ligações interpessoais. Pude reparar que inicialmente há 

sempre um modo mais formal de abordagem, quando a confiança ainda não foi 

conquistada, o que gera constrangimentos à comunicação entre colegas. Tal facto levou-

me a assumir que estava perante um meio onde o respeito e responsabilidade 

imperavam. Deste modo, tentei sempre ser o mais sublime no cumprimento das minhas 

funções, demonstrando que era minha intenção poder integrar-me e conquistar um 

espaço que me era desconhecido. Com o decorrer dos tempos, a postura menos sisuda 

de alguns assistentes operacionais, e até mesmo professores, foram transformados em 

sorrisos e agradáveis cumprimentos matinais ou vespertinos, conforme a ocasião 

proporcionasse. Senti a preocupação, a amabilidade da ajuda oferecida, todas elas para 

procurar que  meu processo de formação continuasse sem perturbações. 

A relação com os alunos foi uma “viagem” longa, evolutiva e com progressos muito 

pequenos, mas com um resultado final muito positivo. 
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“Para o novato é importante fazer transparecer aos outros sua 

competência em gerir o contexto de ensino (...), esse professor percebe 

as situações de inadequação exatamente em função da reação dos 

alunos e, assim, a necessidade de rever suas estratégias de ensino. 

Dessa forma, explicita-se o papel socializador dos alunos que, em vista 

de tais situações, acabam por moldar os comportamentos de ensino dos 

professores iniciantes.” (Costa, Henrique, & Ferreira, 2013, p.174) 

O escalar de situações que se foram acumulando ao longo da minha presença em 

diversas atividades, levou a que a minha abordagem mais séria e rígida fomentasse nos 

alunos um pensamento mais negativo e mais cauteloso em qualquer abordagem e 

intenção que tinham quando se relacionavam comigo. Foi com esta postura mais 

“militarizada” e com o passar do tempo que me fui apercebendo de que, em vez estar a 

construir ligações e relações com os alunos, estava a construir um muro à minha volta, 

distanciando-os e não ganhando o respeito que era pretendido. Por maior diferença 

cultural que existisse, não havia muitas razões, só oportunamente, para que este meu 

comportamento mais autoritário e não moldável face às situações fosse uma constante 

na interação professor-aluno. A dificuldade em relacionar-me com diversos tipos de 

personalidades, motivados por diferenças culturais, comportamentos e decisões do 

próprio aluno, levou-me a perceber que a minha postura não seria a mais adequada para 

com os alunos. A busca da aprovação dos alunos é um processo pelo qual um professor 

passa e a que, inconscientemente, dá importância. Sendo eles o nosso público alvo, a 

nossa razão por estar nesta profissão, procurei sempre uma solução dentro do que é 

seguro, não me desviando do que era o meu pensamento. A melhoria desta relação deu-

se quando a empatia se tornou maior na relação do professor com o aluno. Percebi, 

portanto, que é necessário compreender o aluno, as razões que o levam a patentear um 

determinado comportamento e viabilizar uma solução na qual possa haver entendimento 

de ambas as partes. 

A obtenção da confiança desta comunidade foi um trabalho não só individual como 

também em conjunto com o restante núcleo de estágio. Proporcionar a estas pessoas 

novidades e surpresas da forma como as abordamos, da maneira como as 

cumprimentamos com um sorriso, trouxe um ganho de energia positiva para dar 

continuidade ao trabalho que realizei até ao final do ano letivo. A propósito da nossa 

estadia nesta escola, atrevo-me a afirmar que, além de deixar uma “marca” própria, sinto-

me completamente transformado tanto a nível pessoal como profissional. 
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3 Relação do Núcleo de Estágio 

O núcleo de estágio era constituído por três professores estagiários, pela Ana Leal, 

Nicole Santos e por mim, pelo  professor Luís Duarte, orientador na escola, e o orientador 

da faculdade, o professor Gonçalo Tavares.  

A principal função do orientador da escola passou por acompanhar e direcionar todas as 

tomadas de decisão do núcleo, contribuindo para dar cumprimento ao que refere Onofre 

(1996), nomeadamente, a necessidade de criar as melhores condições para a formação 

de professores, conduzindo à reflexão sobre os princípios da sua construção e 

desenvolvimento. O constante FB do orientador sobre as ações pedagógicas na 

lecionação, nos documentos, no desenvolvimento da investigação e na participação nas 

atividades escolares, levou sempre à reflexão sobre o processo de desenvolvimento da 

nossa formação através de competências adquiridas. Potencializou as melhores 

características de cada um, moldou para um melhor ajuizamento nas decisões nas 

diversas dimensões do ensino e, sobretudo, na postura enquanto professores formados e 

encaminhados para a excelência. 

Por outro lado, o orientador de faculdade, com a sua capacidade de ilustração, de 

reflexão e de abordagem aos processos pedagógicos, ofereceu um leque de opções de 

modo a termos um exemplo através do qual pudéssemos refletir, adaptar e projetar no 

nosso contexto, fazendo questionar e repensar acerca do que é e para o que é o ensino. 

A predominância teórica ajudou a ter uma base mais alargada no processo de 

transposição de conhecimentos teóricos para a prática. Foi útil na medida em que 

permitiu estimular o trabalho que já vinha a ser realizado e a refletir sobre as opções e a 

importância da inovação na investigação e no ensino. 

O trabalho colaborativo não se resume a colocarmos um grupo de 

pessoas perante uma tarefa colectiva (...) Estrutura-se essencialmente 

como um processo de trabalho articulado e pensado em conjunto, que 

permite alcançar melhor os resultados visados, com base no 

enriquecimento trazido pela interacção dinâmica de vários saberes 

específicos e de vários processos cognitivos em colaboração.” (Roldão, 

2007, p.27) 

Este núcleo fomentou uma coesão, tornando um núcleo bem constituído e forte, trazendo 

muita dinâmica de trabalho e desenvolvimento de aprendizagens inerentes à nossa 

formação como futuros professores. Esta forma empreendedora de trabalho do núcleo 

veio trazer benefícios para o desenvolvimento da comunidade escolar. O 
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acompanhamento do trabalho das colegas através das observações das aulas, ao longo 

do ano letivo, permitiu-me evoluir, adquirindo conhecimentos teóricos e práticos mais 

fidedignos e complexos. Os comentários realizados, bem como os constantes FB sobre 

as aulas lecionadas, foram um auxílio fundamental no progresso pessoal e profissional. A 

atribuição das três turmas do 3.º Ciclo, duas do 9.º ano e uma do 7.º ano, pelo orientador, 

contribuiu para que a nossa formação fosse a mais prática possível.  

“A construção do conhecimento do professor encontra-se assim 

estreitamente dependente da possibilidade de o ir testando em contexto 

real. Neste sentido, um aspecto estratégico da formação reside na 

integração entre o conhecimento académico e o conhecimento 

profissional, realizada a dois níveis: na conceptualização do 

conhecimento que se deseja desenvolver; e na aproximação das 

experiências de formação ao contexto da realidade profissional (a 

escola).” (Onofre, 2003, p.59) 

Mais oportunidades de formação sucederam em outros ciclos, como no 1.º Ciclo, como a 

dinamização de uma turma de 4.º ano e também a interação e dinamização numa turma 

de secundário, neste caso uma turma de 12.º ano. Dinamização e participação em todas 

as atividades são as nossas principais características, o que ajudou na superação das 

principais dificuldades dos professores estagiários, criando um ambiente excelente para a 

evolução no processo de ensino-aprendizagem, através de recolha de experiências 

profissionais e outras aprendizagens necessárias para a nossa formação. 
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4 Oportunidades de Formação  

Estas oportunidades de formação dadas pelo nosso orientador conduziram a um maior 

complemento formativo, aumentando o nosso leque de aprendizagens e experiências. A 

minha formação como professor estagiário foi valorizada pelas várias oportunidades que 

me foram concedidas para desenvolver conhecimentos práticos e para aquisição de 

competências necessárias para realizar com sucesso o processo de ensino-

aprendizagem. 

“Desde logo, o estágio deve corresponder a uma experiência de 

responsabilidade integral pelas tarefas profissionais, ainda que seja 

desejável que algumas das experiências de formação possam ser 

simplificadas na sua complexidade” (Onofre , 2003, p.61) 

Tendo em conta o supracitado, considero que, apesar de toda a complexidade que as 

oportunidades de formação possam ter, temos que nos preparar e ir à procura de 

simplificar o processo, através da investigação e da busca incessante de conteúdos e 

conhecimentos mais teóricos que por sua vez servirão de suporte para uma prática 

pedagógica de qualidade. As relações estabelecidas por mim durante todas as etapas 

têm ajudado a entender melhor o meio educativo no qual busco mais aprendizagens para 

que no futuro possa responder de forma adequada e eficiente a qualquer situação 

pedagógica que eventualmente possa surgir. 

“As relações estabelecidas pelo indivíduo com pessoas vinculadas à 

profissão docente, ao ambiente familiar e escolar, bem como o senso 

comum e as representações sociais sobre profissão se somam para 

influenciar a escolha profissional.” (Costa, Henrique, & Ferreira, 2013, 

p.173) 

A formação de um professor vai além daquilo que ele recolhe das aprendizagens durante 

a sua formação, mas também dos ambientes que o rodeiam e experiências obtidas 

através das oportunidades de formação que lhes são concedidas.  

Ao longo do ano tive a oportunidade de desenvolver o planeamento e condução do 

processo de ensino-aprendizagem no 1.º ciclo, no qual obtive imensas aprendizagens, 

tanto  no processo de ensino-aprendizagem, como também no que os próprios alunos 

que me “ensinaram” no que concerne a gostar ainda mais desta minha futura profissão 

de sonho. Estes “ensinamentos” demonstraram que se justifica esta formação de estágio 

porque se trata de uma experiência diversificada e na medida em que as solicitações dos 

alunos nos demonstram que é imprescindível continuar à procura de estratégias e 
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esforços para inovar na aplicação dos conteúdos pedagógicos. O facto de os alunos me 

presentearem sempre com uma motivação elevada na realização das tarefas propostas, 

simplificou o meu processo de ensino-aprendizagem e motiva-me para tentar sempre 

fazer mais e melhor como professor.  

A maior parte da minha formação passou pela lecionação da disciplina de EF à turma 

atribuída pelo professor orientador, o 9.º3ª. Coloquei em prática todos os objetivos do PF 

propostos por mim na área da Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem, 

onde se incluem o Planeamento, Avaliação e Condução do Ensino. O desafio passou por 

ajudar todos, de forma atingirem o que é pretendido pelo PCEF e prognosticado por mim. 

Consoante as avaliações formativas, fui concebendo estratégias que me levaram a 

proporcionar um leque de aprendizagens para que o seu reportório motor, físico e 

emocional aumentasse e os tornasse melhores a todos os níveis.  

As oportunidades de formação foram aumentando com o acompanhamento das aulas e a 

coadjuvação em algumas atividades em aula da turma do ensino secundário, do 12.º ano. 

Este “aumento” deveu-se ao acompanhamento de uma aluna que se lesionou numa aula 

e que resultou na realização de uma intervenção cirúrgica ao joelho para poder debelar o 

problema. Posteriormente e em conjunto com o orientador, levei a cabo um conjunto de 

estratégias que levassem a aluna a participar na aula numa fase mais avançada da sua 

recuperação e com o aval médico. 

“Trabalhar colaborativamente implica que cada indivíduo tenha um 

contributo a dar que tem de ter o seu processo de construção individual 

e singular, que requer também tempos e modos de trabalho individuais. 

As próprias tarefas de trabalho colaborativo entre professores podem/ 

devem incluir momentos de trabalho individual para preparar ou 

aprofundar o trabalho no colectivo no momento seguinte.” (Roldão, 2007, 

p.63) 

Normalmente o aluno nesta situação acompanha os colegas, presenciando a aula 

através de observação. No entanto, após o diálogo com o orientador, decidimos procurar 

realizar o processo de ensino-aprendizagem noutros moldes, sem descurar a integridade 

física da aluna. Esta estratégia passou por dar continuidade ao trabalho que a aluna 

realizava na fisioterapia. Foi, portanto, estabelecido um trabalho progressivo para uma 

maior mobilidade do joelho e recuperação da toda a sua condição física. O trabalho de 

força realizado durante as aulas foi a forma encontrada para prevenir algum retrocesso 

do trabalho realizado pela aluna durante todas as aulas anteriores e para que pudesse 

prosseguir com o seu dia-a-dia normalmente. Este trabalho especifico de força levou ao 
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reforço de estruturas musculares mais frágeis e que necessitavam de um treino mais 

personalizado. O acompanhamento personalizado ajudou a aluna a voltar à normalidade, 

pelo que conseguiu participar nas atividades de aula juntamente com os restantes 

colegas. Estas experiências são fulcrais na minha formação, porque vão proporcionar a 

minha evolução a nível do ensino da EF. Como? A sugestão e estratégia de manter um 

aluno em prática, enquanto está imobilizado, não é de todo normal e regular no ensino da 

EF. Para manter a motivação do aluno, é fundamental esta capacidade de o “puxar” para 

a aula, fazê-lo sentir que continua a pertencer às opções do professor, demonstrar que o 

professor é mais uma peça, fundamental, na sua recuperação pelo seu conhecimento e 

pelo prazer de ter todos os alunos em prática. Em função do seu nível de desempenho, 

propor situações ou tarefas com um factor motivador vai elevar o nível do seu empenho 

no caminho de uma recuperação mais rápida e com uma maior taxa de sucesso. 

No desporto escolar, realizei o acompanhamento e coadjuvação, elaborando e 

organizando todas as tarefas referentes ao planeamento, condução e avaliação, com a 

orientação do professor Luís Duarte. As sessões continham uma componente educativa e 

outra mais recreativa, podendo juntar o melhor de ambas e tornar interessante e 

motivacional a sua prática. A motivação nestas sessões deu-se a através dos desafios 

propostos por mim e pelas minhas colegas, tendo consistido na montagem de uma 

coreografia de ginástica a ser apresentada pelas alunas em modo de competição, num 

sarau de ginástica. Aqui existe a possibilidade de potencializar ao máximo a 

aprendizagem dos alunos integrantes do núcleo de Ginástica, pelo acesso facilitado a 

material de qualidade para o ensino das matéria deste desporto. 

Dentro da área do desporto escolar, ainda realizei uma formação de juízes de ginástica, 

orientada pelo professor Luís Duarte, para um melhor conhecimento da avaliação 

realizada durante as competições e na qual iriamos estar presentes findo algum tempo. 

Esta formação levou-me a compreender melhor uma área muito vasta, devido às suas 

diversas modalidades e o grau de complexidade de execução e avaliação que apresenta. 
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“(...) a necessidade de promover a integração entre a formação 

específica no âmbito da actividade profissional docente e a formação de 

âmbito mais geral, social e cultural do professor. Nesta perspectiva, 

qualquer acto de formação deve privilegiar também momentos de 

análise e exploração de conteúdos, para além dos que dizem 

exclusivamente respeito às tarefas específicas que caracterizam o seu 

desempenho profissional -de ordem científica e pedagógica, ampliando-

se no estímulo à reflexão crítica sobre o seu significado social e 

profissional.” (Onofre M. , 2003, p.63) 

As aprendizagens advêm, em grande medida, da observação que realizamos de todas as 

sessões conduzidas pelos colegas do núcleo como também do próprio orientador, sobre 

as quais refletimos e analisamos posteriormente todos os comportamentos, ações e FB 

dirigidos aos alunos. Toda esta dinâmica não só me ajudou a melhorar a atitude como 

professor, como fez progredir e desenvolver estratégias para ultrapassar as dificuldades.  

5 Autoridade do professor vs autonomia dos alunos  

 “O professor encontra-se, muitas vezes, no vértice desta controvérsia 

pelo que conhecer as suas opiniões é essencial para a solução.” (Cruz & 

Matos, 2009, p.33) 

5.1 A turma 

Para conhecer os alunos com quem estamos a trabalhar, a medição de cada decisão 

pedagógica torna-se importante não só no momento que é tomada, mas na adequação 

da sua aplicação no devido contexto. Assim, através da motivação e gestão de 

expetativas que os alunos têm face à prática da atividade física, estes vão em busca dos 

seus interesses. A recolha de toda esta informação possibilitou-me compreender melhor 

as dinâmicas da turma. Deste modo, consegui optar por um leque de estratégias 

pedagógicas que considerei adequadas à turma. 

Como foi realizado a recolha da informação? Inicialmente, comecei com um estudo da 

turma, mais focado nas suas características pessoais e educativas. Assim, a turma 

apresentou uma constituição inicial de 27 alunos, sendo composta por 16 rapazes e 11 

raparigas. A média de idades era de aproximadamente 15 anos, sendo que as suas 

idades oscilavam entre os 13 e os 17 anos. Dada alguma heterogeneidade das suas 

idades, a turma revelou, na minha perspetiva, um comportamento infantil. A maioria dos 

alunos apresentava reduzida capacidade de concentração, tanto na altura da instrução 
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como da execução da tarefa. Nesta turma estavam inseridos alunos com um quadro mais 

específico a nível educativo, com NEE. A estes dois alunos foi atribuído um programa de 

ensino diferenciado, exceptuando às disciplinas de Educação Visual e Educação Física 

onde estão em aula com a restante turma e realizam praticamente as mesmas tarefas. 

Outro aluno apresentava um quadro clínico diferente dos restantes, acompanhando 

naturalmente os restantes colegas no currículo escolar. Este aluno revelou, segundo 

indicações médicas, Síndroma de Perturbação na Atenção, no Controlo Motor e na 

Perceção (DAMP- Deficits in Attention, Motor Control and Perception). Na disciplina de 

EF nunca foi necessário realizar adequações para estes alunos, pois eles apresentavam 

um reportório motor mais do que adequado para se manterem em prática com os 

restantes colegas. Apresentavam um comportamento por vezes desadequado, uma vez 

que conversavam e/ou se distraíam com muita facilidade na altura da instrução. A 

manifestação destes comportamentos fora da tarefa ou de desvio desequilibrava todo o 

processo ensino-aprendizagem em toda a turma. Todavia, consegui que, através do 

diálogo,  essa situação fosse alterada ao longo das aulas.  

Parafraseando Rosado e Ferreira (2009), “ a boa gestão das “agendas” dos alunos e dos 

professores e da sua interação nos contextos de ensino criam ambientes positivos de 

aprendizagem, assumindo uma particular importância na ecologia das sessões, tendo em 

conta os múltiplos aspectos didáticos.” 

Como é que foram geridas as “agendas”? Primeiramente, a “agenda” do professor foi 

colocada como prioritária, resultando numa imposição de uma postura mais rígida da 

minha parte. Logo no início do ano letivo foram criadas algumas rotinas, de modo a gerir 

a turma, no meu ver, da maneira mais correta e eficaz. As principais rotinas passaram por 

definir um determinado tempo de entrada na aula, registando a pontualidade, a instrução 

mais detalhada e transição entre exercícios mais rápidas para que não houvesse tempo 

de espera e que colocasse em risco o bom funcionamento de aula. 

Uma das estratégias escolhidas para ultrapassar estes comportamentos foi a de uma 

liderança imposta. As questões de afetividade ficaram logo afetadas desde início, pois 

não facilitei em momento algum quando os alunos tinham um comportamento fora 

daquele que eu considerasse apropriado para a aula. Este tipo de liderança adveio da 

minha personalidade vincada, com objetivos bem delineados e com uma postura mais 

parecida com a “militarizada”. Quais as consequências positivas? Conseguir demonstrar 

à turma quem era o líder, quem imponha as regras de funcionamento da aula para criar 
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um clima de disciplina e no sentido de ter um processo de ensino aprendizagem 

optimizado. 

(...) a incidência de comportamentos agressivos entre alunos e a 

impaciência dos professores diante de suas dificuldades, apresentando 

atitudes que têm origem na falta de recursos materiais e de condições de 

trabalho, acúmulo de exigências que levam à sobrecarga, o encontro 

com uma prática distante dos ideais pedagógicos assimilados durante o 

período de formação; são fatores que incidem diretamente sobre a ação 

docente, gerando tensões em sua prática cotidiana e que não são 

apenas questões de cunho pessoal.(Esteve, 1999 cit. Oliveira & Alves, 

2005, p.228) 

O resultado deste comportamento mais agressivo/negativo é demonstrado pelo estudo de 

turma, onde foram considerados como consequência destas atitudes a menor formação 

educativa dos EE, os meios onde habitam, de baixo estatuto socioeconómico, ao 

ambiente familiar mais desequilibrado, com pai e/ou mãe fora do país e viverem com 

familiares com idades jovens. A conjugação de todos estes fatores leva a que os alunos 

estejam mais desprotegidos e mais expostos a comportamentos inadequados dos meios 

que frequentam, transpondo-os para a aula e respondendo a uma figura autoritária de 

uma forma mais ríspida.  

“Na realidade, os programas de acção dos professores não são aceites 

passivamente e os praticantes procuram alterar as tarefas de modo a 

ajustá-las às suas agendas pessoais, devendo-se reconhecer a 

existência de conflitos e de processos de negociação entre professores e 

alunos para melhor explicar e gerir os ambientes de aprendizagem.” 

(Rosado & Ferreira, 2009, p.186) 

Foi com esta realidade que decorreu a maioria das aulas, pois o estilo de ensino baseou-

se praticamente no de comando e tarefa. Como refere Mosston and Ashworth (2008), se 

a definição de objetivos a alcançar é “ameaçada” pelos alunos, este tipo de estilo dá 

segurança ao professor e manutenção de um bom clima de aula e de disciplina. Facilita o 

processo de ensino-aprendizagem, restringe comportamentos de indisciplina e dá um 

maior controlo da turma e da sua prática. Os dados recolhidos na caracterização geral da 

turma revelaram que, para fazer face a algumas particularidades dos alunos, esta seria a 

melhor postura a ter. Numa fase inicial não foi fácil, pois os comportamentos divergiam de 

dia para dia e havia necessidade de ajustar às características dos alunos a prática 

pedagógica. Tentei sempre manter-me perto de todos, dando por vezes uma especial 
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atenção àqueles que tinham dificuldades. No entanto, não foi fácil manter um processo 

de ensino-aprendizagem nestas condições. Depois de uma reflexão acerca de do 

comportamento de professor e alunos, optei por modificar a minha postura perante estes 

de modo a compreendê-los melhor. Encetei uma maior aproximação aos alunos e isso 

ajudou-me a dominar eficazmente o processo de ensino-aprendizagem, tanto a nível da 

relação com a turma, como a nível individual. Esta mudança permitiu tornar os alunos 

mais colaboradores, facilitando a superação das suas dificuldades. 

Na base da construção de uma afetividade mais positiva com os alunos, o FB dado pelo 

orientador da escola foi constante, referindo que é na positividade que conquistamos o 

aluno, e não empregando o negativismo acerca do resultado das suas ações.  

“Com efeito, quaisquer que sejam os objectivos propostos aos alunos, 

ter-se-ão sempre mais possibilidades de os alcançar quando reina um 

ambiente de entusiasmo na classe. A importância do entusiasmo dos 

professores, do entusiasmo dos alunos e a influência recíproca que se 

estabelece, é claramente sublinhada no discurso pedagógico e, 

frequentemente, associada quer a benefícios cognitivos acrescidos quer, 

sobretudo, a aquisições no domínio sócio-afectivo e relacional;(...)” 

(Rosado & Ferreira, 2009, p.193) 

A perceção da minha postura inicial foi muito combatida por mim, pois por diversas vezes 

não conseguia realizar aquela pequena alteração no meu tipo de discurso, aumentando a 

voz, impondo autoridade através do impedimento de certas tarefas que os alunos 

propunham. Não obstante toda a imposição de uma liderança, foi surgindo aos poucos 

uma melhoria nos comportamentos dos alunos, apresentando-se mais capazes de se 

orientarem nas tarefas e com menores dificuldades em entenderem o que era pretendido. 

Apesar de ter havido algumas queixas de comportamentos menos apropriados entre 

colegas de turma, a situação foi resolvida e continuou-se a manter um bom 

funcionamento de aula. 

Ao longo das etapas fui capaz de aumentar a minha afetividade, o que influenciou 

positivamente a motivação dos alunos, as ligações fortaleceram-se, ganhei confiança 

perante os grupos, para a gestão de conflitos e de emoções, possibilitando o 

desenvolvimento esperado e a formação adequada dos alunos. A reflexão acerca dos 

vários FB dos orientadores e das próprias colegas de estágio levou-me a procurar ter um 

equilíbrio entre a minha autoridade e a prática pedagógica. Na turma do orientador, este 

demonstrou que a autoridade está imposta quando o professor ganha o respeito dos 

alunos, quando nos dirigimos com positividade, chamando-os para a prática, motivando-



 

 18 

os e elogiando os seus desempenhos, autonomizando praticamente todo o seu processo 

prático da aula. 

O exemplo que retiro desta prática do orientador de escola é o de que o aluno deve 

assumir um papel na sua formação, investindo em si e reconhecendo no professor 

qualidades de uma figura importante na construção do seu perfil individual, como 

aluno e cidadão.  

“Para tal é preciso reconhecer que os praticantes conferem primazia às 

qualidades humanas e relacionais dos professores” (Mesquita, 2004 cit. 

Rosado & Ferreira, 2009, p.194) 

Com o feedback dos orientadores e do núcleo de estágio, procurei concretizar toda a 

atividade em função da promoção do diálogo com os alunos, quer fora dos tempos de 

instrução, quer durante a prática. Foi essencial “integrar-me” na turma de forma a poder 

potenciar as suas capacidades e competências nas diversas áreas das atividades físicas 

e desportivas. Exemplo que fica da autonomia que a turma foi ganhando vai ao encontro 

das aulas de ginástica e de algumas matérias dos jogos desportivos coletivos, como o 

Basquetebol. Na ginástica, a instrução inicial passava por explicar o que era pretendido 

naquela aula, a nível dos objetivos para cada matéria da ginástica. Posto isto, os alunos 

iniciavam a aula, com a montagem completa das estações e início da prática das 

diversas tarefas que interiorizaram previamente. Ainda mais, provaram merecer a sua 

autonomia, no momento em que sofri uma grave lesão e que levou a que o processo de 

ensino-aprendizagem fosse mais autonomizado. Corresponderam à altura do desafio, 

demonstrando que eram capazes de ser mais um “ instrumento” na sua formação 

educacional.  

O equilíbrio entre a afetividade e a autoridade pode levar ao reconhecimento, por parte 

dos alunos, das qualidades do professor, não alterando a disciplina e o bom clima de 

aula.  
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6 Organização e gestão do Ensino  

“Os programas de ensino do desporto implementados nas escolas, nos 

clubes desportivos e recreativos, nas academias e demais instituições 

encontram a sua legitimidade, a sua função social específica e a sua 

identidade própria no modo como acolhem e proporcionam aqueles 

benefícios aos segmentos da sociedade por si visados.” (Mesquita, 

2010, p.1) 

6.1 Planeamento como Treino ou Ensino? 

A EF assume um papel muito importante na atividade física dos alunos no seu dia a dia. 

Mas como é que podemos diferenciar a EF do Desporto? A Educação Física e o 

Desporto detêm uma posição única na educação mundial, primeiro porque contribuem 

para o desenvolvimento harmonioso do corpo e da mente. Em segundo lugar, porque a 

prática desportiva, entendida como desporto para todos, tem, a posteriori, um impacto 

positivo na qualidade de vida de um indivíduo. Porém, as suas diferenças começam no 

planeamento, onde as finalidades de cada um divergem. Sendo a EF a base da formação 

e desenvolvimento da personalidade do indivíduo, com o objetivo específico de 

complementar os aspetos motores do comportamento, contribui também para a formação 

da inteligência e da personalidade. Por outro lado, o Desporto carateriza-se pela 

superação e pela busca constante dos limites das capacidades que se expressam 

concretamente na prestação competitiva. Para tal, é necessário uma interação do corpo, 

da inteligência e da vontade. O desejo de progresso tem de estar sempre presente, nem 

que para tal seja necessário atingir o sacrifício. (Romão & Pais, 2012). 

O planeamento no ensino distingue-se do treino por ser um processo integral, complexo e 

unitário. Porquê? O planeamento visa a elaboração das estratégias, que sejam eficazes, 

que passam por uma estabilização, alteração e restruturação, sendo uma ferramenta 

para a ação. Visto que a lecionação das matérias advém de momentos de reflexão 

acerca da teoria e da prática do ensino, cumprindo um conjunto de competências e 

metodologias na aplicação dos conteúdos específicos de cada matérias nas fases 

distintas do planeamento, todo este processo necessita de uma base de sustentação, de 

forma a garantir a inclusão, diferenciação e ecletismo no processo de ensino-

aprendizagem. 

Para um melhor entendimento do processo de ensino AEPM, foi necessário realizar uma 

análise do PCA, PEE, PCEF e do RI, para complementar a análise do contexto educativo, 

de forma a poder conceber uma “resposta” eficaz e fidedigna. De forma a seguir as 
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orientações definidas pelos documentos acima referidos, as elaborações dos planos de 

etapa tiveram que se basear nos critérios específicos dos objetivos propostos para o ano 

de escolaridade específico no PCEF. Então, foi necessário seguir procedimentos tendo 

em vista a aplicação de instrumentos de avaliação de forma a uniformizar a avaliação nas 

três áreas em que a EF oferece um leque variado de conteúdos. (Rosado, 2003) Efetuei, 

também, uma análise cuidada dos conteúdos a abordar, de forma a saber quais o 

melhores ajustes a realizar nos diversos subdomínios do PNEF 

“A discussão e acerto sobre o modo de “olhar” para os alunos em 

actividade, e o sistema de registo escolhido, embora traduzível por todos 

na mesma linguagem, deverá ser passível de adaptação ao estilo 

pessoal de cada um e permitir a recolha de todas as informações que 

cada professor considere úteis para a preparação do seu trabalho. 

(Jacinto, Comédias, Mira, & Carvalho, 2001, p.22) 

O planeamento por etapas é desenvolvido na base das características individuais de 

cada uma das etapas, sendo que os objetivos específicos estão plasmados em cada 

unidade de ensino. 

“Após a 1ª etapa, envolve o ensino e a aprendizagem dos conteúdos 

selecionados nos seus vários elementos. Envolve etapas ou unidades de 

ensino menores com as mais variadas funções associadas às 

aprendizagens e ao desenvolvimento.” (Rosado, 2002, p.21) 

O planeamento inicial sofreu alterações ao longo do ano, em consequência de algumas 

situações inesperadas. Contudo, as aprendizagens e o desenvolvimento das matérias 

realizaram-se na sua totalidade. O planeamento está dependente das orientações dos 

programas, níveis de desempenho dos alunos, como também são tidos em consideração 

os recursos materiais e temporais disponíveis. A atribuição temporal das matérias teve 

em conta o “roulement”, de modo a proporcionar a todos os alunos experiências 

diferentes e adequadas às matérias que se propôs no planeamento. Após um melhor 

conhecimento do meio envolvente, apercebi-me que havia uma diversidade de espaços 

que me iam ajudar na compilação de várias matérias no mesmo espaço, havendo ainda a 

possibilidade de efetuar regularmente aulas politemáticas, sendo que estas levam a uma 

maior memorização das aprendizagens. Desta maneira, o aluno consegue obter, no seu 

processo educativo, a qualidade de diversos conteúdos através do processo de ensino-

aprendizagem. 
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 “As vantagens frequentemente invocadas prendem-se com a 

possibilidade de distribuir as aprendizagens no tempo, facilitando a 

aquisição e a retenção, a optimização da gestão de recursos e de 

motivação dos alunos. A prática distribuída por longos períodos de 

tempo parece aumentar de modo significativo a retenção e a 

transferência das aprendizagens pelo que é uma estratégia de ensino a 

recomendar. Uma condição decisiva para a sua concretização é a 

polivalência dos espaços desportivos.” (Rosado, 2002, para. 39) 

Todas estas decisões foram formuladas num primeiro nível de planeamento, o PAT. Para 

um ensino competente é necessário preparar estratégias e objetivos de ação pedagógica 

para todo o ano letivo, dando prioridade às estratégias que vão definir o sucesso dos 

alunos, com clareza, simplicidade e em harmonia com os documentos já referidos. 

Importa salientar que foram consideradas estratégias e decisões que visassem atingir os 

objetivos propostos no PAT. Manteve-se uma coerência nas decisões tomadas, tendo em 

conta os programas oficiais. Todos os planos de etapa foram baseados nas decisões 

implementadas no PAT, no entanto, sempre estiveram sujeitos a alterações.  

Os conteúdos pedagógicos planeados, definidos com base no nível que a turma 

apresentou no final da AI, formam expressos nos planos de unidades e, posteriormente, 

nos planos de aula. As decisões tomadas partiram sempre do geral para o mais 

específico, mantendo a coerência entre todos os níveis de planeamento, mesmo havendo 

diversas alterações. A inclusão e diferenciação do ensino foram objetivos bem assentes 

nas estratégias e decisões tomadas por mim. Como exemplo desta metodologia, refira-se 

a formação de grupos de trabalho potenciadores da conjugação de diferentes 

competências dos alunos, gerando, deste modo, a adequação das respostas às tarefas 

propostas, fomentando rotinas de aula decorrentes e a aprendizagem de estratégias de 

organização. 

Os planos de unidade foram estabelecidos através da escolha de situações de 

aprendizagem, de acordo com os respetivos objetivos e no intuito de superar os aspetos 

críticos na aprendizagem dos alunos. (Jacinto, Carvalho, Comédias, & Mira, 2001) As 

propostas de tarefas realizadas em aula foram adaptadas às necessidades dos alunos, 

de modo a que o processo de aprendizagem fosse igual para todos. Todos os alunos 

foram tomados em conta, mesmo aqueles com um quadro específico de necessidades 

educativas especiais.  
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“A aceitação e a valorização da diversidade, a cooperação entre 

diferentes e a aprendizagem da multiplicidade são, assim, valores que 

norteiam a inclusão social, entendida como o processo pelo qual a 

sociedade se adapta de forma a poder incluir, em todos os seus 

sistemas, pessoas com necessidades especiais e, em simultâneo, estas 

se preparam para assumir o seu papel na sociedade”. (Silva, 2009, 

p.144) 

Os alunos com necessidades educativas especiais nunca tiveram a necessidade de obter 

um plano de adequações, porque a sua integração na turma foi bastante adequada e 

relevante nas aulas. Desta maneira, consegui que a maioria dos alunos, principalmente 

aqueles com maiores dificuldades, pudesse trabalhar, desenvolver-se nas aulas e 

demonstrar que conseguia atingir os objetivos  que eram propostos. 

Deste modo, em que base é sustentado o treino? É possível fazer a transferência para o 

ensino? 

“Treinar modalidades desportivas é um processo complexo e 

multivariável, tornando-se um verdadeiro desafio para os treinadores dos 

desportos de equipa. O desporto é caracterizada por múltiplos objetivos, 

um ambiente de competição dinâmico, estando o desempenho 

interdependente dos elementos das relações interpessoais.” (Lyle, 2007, 

p.14) 

O processo de treino passa por desenvolver capacidades nos atletas com características 

específicas para uma designada modalidade. Este processo está sempre dependente 

daquilo que é pré-estabelecido pelos orientadores do treino, neste caso os treinadores, 

para atingirem objetivos numa determinada competição. Advém sempre de uma dinâmica 

mais “agressiva”, com um processo de seleção dos indivíduos com as melhores 

características, não sendo necessário um sistema de objetivos por etapa, no qual se 

propõe ao atleta atingir até determinada fase e posteriormente avançar com outros 

objetivos, tal como a revisão de conteúdos de uma determinada matéria/modalidade. É 

uma aprendizagem com um caminho unilateral, centrada apenas no desenvolvimento dos 

conteúdos de uma só modalidade/matéria. O modelo individualizado de aprendizagem 

dos atletas só vai assegurar que estes passam por um processo de ensino das 

componentes e competências que lhes são reconhecidas, de modo a evoluir para um 

patamar de excelência, progressão essa que estagna a partir de um certo momento da 

sua carreira. 
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 “(...)os treinadores são confrontados com problemas na individualização 

da formação, a elaborar e gerir as cargas de trabalho, lidar com 

imprevistos, mantendo a progressão, ajustar vários objetivos e 

demonstração de eficácia.” (Lyle, 2007, p.14) 

Esta confrontação leva a que os treinadores reformulem o planeamento dos treinos, 

procurando colmatar as falhas na formação individual e específica de cada atleta, 

proporcionando uma evolução e demonstração de resultados num curto espaço de 

tempo. Mas, conforme refere Mesquita (2007), o alcance do treinador vai depender das 

características das tarefas praticadas pelos atletas ao longo dos anos de formação, 

sendo que o treino da técnica inclui tarefas de carácter analítico consoante os contextos 

de aplicação. As tarefas mais simplificadas em contextos desportivos resultam “num 

aporte informacional deficitário, conducentes a perceções desviantes, com grandes 

implicações disfuncionais em referência à ecologia do jogo”. Desta maneira, planear para 

um treino não se perspetiva da mesma maneira como planear para ensinar, para educar. 

Logo, o ato de planear assume-se com uma ferramenta mais valiosa e fundamental para 

o professor, sendo-lhe conferida uma grande importância no processo de ensino.  

No início do ano letivo houve uma maior tendência para a realização dos planos de aula, 

nos quais as dificuldades passavam pela seleção do nível de exercícios que 

correspondiam aos objetivos definidos, aliada à correta aplicação dos exercícios 

propostos e previstos para cada sessão. Estas dificuldades foram sentidas, sobretudo, na 

realização de planos de aula de quarenta e cinco minutos, porque necessitava de uma 

maior atenção para realizar exercícios com a mesma estrutura e organização para 

acertar os tempos de prática além da hora da aula. Numa primeira fase, comecei por 

planear com intuito de “treinar” os alunos, de modo a poder capacitar os que revelavam 

mais competências, seguindo uma perspetiva mais analítica e menos dotada de 

diferenciação e inclusão de todos os alunos nas tarefas. Como posso demonstrar no 

plano de aula em anexo (Anexo 9), realizei exercícios mais analíticos, contemplando 

objetivos mais rígidos e mais específicos de treino, mantendo o mesmo nível de 

exercícios para todos. Planeei esta aula no sentido de treinar o objetivo do jogo ofensivo, 

no entanto, não medi corretamente as perceções dos alunos perante esta matéria e as 

dificuldades que muitos deles teriam na realização desta tarefa. O facto de não ter 

preparado atividades com níveis diferentes, ou até mesmo, dentro do próprio exercício, 

propor níveis mais fáceis ou níveis mais difíceis de execução, consoante o aluno, levou a 

que o empenho e a motivação do grupo fosse inconstante. O plano de aula traça o 

caminho, orienta a lecionação e a aplicação de todos os objetivos, conteúdos e tarefas a 
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realizar na aula. Contudo, não prevê eventualidades e todas as variáveis que poderão 

decorrer.  

 “No que respeita ao treino desportivo (...) sobre indicadores 

comportamentais que poderiam ser considerados como de entusiasmo 

no perfil de comportamentos de treinadores: os autores verificaram que 

12,7% das intervenções do treinador visavam "intensificar o esforço" e 

que 6,9% eram "elogios". Constataram que os atletas estavam altamente 

motivados, reinando no treino um ambiente positivo, apesar de 6,6% de 

reprimendas.” (Rosado & Ferreira, 2009, p. 194) 

A promoção de “reprimendas” era maior do que os “elogios”, tornando-se um pouco 

“desconfortável” para os alunos esta minha intenção de manter as aulas num registo 

semelhante a um treino, em detrimento de uma atitude afetiva e compreensiva face às 

dificuldades que tinham no seu processo de aprendizagem.  

A preparação das aulas consistia numa análise cuidada das tarefas a realizar, quais os 

objetivos que eles deviam atingir, contemplando distintas aprendizagens para diferentes 

alunos. Estas considerações transformaram o planeamento num “instrumento” de eficácia 

na minha lecionação, tornando-se evidente a evolução dos alunos no processo de 

ensino-aprendizagem. Neste sentido, o planeamento constituiu uma previsão, estando 

constantemente exposto a modificações sempre que existisse essa necessidade. Propus-

me simplificar as tarefas de modo a poder obter uma linha de raciocínio e de 

planeamento coerente. Desta forma, tal como explicitado no plano de aula em anexo 

(Anexo 10), surgem algumas alterações perante o primeiro plano apresentado. Tentei ser 

mais objetivo, focando-me no essencial, selecionando melhor os objetivos, 

contextualizando a tarefa nas especificidades da turma, de forma coerente, e adotando 

uma metodologia mais estruturada e progressiva. Esta reestruturação proporcionou um 

ambiente afetivo e de alegria na turma, o qual possibilitou um maior empenho por parte 

dos alunos. 

“Ao se tratar de jogos desportivos, estamos nos referindo a um tipo de 

recurso que pode trabalhar de uma forma divertida os diferentes valores 

associados à EF, para desenvolver motricidade específica a partir do 

motricidade básica, para promover a adesão à prática desportiva, 

incentivando à tomada de decisões e inteligência motriz, educando, 

convenientemente, a competitividade e o "fair play.” (Ticó, 2007, p. 14) 

Uma das consequências mais importantes do planeamento consistiu na minha evolução 

e motivação intrínseca, melhorando os aspetos menos positivos e as minhas dificuldades. 



 

 25 

Os imprevistos e as adversidades que foram ocorrendo mudaram por completo a minha 

capacidade de olhar e refletir acerca do planeamento, sempre com a intenção de 

melhorar o processo de ensino-aprendizagem. 

6.2 Avaliação 

Sempre que recebemos um estímulo, seja de que forma for, é nosso instinto natural, 

avaliá-lo. Posteriormente, passamos a categorizar, agindo em coerência com essa 

avaliação.  

Na EF, o ato de avaliar passa por recolher, analisar e projetar a informação das ações 

dos alunos, sejam elas motoras ou não. Este ato de avaliar decorre em toda a aula, 

cabendo ao professor verificar como é que o aluno reage aos conflitos cognitivos 

propostos por ele. Deve ser compreendida e utilizada como um momento real para a 

construção da motricidade, levando-o a relacionar o mesmo movimento, em diferentes 

situações, com os processos de pensamento. Assim, esta avaliação passa por verificar 

se os alunos construíram, reconstruíram e reelaboraram os conhecimentos, promoveram 

a interação entre o fazer e o saber-fazer e se analisaram, refletiram e abstraíram sobre o 

seu corpo. (Palma, et al., 2010) 

6.2.1 Avaliar para conhecer 

“ Avalia-se o quê? (...) o que os alunos aprendem! Mas o que é 

que aprendem? Naturalmente o que o professor ensina.” 

(Carvalho, 1994, p. 1) 

No ensino, a avaliação é diferenciada como avaliação diagnóstica, onde se insere a AI, 

avaliação formativa e avaliação sumativa. A avaliação vai determinar um conjunto de 

processos levados a cabo pelo professor, como a sua capacidade de regular, controlar e 

monitorizar o processo de ensino-aprendizagem. Através das várias finalidades da 

avaliação, os alunos são diagnosticados relativamente ao seu desempenho, o que 

permite identificar os seus erros para, posteriormente, serem definidas estratégias para 

promover a sua evolução. Deste modo, o professor contextualiza as estratégias a aplicar, 

enriquecendo a sua lecionação. Conforme refere Araújo (2007), a gestão do currículo do 

aluno só pode ser possível se for fundamentada e se consistir num processo contínuo e 

estratégico, onde se compila todas as informações recolhidas, contribuindo para o 

progresso nas aprendizagens dos alunos. 

Começando pela primeira avaliação, o diagnóstico correspondente à AI baseia-se na 

recolha de informações dos alunos, as quais nos vão ajudar a prognosticar as suas 
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necessidades e a projetar estratégias para otimizar as aprendizagens. (Carvalho, 1994) 

Esta AI tem como base um PAI, seguindo um conjunto de procedimentos que permitem 

uniformizar e proceder à avaliação das diversas áreas das atividades físicas. (Rosado, 

2003). A AI ajudou-me a diagnosticar e prognosticar o nível de cada aluno nas diferentes 

matérias e recolher informações pertinentes para definir estratégias adequadas tendo em 

vista garantir a eficácia do processo de ensino-aprendizagem. Esta etapa inicial serviu de 

apoio ao planeamento para o ano letivo. Os alunos foram avaliados nas três áreas de 

extensão da Educação Física (EF), tendo como documento orientador o PAI. Comecei 

por aplicar a bateria de testes do Fitnessgram, para avaliar a aptidão física, e o 

preenchimento de um questionário, que foi adaptado pelo núcleo e que tinha como 

objetivo a avaliação da área dos conhecimentos. 

Durante o processo da AI, mantive uma boa organização na implementação do 

instrumento de avaliação, de forma a obter os resultados pretendidos, tendo em conta o 

PCEF. Com o diagnóstico realizado, passei a analisar, refletir e projetar toda a 

informação recolhida no planeamento, resultando daí o prognóstico. Após a realização da 

avaliação inicial, apresentei os resultados obtidos para que os alunos soubessem em que 

níveis se encontravam e que aspetos tinham a melhorar. Não usei a AI só como processo 

de conhecimento do nível dos alunos, mas como processo de ensino e aprendizagem, 

levando-os a refletir sobre essa amostragem. Desta forma, ganhei “tempo” no meu 

planeamento, passando a relembrar os conteúdos que destaquei durante a AI. A 

observação, como explica Sarmento (2004), é um instrumento, cujas barreiras 

interdisciplinares se refletem nas reações do professor à prestação do aluno. Este 

procedimento ajudou-me a ver e a avaliar os desempenhos dos mesmos. O mesmo autor 

refere ainda que a “experiência motora” do observador é um critério de compreensão dos 

gestos, em ordem e em sincronização, que pertencem ao conjunto de “gestos”, como 

também nas particularidades do comportamento no desenrolar da ação motora. Assim, 

esta “facilidade” na observação ajudou-me a complementar alguns FB para as 

aprendizagens. Esta minha comunicação revelou-se significativa, uma vez que 

posteriormente os alunos puderam comprovar, através das suas ações motoras cada vez 

mais positivas, a valorização de todos os FB. 

Através desta prática, pude cumprir todos os princípios desta AI, como defende Araújo 

(2007), respeitando o princípio da inclusão e igualdade de oportunidades, avaliei para 

diagnosticar, prognosticar e para projetar. Esta avaliação facilitou a minha ação, na 

medida em que forneceu as informações necessários para as tomadas de decisões 

necessárias e ajustadas às competências dos alunos em prol do seu sucesso. 
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6.2.2 Avaliar para (in)formar 

No âmbito da avaliação, todas decisões inerentes a este processo foram passíveis de 

alteração durante o ano, pois, consoante  as avaliações formativas do aluno, eram 

ajustadas todas as decisões tomadas inicialmente. 

Mas o que é a Avaliação Formativa?  Como menciona Fialho e Fernandes (2011), a 

avaliação para as aprendizagens tem o propósito de ajudar os alunos a evoluir nas suas 

aprendizagens, durante o processo de ensino-aprendizagem, com a ajuda da informação 

recolhida para regular e orientar este processo. Esta avaliação vai possuir uma função 

qualitativa e descritiva, fornecendo indicadores específicos sobre as ações motoras dos 

alunos e, posteriormente, informá-los sobre as suas aprendizagens 

“Avaliação Formativa visa informar o aluno e o seu encarregado de 

educação, os professores e outros intervenientes, sobre a qualidade do 

processo educativo e de aprendizagem, bem como do estado do 

cumprimento dos objectivos do currículo. Possui um carácter sistemático 

e contínuo sendo da "responsabilidade conjunta do professor, em 

diálogo com os alunos e outros professores”. (Rosado, 2002, para.54) 

Foram apresentados aos alunos os conteúdos da sua avaliação inicial, comparando com 

os objetivos a atingir e o seu progresso ao longo das aulas. Desde uma fase inicial, 

demonstrei a minha preocupação com alguns alunos e com os resultados obtidos na sua 

primeira avaliação, pois não coincidiam com os expetativas. Com o devido 

acompanhamento, o processo avaliativo ajudou-me a detetar as dificuldades bem como 

os êxitos dos alunos no decorrer do processo de ensino-aprendizagem e adaptar as 

caraterísticas do ensino às caraterísticas dos alunos, tendo em vista a obtenção do seu 

sucesso. (Dias & Rosado, 2003) 

Para a aferir um melhor rendimento da turma, sugeri que colaborassem comigo e 

seguissem as minhas instruções ao longo do ano letivo. O resultado deste “pedido” veio a 

verificar-se no maior empenho da parte dos alunos ao longo das etapas. Durante as 

fases, observei que na maioria das matérias alguns alunos estavam a progredir mais do 

que eu esperava. Tendo em consideração esta evolução, continuei a propor tarefas mais 

simples durante as aulas para que pudessem superar as dificuldades. Como menciona 

Fialho e Fernandes (2011), o processo de ensinar, aprender e avaliar são importantes e 

devem estar articulados e integrados ao máximo. Desta maneira, o desenvolvimento 

curricular dos alunos deve estar associado a um processo didático e pedagógico 

promovendo a tal integração e articulação. 
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Tendo por base o que foi planeado no PAT, e consequentemente como orientação do 

PCEF, foram aplicadas fichas de auto e heteroavaliação para que os alunos opinassem 

sobre os seus desempenhos, bem como os dos seus colegas, consoante o que era 

pretendido nas três áreas. Considera-se que a autoavaliação também faz parte do 

processo da avaliação formativa, pois esta ajuda na regulação do processo ensino-

aprendizagem. É através desta avaliação que os alunos apresentam o conhecimento da 

evolução das suas aprendizagens, tendo em conta os critérios utilizados pelos 

professores na análise do seu desempenho e na avaliação das suas aprendizagens. 

Como refere Dias & Rosado (2003), vai permitir ao aluno operacionalizar as suas 

aprendizagens, levando-o a ter uma maior taxa de sucesso nos seus progressos. Os 

mesmos autores mencionam ainda que este tipo de avaliação necessita que algumas 

condições estejam bem presentes, tais como a explicitação dos objetivos da 

aprendizagem bem como a clarificação dos critérios de avaliação. Os objetivos 

pedagógicos devem ser bem definidos e bem explícitos para que os intervenientes no 

processo não dêm lugar à subjetividade, levando a várias interpretações destas 

condições. 

“É nesta perspectiva de desenvolvimento do currículo que a avaliação 

para as aprendizagens também designada como avaliação formativa, 

desempenha um papel fundamental na recolha de informação relevante 

para ajudar a regular e a reorientar a organização e as práticas de 

ensino, de forma sistemática e contínua.” (Fialho & Fernandes, 2011, 

p.174) 

Sendo a avaliação um indicador determinante para as aprendizagens, tive que orientar o 

meu discurso de forma a não demonstrar aos alunos os seus erros, pois percecionam tal 

facto de forma negativa, como algo inadequado ou prejudicial. Posto isto, fi-los encarar 

numa dimensão diferente. O pressuposto desta avaliação assentou no facto de criar 

condições para que eles pudessem mais facilmente perceber as suas ações motoras e 

promover a sua correção. (Dias & Rosado, 2003) 
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6.2.3 Avaliar para certificar 

“O sucesso é representado pelo domínio/demonstração de um conjunto 

de competências que decorrem dos objectivos gerais - o objecto de 

avaliação está perfeitamente sinalizado.” (Araújo, 2007, p.4) 

A avaliação sumativa é um balanço de resultados, no final de um conjunto de etapas de 

formação do processo de ensino-aprendizagem, onde se junta todos os dados recolhidos 

do caminho percorrido pelo aluno, contribuindo para uma avaliação mais equilibrada do 

trabalho realizado. Ocorre em diversas ocasiões, tais como no final de cada período 

letivo, no final de cada ano e no final de cada ciclo de ensino. Esta avaliação das 

aprendizagens é pontual e ocorre sempre no final de um processo, gerindo as 

informações que permitem classificar e certificar os alunos. (Fialho & Fernandes, 2011) 

Como refere Fernandes (2008), esta avaliação é “criterial”, como a formativa, mas 

também “normativa”, pois compara as aprendizagens dos alunos com uma norma ou com 

as aprendizagens de um dado grupo. Assim, este método permitiu-me compreender se 

os objetivos iniciais propostos foram ao encontro do prognóstico. Ainda, possibilitou-me  

refletir acerca de todas as minhas decisões e sobre o meu desempenho. 

A avaliação sumativa consistiu na atribuição de uma classificação aos alunos, de acordo 

com os seus desempenhos nos diversos domínios, tendo em conta os objetivos e de 

acordo com os critérios definidos pelo PNEF e pelo ajustamento do DEF.  Mas, como 

refere Rosado (2002), esta avaliação pode desempenhar um importante papel formativo, 

não devendo ser entendida, exclusivamente, como uma avaliação final. Pode ser uma 

avaliação alternada, parcial, incluindo-se nos mecanismos de regulação formativa. Não é 

necessariamente quantitativa, podendo assumir uma forma qualitativa. Esta avaliação 

deu ênfase à observação, onde se formaliza a informação reunida sobre a prática dos 

alunos em níveis de apreciação das atividades físicas desportivas.  

A avaliação da disciplina não se restringiu apenas à avaliação da atividade motora, sendo 

ainda alvo de avaliação os conhecimentos e empenhamento dos alunos. Os 

conhecimentos foram avaliados pela realização de um teste escrito ou pela realização de 

trabalhos. No final do período, após as várias avaliações, com todas as informações 

reunidas, cumprida a análise e discussão das classificações finais, a supervisão do 

professor orientador ajudou-me a esclarecer pormenores importantes neste tipo de 

avaliação. Ainda o facto de as professoras estagiárias assistirem às aulas, foi uma ajuda 

determinante, pois tive uma outra opinião/visão acerca da aferição dos níveis dos alunos. 
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A discussão ajudou a retirar algumas dúvidas, pois quem está apenas a observar 

consegue obter ilações diferentes de quem está a dirigir o processo de ensino-

aprendizagem, podendo observar alguma qualidade que ainda não tenha sido avaliada 

pelo responsável da orientação do ensino da turma. É evidente que isto em contexto real 

por vezes não se concretiza. Mas, para ajudar na avaliação dos alunos, o DEF definiu um 

tipo de avaliação que não está previsto nos PNEF. A avaliação cruzada vai ajudar os 

professores titulares de turma a definir mais criteriosamente os níveis de desempenho 

dos seus alunos, juntando os alunos de turmas diferenciadas, mas tendo em 

consideração níveis idênticos. Com este procedimento, a definição da avaliação sumativa 

vai ter em conta mais um dado objetivo da situação de aprendizagem dos alunos, 

podendo o professor ter mais certeza quando classificar e/ou certificar os alunos. 

6.3 Conduzir para Ensinar  

“O currículo não é algo que se diz. Tem que ser vivido por professor e 

alunos e permanentemente construído e reconstruído, de acordo com as 

situações concretas em que tem que ser desenvolvido.” (Fialho & 

Fernandes, 2011, p.173) 

A condução de ensino é a maior área de estágio pedagógico relacionada com a prática 

pedagógica. Esta área engloba uma diversidade de modos de gestão de aula, tais como 

a dimensão de instrução, de organização, de clima relacional e de disciplina. Todas estas 

dimensões são essenciais para a qualidade e eficácia no ensino. 

É na condução de ensino que se conjugam os efeitos de todas as decisões relativas ao 

processo de ensino-aprendizagem, classificando-se em três tipos: pré-impacto, impacto e 

pós-impacto. As decisões de pré-impacto são as que foram adquiridas antes do início da 

sessão, representam os pensamentos que guiam a intervenção educativa do professor. 

As de impacto são as que foram tomadas durante a interação com os alunos no decorrer 

da aula. Por sua vez, as de pós-impacto representam as cognições no período após o 

término da aula, no qual o professor reflete sobre o que deve modificar, de modo a 

potenciar as aprendizagens dos seus alunos em futuras aulas (Mosston & Ashworth, 

2008). 

Para quem nunca teve a possibilidade de ter uma experiência em contexto real de 

lecionar uma aula de EF, torna-se difícil compreender, na prática, este tipo de decisões 

na condução de ensino. É através destas decisões que se consegue manter um equilíbrio 

desde o início da aula até ao final, de modo a manter um percurso crescente de 

aprendizagem em todas as aulas. 
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É nesta dimensão da eficácia do ensino que os professores estagiários sentem maiores 

dificuldades em diferenciar o ensino em todas as dimensões de eficácia, sendo atribuídas 

à pouca ou falta de experiência profissional, ao conhecimento do professor estagiário, às 

características pessoais e à qualidade da formação inicial. Compreendo estas 

dificuldades, pois inicialmente deparei-me com algumas delas, principalmente no que se 

refere à instrução. Numa primeira fase da formação, dei prioridade a outros aspetos, 

como a disciplina, questões relacionadas com o comportamento dos alunos perante as 

tarefas propostas, com uma condução de ensino mais “militarizada” e assente num rigor 

de disciplina mais rígido. O meu foco passou por concentrar-me nos objetivos gerais e 

específicos que delineei inicialmente, tentando, posteriormente, adequá-los aos planos 

de etapa e de unidade, conforme os comportamentos dos alunos, mantendo sempre os 

princípios estruturados no PAT. 

Foi através da observação das aulas dos meus pares que obtive mais informações 

qualitativas nesta dimensão. A discussão sobre o decorrer das aulas, os acontecimentos 

mais pertinentes, ajudou a melhorar a condução de ensino. O orientador foi um mediador 

importante, levando-nos a refletir sobre as nossas ações, não indicando um caminho 

mais adequado, mas levando-nos a problematizar as nossas práticas. Foi sempre a 

pessoa que mais incentivou, demonstrando que é possível fazer sempre melhor, através 

do seu acervo de experiências e da sua capacidade de racionalização perante as várias 

situações e ações no processo de ensino-aprendizagem.  

Esta intervenção resultou da aplicação do projeto de observação ao longo das etapas, 

onde cada professor estudante realizou observações mais formais através de fichas 

elaboradas com os conteúdos das dimensões da eficácia do ensino. Esta observação 

formal também se realizou nas aulas dirigidas pelo orientador. Serviu de comparação 

com as nossas ações, onde estabelecemos uma ligação entre o que foi realizado por nós 

e pelo orientador. Analisámos e, depois, refletimos em conjunto sobre o que aconteceu 

nas aulas, procurando evoluir neste processo de ensino-aprendizagem. Algumas 

questões fundamentais foram tratadas individualmente por cada professor estagiário, em 

função das suas especificidades. Os aspetos positivos e negativos foram discutidos e 

analisados, o que levou à alteração do que podia ser melhorado na nossa prática como 

profissionais da educação. 

Os balanços constituíram a forma adequada para ajustar as várias componentes 

importantes na condução do ensino. Só assim consegui planificar e alinhar o processo de 

ensino-aprendizagem de maneira a que fosse bem-sucedido nos objetivos. As alterações 
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foram uma constante, de modo a ajustar à realidade. Estas mudanças exigiram mais de 

mim, na medida em que senti necessidade de ir à procura de conhecimentos sobre as 

componentes de lecionação para aplicar nos momentos mais oportunos e de forma a não 

me desviar do que eu pretendia dos alunos. Considero que todos estes reajustes 

contribuíram para que me tornasse um professor mais eficiente na lecionação das aulas. 

 

6.3.1 Instruir para formar 

Como refere Rosado & Mesquita (2009), um professor só pode ser eficaz e capaz de 

provocar mudanças positivas no aluno através da instrução planeada, que ocorre num 

bom ambiente e não ameaçador, ajudando os alunos a serem racionais e ativos. A 

comunicação é a base da eficácia pedagógica, tendo em conta os contextos de ensino 

das atividades físicas e desportivas. Os mesmos autores referem, ainda, que esta 

capacidade de comunicar é importante na transmissão de informação e na persuasão 

dessa informação. A comunicação é uma das competências fundamentais do professor, 

que envolve uma transferência e compreensão de significados entre pessoas, 

apresentando  diversas funções como a instrução, a motivação e a expressão emocional. 

Para Godinho et al (2002), a instrução consiste em fornecer informação ao sujeito sobre o 

objetivo da tarefa motora a efetuar e sobre a forma de desempenho mais adequada para 

o concretizar. É através da instrução que se transmite os conteúdos dos critérios e 

indicadores de êxito da tarefa. A inclusão do exemplo durante a instrução vai 

corresponder à apresentação de uma imagem representativa da tarefa a realizar. 

Foi na primeira aula do ano letivo que as dúvidas relativas ao processo de comunicação 

com os alunos se instalaram. O primeiro impacto seria crucial para a minha intervenção 

até ao final do ano letivo. Inicialmente, procedia a um período de instrução demasiado 

longo, como também a FB demasiado demorados, retirando intensidade e qualidade à 

aula. A postura mais “agressiva” imposta no início surtiu efeito, demonstrando aos alunos 

que o professor deve ser visto como uma figura a respeitar e a não desobedecer. 

Todavia, esta postura também teve alguns “custos”, uma vez que esta atitude surtiu um 

efeito menos positivo em alguns alunos. Em consequência, tive que adaptar a minha 

postura, encontrando um equilíbrio, no qual não impusesse tanto, mas que orientasse na 

realização das tarefas propostas através do discurso mais positivo. 

Como reconhece Godinho et al (2002), a capacidade de atenção dos alunos é limitada, 

como tal, é importante planear a instrução para assegurar que todas as informações 

prestadas sejam compreendidas. Saliente-se que os alunos dividem esta capacidade 
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limitada de processamento de informação e de atenção entre a instrução que recebeu e o 

FB de retorno sobre o movimento da ação motora, determinando qual foi o erro da sua 

execução. Por isso, os períodos de instrução passaram a ser mais curtos, 

proporcionando uma maior dinâmica na aula e intensidade no início das mesmas. A 

postura mais “agressiva” imposta no início começou a ser substituída por uma postura 

mais compreensiva e de caráter mais formal. Originou nos alunos um maior efeito, as 

respostas destes passaram a ser mais positivas. Isso revelou-se através dos 

desempenhos com maior motivação, demonstrando aos alunos que o seu 

comportamento também se refletia na minha postura como professor. A qualidade dos FB 

e das instruções foi incrementada com a ajuda das observações das minhas colegas e do 

próprio orientador, através da crítica construtiva acerca da minha posição e postura na 

aula perante a turma. Tive em conta vários aspetos e surgiram algumas estratégias, as 

quais foram implementadas na procura de uma solução com maior qualidade. Umas das 

estratégias a desenvolver foi a inclusão do aluno no processo de ensino-aprendizagem. 

Como menciona Godinho et al (2002), ao aluno, o que se demonstra é a representação 

de um modelo de execução correta e deve-se oferecer uma imagem adequada do que se 

pretende. Ainda referem que o estatuto de quem demonstra deve ser superior ao de 

quem observa, pois obtém-se uma maior atenção de quem observa, como a performance 

do aluno-exemplo, recolhendo um maior número de informações relevantes para as 

ações motoras. Justifica que esta situação tem um cariz social, pois aumenta o empenho 

na prática e eleva a motivação dos alunos observadores para serem iguais e realizarem a 

ação motora como o exemplo dado. Este envolvimento através do uso do aluno-exemplo 

nas demonstrações das tarefas trouxe melhorias a nível do processo de ensino-

aprendizagem, levando-os a sentirem-se mais motivados a realizar algo que o colega 

demonstrou.  

Como refere Rosado e Mesquita (2009), o aluno não necessita só de compreender e 

reter a informação, mas que seja aceite, seja persuadido e que adira afetivamente às 

atividades propostas. Ensinar é o resultado de comunicações eficientes, sendo que se 

destacam os professores experientes dos inexperientes pelo domínio das estratégias da 

comunicação, como a clareza do conteúdo e o fornecimento do FB apropriado. Assim, as 

estratégias passaram por uma maior observação do desempenho dos alunos e 

mantiveram uma linha comunicativa mais aberta e positiva, sendo claramente uma mais-

valia no processo de ensino-aprendizagem. Exemplo desse melhor desempenho ocorreu 

quando alguns alunos pediam a apreciação e aprovação na execução das tarefas. Esta 

postura mais positiva levou a um maior equilíbrio das aulas, a uma maior disponibilidade 
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e maior motivação para a prática. Posto isto, a melhoria na qualidade e menor 

quantidade, nesta dimensão da eficácia do ensino, tornaram-me um melhor “instrumento” 

de ensino. 

As experiências proporcionadas pela semana PTI e a de ensino a uma turma de 1.º ciclo 

permitiram-me verificar que a instrução é um dos pontos a continuar a ser trabalhado, 

tornando evidente que se sobrepõe em qualidade a outras dimensões da eficácia do 

ensino. Estas experiências foram uma mais-valia para a minha formação, permitindo-me 

não só evoluir e desenvolver vários aspetos relacionados com a aplicação do 

planeamento na condução de ensino, como também adquirir confiança nas minhas 

capacidades, potenciando a minha evolução ao longo do ano letivo. As particularidades 

de cada contexto e de cada ano de escolaridade levaram-me a que tivesse de investir na 

preparação das instruções, de forma a reduzir os tempos, tais como, a quantidade de 

informação a transmitir, garantindo um maior empenho dos alunos nas tarefas. Foram 

algumas as dificuldades em comunicar com os alunos dos ciclos primários; por vezes o 

meu discurso não se adequava à perceção dos alunos porque estes não sabiam o 

significado de alguns conceitos ou palavras, questionando-me. No entanto, sempre que 

considerava que tinha dito algo que ultrapassava o conhecimento dos alunos, perguntava 

no final se haviam entendido. A adequação da linguagem à compreensão dos alunos 

tornou mais eficaz a minha instrução e qualidade de FB transmitidos. O tom e intensidade 

de voz, bem como a distância que mantenho dos alunos para dar instrução são aspetos a 

continuar a aperfeiçoar e a ter em conta em futuras lecionações. 

 

6.3.2 Feedback 

FB é uma tradução literal para a nossa língua portuguesa como retorno, 

retroalimentação. A eficácia deste processo depende da atenção que o aluno dedica à 

avaliação da resposta e da sua motivação referente à concretização da tarefa. De modo 

geral, o FB pode ocorrer em tempo de aula para a correção de movimento ou não. Em 

qualquer destas situações, é um elemento essencial da aprendizagem. (Godinho, 

Mendes, Melo, & Barreiros, 2002). Conforme menciona Rosado e Mesquita (2009), o FB 

é uma mais-valia do professor no processo de interação pedagógica. Funciona como 

resposta à ação motora dos alunos, tendo como objetivo modificar essa resposta, no 

sentido de fazer o aluno adquirir ou melhorar a realização de uma habilidade.  

O feedback envolve duas fases no seu conteúdo informativo, como o conhecimento da 

performance e o conhecimento do resultado. A primeira fase está intimamente 
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relacionada com a performance pretendida, centrada na execução dos movimentos, 

sendo a segunda atribuída ao que realmente se pretende da execução da ação motora. 

(Rosado & Mesquita, 2009). O conteúdo informativo do FB permite comparar o valor 

visado com o valor efetivo. Os estímulos que são dados podem conter quantidades de 

informação diferentes em função da capacidade que o aluno possui para atribuir um 

significado. O FB só evolui através da capacidade de o aluno atribuir um significado. 

(Godinho et al (2002) 

Legitimando a importância do FB no ensino, tentei sempre manter uma quantidade de FB 

em detrimento da qualidade destes na sua emissão. Nas minhas correções, tanto ao 

nível da forma como do conteúdo, acabei por provocar um efeito mais negativo por insistir 

na quantidade, acabando por causar demasiadas paragens durante a aula. Por querer 

estar continuamente a corrigir os alunos, não lhes dava tempo de assimilar o estímulo e 

de poderem corrigir a sua prática. Como acrescenta Godinho et al (2002), o valor do FB 

varia conforme a capacidade de processar a informação do aluno, pois a quantidade de 

informação, a precisão dessa informação e o tempo que leva a assimilar vão depender da 

fase de aprendizagem e da idade do aluno.  

Com a evolução da qualidade do FB que realizei ao longo do ano letivo, cumpri a 

estratégia, suprimindo as dificuldades iniciais. Estas foram manifestamente mais 

propícias nas matérias que pouco dominava, contudo, foi um processo de progressão e 

de evolução na minha prática pedagógica. Desta forma, o investimento que realizei em 

ter o domínio e uma boa sustentação do conteúdo vai ao encontro do que Rosado e 

Mesquita (2009) mencionam, que o FB resulta de um conjunto de competências 

adquiridas para a tomada de decisões oportunas na base de uma observação formal ou 

informal, não envolvendo só a resposta da ação motora do aluno como também o 

ambiente em que se desenvolve.  

 

6.3.3 Organizar para controlar 

O sistema de gestão das tarefas corresponde ao plano de ação do professor, que tem 

como objetivo a gestão do tempo, dos espaços, dos materiais e dos alunos, de forma a 

obter elevados índices de envolvimento através da redução de indisciplina, usando o 

tempo de forma eficaz. O papel do professor na organização das situações de 

aprendizagem passa por propor, orientar e controlar experiências significativas de 

aprendizagem, salvaguardando as condições operativas e afetivas que facilitem e 
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promovam as transformações das maneiras de ser, pensar e agir dos alunos. (Rosado & 

Ferreira, 2009) 

O que se distinguiu na minha organização foi a opção por uma prática mais distribuída, 

através de pausas para poder organizar o processo de ensino e aprendizagem. Como 

refere Godinho et al (2002), esta prática do tipo distribuído considera a ocorrência de 

várias pausas significativas entre exercícios, por períodos de repouso iguais ou maiores 

que a prática motora dos alunos. Visto que inicialmente o meu número de paragens das 

aulas era excessivo, isto fazia com que os alunos tivessem menos tempo de prática, 

resultando em dispersão nos seus comportamentos. No começo de cada sessão era 

realizada uma instrução inicial mais longa, levando à perda da atenção dos alunos e a 

desinquietações na realização das atividades de aula. Esta desconcentração levava a 

que muitos não percebessem o que havia sido transmitido, causando dúvidas. A baixa 

intensidade na dinâmica da aula não dava motivação suficiente aos alunos para se 

desviarem de comportamentos inadequados. Ao iniciar momentos de instrução mais 

curtos, objetivos e assertivos, comecei a ganhar mais tempo de prática para os alunos. 

Tempo esse que foi utilizado para conceber estratégias para um processo de ensino-

aprendizagem mais eficaz, aumentando a intensidade das aulas e a motivação dos 

alunos para a prática das tarefas que a mesma pressupunha. 

Com a rotação de espaço, o local inicial de reunião passou a ser outra rotina nas aulas. 

Quanto aos locais escolhidos para estes momentos, evoluíram de uma forma sistemática, 

tendo em conta as áreas designadas naquele espaço temporal, escolhendo locais 

específicos onde os alunos se sentavam e se mantinham afastados de elementos de 

distração. Considero que, com esta consolidação, contribuiu-se para uma qualidade de 

aula que inicialmente não se encontrava presente. Observei que, a partir do momento em 

que os alunos interiorizaram as rotinas, houve claramente uma diminuição de 

comportamentos fora da tarefa e/ou de indisciplina, potenciando maior tempo de prática 

motora. Ajudou-me a estruturar novas estratégias e rotinas de aula, de modo a manter 

uma gestão das tarefas mais aprimorada. Consegui manter os alunos motivados em 

todas as estações, sem que perdessem a motivação necessária para que se 

mantivessem em prática, diminuindo o número de paragens. 

O objetivo descrito no PIF, “No decurso da aula, realiza a gestão do conteúdo das tarefas 

de aprendizagem garantindo o seu ajustamento às necessidades de aprendizagens 

reveladas pelos alunos”, foi conseguido com esforço, de modo a facilitar a gestão dos 

conteúdos no decorrer das aulas. Foi necessário empenhar-me para aumentar o 
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reportório de conhecimentos, correspondendo adequadamente a cada situação. Mas, 

para isto, foi necessário aplicar estratégias e rotinas a nível material, para a otimização 

da gestão das tarefas. Exemplo disso foi a rotação entre quatro matérias a serem 

realizadas ao mesmo tempo, havendo a troca entre dois grupos, enquanto os restantes 

se mantinham em atividade. A ajuda da disposição dos materiais foi essencial para que 

esta troca não perturbasse a aula e não houvesse paragens. Como indica Gallahue & 

Donnelly (2007) a seleção, disposição e utilização dos equipamentos são aspetos 

importantes na organização eficaz da aula, originando o aumento da participação dos 

alunos, a redução dos comportamentos de indisciplina e a maximização dos objetivos de 

aprendizagem. Quanto ao nível da tarefa, foi mais difícil a gestão dos alunos, visto que 

era uma turma heterogénea, não apenas ao nível do seu desempenho como também ao 

nível do seu comportamento. O desafio passou por apresentar o mesmo exercício a 

todos e solicitar aos alunos com níveis mais avançados para coadjuvar os seus colegas 

para atingir melhores desempenhos. Nem sempre foi positiva esta experiência, visto que 

os alunos são muito competitivos e nem sempre a parte educacional e de aprendizagem 

estava presente.  

 

6.3.4 Clima para relacionar 

Este clima deriva de uma relação entre o professor e os alunos, entre alunos e entre os 

alunos e as atividades. Na relação entre professores e alunos deve ser garantida a 

aceitação das opiniões e sentimentos pessoais, criar um ambiente de confiança, dar 

ênfase ao interesse deles e à sua crença na aprendizagem, primando pela equidade de 

tratamento perante os seus pares. A relação dos alunos entre si deve garantir a 

apreciação positiva mútua e a cooperação entre os alunos de diferentes níveis de 

capacidade. Por último, na relação entre os alunos e as tarefas deve-se garantir um 

significado para as propostas de aprendizagem, para uma prática motora motivadora e 

inclusiva, garantir a expressão das opiniões sobre as tarefas, a participação empenhada 

em tarefas complexas e a demonstração das expectativas sobre a capacidade de 

aprendizagem. (Onofre & Martins, 2014) Como refere Rosado e Ferreira (2009), é 

necessário valorizar o esforço da realização do aluno e desta maneira ele vai manifestar 

um maior envolvimento na tarefa. As características pessoais do aluno determinam as 

suas respostas motivacionais. 

De acordo com o preconizado por Rosado (1997), muito do controlo do clima de aula 

passou por paragens seletivas e o uso de questionamento oral, potenciando as 
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aprendizagens através da visualização dos erros dos alunos e propondo formas de 

correção. Ao criar estas paragens, além de controlar a turma e a sua prática, regulei os 

comportamentos, formando um bom clima de aula. Por vezes, tornou-se um pouco 

confuso, porque os alunos respondiam aleatoriamente a este questionamento, não 

conseguindo orientar o processo de ensino-aprendizagem da forma que tinha planeado. 

O clima foi-se tornando cada vez mais positivo, mesmo com alguns alunos a manter 

posturas menos próprias e com comportamentos de indisciplina. Chamei a atenção a 

estes alunos e mantive um discurso aberto, de modo a propor aos alunos que eu era 

alguém com quem eles podiam conversar e capaz de compreender os seus propósitos. 

Só desta forma é que os conseguiria ajudar, através da adequação das estratégias para 

que acabassem tais comportamentos. As excedentes chamadas de atenção vieram a 

diminuir, pelo que consegui regular e direcionar o processo de ensino-aprendizagem com 

menos “negativismo”, promovendo um bom clima de prática e motivando os alunos a 

realizar as tarefas com o mínimo de comportamentos de indisciplina. A minha convicção, 

a paixão pela profissão e o entusiasmo foram os “instrumentos” poderosos para poder 

“negociar” com os alunos. Desta forma, os objetivos, os sentimentos e as emoções dos 

alunos quanto à expressão social foram alterados. Assim, consegui manter as prioridades 

na minha “agenda”, afetando as emoções dos alunos. Foi necessário ter uma adequada 

gestão destas emoções, de modo a não perturbar a ecologia da aula. (Rosado & Ferreira, 

2009) 

Como explica Onofre (1995), existe a necessidade de o professor tratar todos, sem 

exceção, de forma igual. No entanto, não tive muita dificuldade em colocar em prática 

esta afirmação, pois olhava para todos os alunos da mesma forma, incluindo os alunos 

NEE. A preferência por certos alunos levaria a um desequilíbrio em todo o processo de 

ensino-aprendizagem e a pouca dinamização da aula. 

Nem sempre o meu comportamento passou pela compreensão e preocupação com os 

alunos. Ao longo das etapas, fui corrigindo essa atitude, interagindo com eles e 

garantindo que considerava a suas opiniões e sentimentos relativos à aula, demostrando 

uma atitude mais positiva e de entusiasmo na condução das sessões, incentivando e 

elogiando os alunos. Procurei que todos se relacionassem sem problemas, deixando de 

parte os diferendos que por vezes tinham durante outras aulas ou até mesmo no 

intervalo. A formação de grupos teve em conta essas ligações, colocando-os a trabalhar 

em conjunto para alcançar um objetivo. Por vezes, tive que chamar a atenção aos alunos 

pelo “excessivo” entusiasmo criado pela competição que se fazia sentir na prática das 

tarefas, pois acabavam por se desviar do que era pretendido. Como explica Santos 
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(2004), a competição é saudável e promove uma maior participação dos alunos. Esta 

situação é melhor recebida na formação dos grupos heterogéneos, sendo estes 

constituídos por alunos com diferentes níveis de capacidade, fomentando a cooperação 

dos alunos mais capazes com os que manifestam mais dificuldades. Desta forma, 

promovi a aproximação entre os do mesmo grupo e a interajuda em todas as matérias. 

Constatei que todos os alunos mantinham uma relação sociável entre si, mesmo com 

algumas disputas e competitividade nas tarefas. Mesmo assim, tive que promover um 

clima positivo entre o aluno e tarefa, construindo situações de aprendizagem com níveis 

diferentes de execução, atendendo ao ritmo dos alunos e às suas competências. O 

resultado final passou pelos alunos conseguirem motivar-se mais entre si e dentro do seu 

grupo. Como refere Santos (2004), a minha preocupação passava por estes, após a aula, 

ficarem satisfeitos com as atividades desenvolvidas em aula e sentirem vontade de voltar 

numa próxima. 

 

6.3.5 Disciplina 

No passado, Siedentop (1983) referiu que a manutenção da disciplina é da 

responsabilidade do professor, promovendo comportamentos apropriados na escola. 

Posteriormente, Mendes (1999) refuta que a escola, enquanto espaço educativo, assume 

um papel cada vez mais importante na socialização do aluno, pois não se pode ficar 

simplesmente pelas conceções do “saber” e “saber fazer”, mas valorizar o “estar” e 

“saber” estar”. Já Oliveira (2002) afirma que a disciplina está tradicionalmente associada 

às regras de conduta e ao seu cumprimento por parte dos alunos, a qual tem sido objeto 

de diferentes interpretações, tornando cada vez mais difícil de associar a questão das 

sanções a aplicar aos infratores. 

Inicialmente, a turma que lecionei mostrou-se empenhada e os comportamentos de 

indisciplina eram raríssimos. Mas os alunos foram testando a minha autoridade em 

algumas situações de prática fora da tarefa. Com esta prática, foram tomando 

conhecimento da minha posição perante estes comportamentos e perceberam que não 

fazia parte da minha identidade pessoal/profissional aceitar este tipo de comportamentos. 

E, como realça Mendes (1999), se é esperado que o aluno aprenda com o professor, este 

deve exigir que seja articulado adequadamente um conjunto de fatores, objetivos e 

subjetivos, que promovam a modificação do aluno de forma permanente. Ainda é 

reforçado por Oliveira (2002), referindo que, se o professor não se preocupou em 

estabelecer com os alunos as normas de funcionamento e respetivos procedimentos 
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punitivos em caso de desrespeito por essas regras, verifica-se uma deterioração do 

comportamento dos alunos, associada à criação de elementos perturbadores na aula. 

Nesse pressuposto, desde o primeiro dia de aulas, esclareci todas as regras, tolerâncias 

e respetivas punições quando estas não eram respeitadas. Porém, como referi 

anteriormente, os alunos “desafiaram-me” até aos limites, levando-me a tomar uma 

posição perante estes comportamentos. Fui extremamente rígido neste aspeto, 

demonstrando desagrado por aquele tipo de comportamentos e relembrando as regras. 

Ao prever algumas das ações dos alunos, impunha-me mais “agressivamente” e tentava 

evitar que a atitude inadequada se consumasse. 

A conferência individual foi uma das estratégias iniciais, pois desta maneira o aluno só se 

expunha a mim, não havendo um julgamento por parte dos colegas. Nestas situações, foi 

difícil conseguir tirar algumas ilações das conversas com os alunos, pois não tinham a 

confiança suficiente comigo para conferenciarem qualquer assunto. Mas ao longo das 

etapas e com a demonstração da minha preocupação perante a situação que os 

perturbava consegui aos poucos ganhar a sua confiança, resultando uma maior 

exposição comunicativa dos alunos. 

Tomar conhecimento de todos os problemas que os afetavam e que os conduziam a ter 

comportamentos inadequados, facilitou a minha compreensão sobre quais as 

necessidades e problemas de cada um, permitindo-me procurar respostas mais 

adequadas. Desta forma, a unificação entre o professor e o aluno contribui para a 

conjugação das suas “agendas”, não originando obstruções sistemáticas no plano da 

comunicação da aula e no impedimento da realização das tarefas propostas. (Oliveira M. 

T., 2002) Como recomenda Mendes (1999), posso afirmar que foi muito difícil adequar a 

minha postura perante os comportamentos da turma, pois criava diversos monólogos 

com os alunos. Tive que encarar a disciplina como um meio de comunicação professor-

aluno ou aluno-aluno, através do diálogo.  
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6.4 Uma semana de emoções (PTI) 

“Escolhe o trabalho de que gostas e não terás de trabalhar um único dia 

em tua vida.” (Confúcio) 

A semana de PTI foi repleta de emoções positivas e teve como objetivo principal a 

vivência, embora sendo professor estagiário, do quotidiano profissional de um docente a 

tempo inteiro. Tratou-se de cumprir um horário completo, que envolveu um trabalho com 

diversas turmas de vários anos de escolaridade. Foram desenvolvidas as estratégias 

necessárias para encarar este desafio, numa perspetiva de coletar um vasto reportório de 

experiências positivas e construindo um caminho para um futuro com mais sucesso.  

“A formação de professores pode ser entendida como o processo contínuo e sistemático 

de aprendizagem no sentido da inovação e aperfeiçoamento de atitudes, saberes e 

saberes-fazer e da reflexão sobre valores que caracterizam o exercício das funções 

inerentes à profissão docente.” (Onofre, 1996, p.75) 

Pelo reconhecimento das características individuais e complexas dos diversos contextos 

educativos, os professores são conduzidos, pela sua capacidade profissional, a dar 

respostas adequadas às diversas situações educativas. Não pode só passar pela intuição 

ou habilidade natural de cada professor, mas por um rigor profissional, que implica o 

domínio de competências de diagnóstico, decisão e ação didática para se adequarem às 

características dos contextos e situações educativas. (Onofre, 1995) As experiências no 

ensino assumem um papel importante na formação dos futuros professores, sendo 

preponderante no seu desenvolvimento como agentes educativos. É através de 

experiências positivas que vão garantir uma maior eficácia no ensino. (Martins, Onofre, & 

Costa, 2014) 

As diversas experiências formativas, desde o 1.º ciclo até ao secundário, possibilitaram-

me lidar com alunos que apresentavam os mais variados níveis de desempenho. Isto 

significa que as várias dimensões da eficácia do ensino teriam variáveis inconstantes, 

pois cada aluno é um processo individual para o professor. Desta forma, para ensinar os 

conteúdos programáticos, é preciso saber analisar durante toda a prática, pois as 

diversas fases de desenvolvimento do aluno nem sempre seguem o que os enunciados 

teóricos referem acerca do desenvolvimento curricular. (Sarmento, 1999) 

Foi essencial a interação com os professores responsáveis pela turmas que lecionei, pois 

deixaram-me à vontade para conceber o planeamento para aquela semana. Houve 

professores que me solicitaram o ensino de certas matérias, dando sempre a 
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possibilidade de isso não acontecer se não estivesse à vontade com as mesmas. Este 

envolvimento motivou-me para tentar criar mais e melhores estratégias. Posteriormente, 

deu-se lugar a um conjunto de reflexões com os professores responsáveis de turma de 

forma a obter o seu FB das sessões de ensino-aprendizagem.  

Na dimensão da instrução e do FB, as experiências proporcionadas pela semana PTI 

permitiram-me verificar que esta dimensão é um dos pontos a continuar a ser trabalhado, 

tornando-se evidente que se sobrepõe em qualidade a outras dimensões da eficácia do 

ensino. Estas experiências foram uma mais-valia para a minha formação, permitindo-me 

não só evoluir e desenvolver vários aspetos relacionados com a aplicação do 

planeamento na condução de ensino, como também adquirir confiança nas minhas 

capacidades, potenciando a minha evolução ao longo do ano letivo. As particularidades 

de cada contexto dos diferentes anos de escolaridade levaram-me a que tivesse de 

investir na preparação das instruções, de forma a reduzir os tempos, como a quantidade 

de informação a transmitir, garantindo um maior empenho dos alunos nas tarefas. 

Ocorrendo esta semana a meio do ano letivo, a formação de grupos já estava elaborada 

nas turmas, por isso, consegui ganhar tempo nas sessões e focar-me mais 

individualmente, para poder, ao mesmo tempo, controlar a turma e evitar 

comportamentos fora da tarefa. Realizei um maior esforço para emitir FB à distância, pois 

as turmas eram numerosas e nem todos estavam ao meu alcance. A necessidade de 

melhorar o tom e intensidade de voz e a distância que mantenho dos alunos para dar 

instrução são aspetos a continuar a reforçar e a ter em conta em futuras lecionações. 

Na dimensão clima relacional, consegui que as interações entre o professor e o aluno 

fossem o mais positivas possível. Conforme a graduação de cada ciclo, prestei-me aos 

alunos de forma diferente do habitual. Assim, obtive uma resposta mais positiva na 

prática pedagógica dos alunos. Consegui criar bons momentos entre mim e os alunos, 

entre os alunos e entre os alunos e a tarefa. Demonstrei ser o organizador das 

aprendizagens e o estimulador do desenvolvimento socioafetivo e psicomotor dos alunos. 

A dinamização por mim proporcionada favoreceu a criação e a manutenção de uma 

atitude positiva e favorável nos alunos para que continuassem interessados e se 

esforçassem em aprender. (Oliveira, 2002)  

 Nos ciclos básicos, foi essencial para reforçar algumas das regras de conduta e de 

funcionamento da sessão. No secundário, a disposição para a prática foi menos passível 

de um reforço, pois este tipo de comportamentos desviantes não se verificou com muita 

frequência. Privilegiei os FB positivos e motivacionais, tendo o cuidado de planear tarefas 
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adequadas a cada ciclo. Assim, garanti a satisfação dos alunos e a organização de um 

conjunto de tarefas adequadas ao nível dos alunos, colocando desafios, principalmente a 

nível dos ciclos básicos. Aos “mais velhos”, o desafio passou pela competição entre eles, 

com limitações a surgir nos jogos formais, para que estes procurassem soluções na 

tarefa, de forma a ultrapassar as minhas imposições no jogo. 

Quanto à disciplina, verifiquei que os comportamentos de indisciplina eram manifestados 

sobretudo nos alunos mais novos. Não sendo atitudes propriamente de falta de respeito, 

mas uma procura de motivação extra nas tarefas propostas. Procurei sempre manter a 

calma, através de intervenções mais assertivas. Em todos os ciclos, os alunos notaram 

logo a minha postura mais rígida perante comportamentos de fora da tarefa/ de 

indisciplina, pois ditei uma série de normas de funcionamento que foram bem claras 

quanto à sanção dos que ultrapassassem os limites. Não tive a necessidade de impor 

tantas normas no secundário, pois são alunos com uma maior maturidade. Desta forma, 

atribuía responsabilidades a estes alunos, ganhando no controlo da turma. Assim, não 

verifiquei comportamentos diferenciados, nem desinteresse pelos conteúdos abordados, 

tendo uma participação muito ativa e entusiástica perante os temas abordados. É claro 

que tudo isto influenciou diretamente o ambiente do ensino e o meu comportamento. 

(Oliveira, 2002) 

Sem esta oportunidade formativa, a minha experiência de ensino ficava um pouco 

reduzida, não me permitindo ter uma perceção e reflexão acerca de outros contextos. 

Considero que, de todas as dimensões da eficácia do ensino, consegui dominar melhor o 

FB e o clima relacional. Na organização, fui melhorando, devido ao estabelecimento de 

rotinas, como a desarrumação, montagem das estações para as tarefas e arrumação de 

material por parte dos alunos, fazendo parte do seu processo de ensino-aprendizagem. 

Assim, consegui manter um bom clima de aula, quase constantemente, e com a disciplina 

adequada.  

Esta etapa de formação contribuiu para uma maior integração na escola, permitindo 

rever-me como elemento integrante da comunidade escolar. Posso afirmar que gostei 

muito da abordagem a conteúdos de maior grau de complexidade, os quais me 

desafiaram para procurar soluções acerca de matérias que pensava que já dominava. 

Todavia, a orientação do ensino no 1.º ciclo aumentou o meu interesse pelo ensino às 

crianças dessas idades, pois existiu uma excelente relação e a sua predisposição para 

realizar as tarefas, sem complicações, sem as mesmas perguntas repetitivas, 

despoletando, definitivamente, o meu encanto pela lecionação aos mais novos. O 
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sentimento de dever cumprido e o sorriso estampado no meu rosto eram sempre o 

resultado final após o término de uma aula. 

7 Investigar para Inovar 

7.1 O processo 

Para elaborar um estudo de investigação, foi necessário identificar um problema 

pertinente, diagnosticado no contexto escolar onde o estágio se desenvolveu. Obtivemos 

uma ajuda do orientador, tendo surgido diversos temas. O que mais se tornou apelativo 

foi a pouca valorização das AEC de AFD e a sua ligação com a EF e o seu departamento 

de EF. 

 “Nesta era da informação e da comunicação, que se quer também a era 

do conhecimento, a escola não detém o monopólio do saber. O 

professor não é o único transmissor do saber e tem de aceitar situar-se 

nas suas novas circunstâncias que, por sinal, são bem mais exigentes.” 

(Alarcão, 2003, p.1) 

O núcleo de estágio propôs-se investigar a situação e demonstrar à comunidade escolar 

a importância destas atividades no sucesso e aprendizagem nas crianças do 1.º ciclo. A 

investigação-ação ajudou-nos a investigar sobre a nossa prática, suscitando um 

enquadramento teórico baseado na reflexão, no sentido de melhorar. A intervenção sobre 

a realidade social estabeleceu uma relação entre a teoria e a prática, integrando os 

intervenientes principais destas atividades. (Castro, Morgan, & Mesquita, 2012) 

Através de vários momentos, articulámos a informação teórica com o conhecimento do 

contexto, recolhendo diversas opiniões resultantes de uma reflexão sobre as práticas. A 

averiguação passou por saber qual a situação das sessões das aulas de EEFM e a sua 

articulação com as AEC de AFD em todas as escolas de 1.º ciclo do agrupamento. O 

estudo teve em conta as percepções dos professores titulares de turma, dos 

responsáveis por dinamizar as AEC de AFD e dos professores de EF do 2.º e 3.º ciclo.  

Após a procura de conteúdos próprios para a revisão de literatura, encontrámos em 

alguns artigos uma base para a construção do instrumento de investigação. Para a 

obtenção de respostas à problemática, esse instrumento ajudou-nos na reconstrução de 

outro, sendo alterado de acordo com as nossas necessidades de investigação. A 

aplicação e proposta de soluções para a problemática foram realizadas com o devido 
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acompanhamento, tendo conseguido abranger todos os objetivos propostos inicialmente 

para esta área. 

A apresentação decorreu conforme o planeado, ocupando o tempo estipulado. Conforme 

o que apresentámos na programação, seguindo-se à nossa apresentação, dar-se-ia um 

pequeno comentário dos convidados ao nosso estudo, devendo este comentário 

caraterizar-se pela brevidade e objetividade. 

7.2 A criança - o foco do ensino 

Negar às crianças a oportunidade de recolher os muitos benefícios de uma actividade 

física vigorosa e regular, é negar-lhes a oportunidade de experimentarem a alegria do 

movimento eficiente, os efeitos saudáveis do movimento e uma vida inteira como seres 

móveis competentes e confiantes. (Gallahue, 2003) 

O desenvolvimento motor é um conjunto de processos de mudança que têm lugar 

durante toda a vida, com acentuada expressão na infância e adolescência. Quer o tipo de 

movimentos, quer o padrão desses movimentos mudam dramaticamente durante os 

primeiros 10 anos de vida, mostrando ritmos de desenvolvimento diferentes de criança 

para criança, ou seja, uma forte variabilidade inter-individual, e diferenças de grupo para 

grupo. A criança em desenvolvimento pode surpreender pelo seu comportamento insólito, 

pois ao observarmos o seu conhecimento e ações descobrimos que têm um enorme 

poder de adaptação que as leva a ajustar-se de determinada forma. (Neto & Barreiros, 

2005) 

Tudo indica que a EEFM nem sempre é facultada às crianças, uma vez que o currículo 

nacional apresenta as AEC de AFD como facultativas. Isto leva-nos a uma desigualdade 

de oportunidades oferecidas às crianças do nosso país. O sistema educativo 

implementado é uma ilusão, no que diz respeito à prática de atividade física na escola 

junto das crianças. 

A criança edifica-se na interação com o meio e o movimento é uma das formas que 

temos para interagir com este meio. Pela exploração, a criança vai construindo 

conhecimentos sobre as propriedades físicas dos objetos e inicia a compreensão de que 

relações pode estabelecer com eles. Aprende os seus limites, quando puxar, empurrar, 

juntar e afastar. Através de ações motoras, a criança também interage com a cultura, seja 

para dominar o uso dos diferentes objetos (instrumentos), seja para usufruir de atividades 

lúdicas e de lazer, como jogos e brincadeiras, desporto, ginástica e danças. Pelo 

movimento a criança conhece mais sobre si mesma e sobre o próximo, aprendendo a 
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relacionar-se. O movimento é parte integrante da construção da autonomia e identidade, 

uma vez que contribui para o domínio das habilidades motoras que a criança desenvolve 

ao longo da primeira infância. (Figueiras, 2002) 

Para alterar a realidade, é preciso que os responsáveis, os profissionais do ensino e a 

entidade que os regula – ministério da educação - debatam sobre os problemas e 

encontrem soluções conjuntas. No entanto, o que se observa é o enriquecimento de um 

currículo contrário a muitas realidades, como por exemplo, a Finlândia e o Canadá. Tal 

situação não inquieta o ministério da educação, pois este não está preocupado com o 

facto de existirem alunos sem aprendizagem motora adequada no 1.º ciclo, apesar de 

este ser um dos principais períodos fulcrais para o desenvolvimento motor das crianças. 

Segundo Seefeldt (1980) cit. Loureiro (2010), as crianças que não aprenderem as 

habilidades motoras fundamentais no momento certo revelam maiores dificuldades na 

aquisição das habilidades motoras que se seguem, comprometendo, de certa forma, as 

aprendizagens posteriores. Por isso, a nós, como profissionais da EF, cumpre-nos 

resolver este problema. 

Hoje, as escolas encontram-se reunidas em agrupamentos e existem crianças que fazem 

toda a sua formação escolar no mesmo agrupamento. Logo, está nas nossas “mãos” a 

aprendizagem motora e física destas crianças. Como é mencionado por Oliveira (2002), o 

desenvolvimento da criança é um processo de mudanças contínuas, onde há um 

progresso de movimentos simples e não organizados para a realização de habilidades 

altamente complexas. Este processo inicia-se na concepção e prolonga-se até à morte. 

É extremamente necessário implementar estratégias que articulem os saberes de acordo 

com as realidades e necessidades dos contextos. O DEF, com os professores 

especialistas de EF, juntamente com os PTT, devem criar uma relação de trabalho 

intrínseca de forma a elaborar um projeto que corresponda às necessidades das 

crianças. O primeiro ponto de discussão entre professores deve passar por uma definição 

de objetivos e de competências. Sendo o professor quem interfere na evolução da 

personalidade da criança, oferecendo motivação à sua maturação, todos os objetivos 

formulados devem ter uma forma concreta para que consolidem as aprendizagens 

adquiridas, facultando futuros conhecimentos à criança. Para evitar erros graves, os 

“educadores” devem ter como ponto de referência o desenvolvimento motor da criança, 

assim podem definir as suas intenções e estabelecer os meios eficazes para possibilitar a 

sua realização. 
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Como existem alunos que realizam todo o seu percurso escolar no mesmo agrupamento, 

poderia ser possível que a entidade responsável pela aquisição dos profissionais a 

trabalhar nas AEC de AFD e a contratação de professores para a lecionação da área 

curricular de EEFM fosse da responsabilidade do DEF. Na realidade, este procedimento 

não ocorre porque teria maiores custos monetários ao estado e a política atual não 

permite tal ação. Seria uma solução, pois colmataria algumas das falhas que as escolas 

possuíssem. Uma maior autonomia na sua gestão daria uma oportunidade a outras 

prioridades que têm as escolas, mas resvalava no facto das entidades que estão 

responsáveis pela contratação dos profissionais das AEC fazerem destas atividades um 

negócio lucrativo. 

Como referiu o convidado, professor Carlos Neto, este problema já vem de há longo 

tempo. Considerou que é “manta de retalhos”, pois vão ajustando num lado, ajustando 

noutro, sem que ninguém se tenha concretamente interessado pelo assunto e 

apresentado uma solução viável. Peca-se pela falta de frontalidade dos responsáveis 

pela educação. Seria desejável que enfrentassem as políticas educativas, formulando um 

conjunto de soluções, não só porque serviria a alguns políticos, mas ao principal foco da 

educação, as nossas crianças.  

Outra solução apresentada passa pelo trabalho de coadjuvação onde o professor 

especialista trabalha com as crianças das diversas escolas do agrupamento, em conjunto 

com os PTT, criando programas, articulando objetivos, projetos e lecionando aulas para 

que estes professores possam observar.  

A formação desportiva não faz qualquer sentido nas primeiras idades, como aprender 

basquetebol, voleibol, futebol entre outras modalidades. As crianças devem ter a 

oportunidade de usufruir de um ensino que possibilite aprendizagens com um reportório 

vasto no que diz respeito às habilidades motoras básicas centrado no seu 

desenvolvimento. Gallahue (2003) considera o período que decorre entre os 2 e os 7 

anos decisivo para o desenvolvimento motor. É nesse período que a criança deve ter 

acesso a uma estimulação adequada, quantitativa e qualitativamente.  

O estudo da evolução das ações motoras coloca-se como o domínio de investigação 

mais tentador à compreensão dos diversos fatores que influenciam o processo evolutivo 

da criança em relação ao seu contexto social e cultural de vida. Precisamos de 

compreender as razões que presidem à estruturação progressiva da motricidade ao longo 

do tempo e o conjunto de factores que influenciam tal processo em termos qualitativos e 

quantitativos. Deve-se promover um ensino desenvolvimentista focado nas habilidades 
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motoras básicas. É preciso demonstrar mais interesse especialmente no estudo da 

formação da imagem corporal, na evolução da lateralidade, estruturação da percepção 

espacial/ temporal e da percepção de objetos. É necessário dar especial ênfase ao 

desenvolvimento de habilidades motoras, como movimentos reflexos, rudimentares, 

fundamentais, de transição e específicos. (Neto & Barreiros, 2005) É esta a diferença 

para a qual os PTT não estão preparados, nem entendem no seu contexto. 

Na realidade, o panorama a que se assiste é que onde não é lecionada a EEFM no 1º 

ciclo, as AEC de AFD são facultativas e nem todos os alunos têm acesso. Além disto, os 

profissionais destas atividades são precariamente pagos e desenvolvem competências 

mais desportistas, sem qualquer guia pedagógico por parte do agrupamento. Embora o 

desenvolvimento das crianças apresente uma sequência característica que é universal e 

resistente à grande maioria das mudanças, a média de aquisição de certos traços e 

habilidades apresenta uma grande variabilidade.  

A variabilidade desenvolvimentista refere-se às variações de idade na média de aquisição 

de habilidades motoras. Esta variabilidade é compreensível quando existe a 

consideração acerca da complexa interação entre aspectos cognitivos, afectivos e 

motores do desenvolvimento das crianças. Tal variabilidade é constituída pela 

hereditariedade de cada criança e pelas características específicas do meio onde elas 

estão inseridas. (Gallahue & Donnelly, 2007) Além de ser reconhecida a importância vital 

e a interação de cada domínio do desenvolvimento humano, a EF reconhece que existe 

uma relação complexa entre a constituição biológica do indivíduo, as circunstâncias 

específicas do seu ambiente e os objetivos da tarefa de aprendizagem em que a criança 

é recrutada. É de extrema importância que a EEFM seja obrigatória, pois se a criança 

sabe ler, escrever e desenhar, também deve saber mexer, dançar e “sentir” a liberdade 

de movimento do seu corpo. 

O professor Carlos Neto realçou o facto de que as crianças em Portugal trabalham de 

manhã à noite, não brincam e que este sistema está a criar “monstros”, autênticos 

trabalhadores. Este refere-se a um tipo de aluno trabalhador, com uma agenda planeada 

e preenchida ao pormenor, onde a sua motricidade é condicionada a regras, a limitações 

e a jogos. O exemplo dado pelo convidado é o bullying. Este comportamento deriva da 

falta de brincar, de descobrir, de participar nos próprios processos pedagógicos, cativar 

outros com a sua curiosidade. Procura-se desenvolver em tenras idades talentos e 

especialistas, quando deveriam estar a investir nas suas próprias aprendizagens e 

descobertas.  
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Existe a prioridade em criar “talentos” através de uma implementação de uma conceção 

desportivista, ou seja, especialização precoce para que no futuro se possa obter 

resultados desportivos. A temática que tem sido discutida ultimamente é a intenção de 

implementar o desporto escolar no 1.º ciclo. As crianças têm pouco tempo para elas 

próprias, para brincar, para os seus amigos e para o seu desenvolvimento. As crianças já 

não brincam na rua, nem estabelecem contacto com a natureza, “já não sobem árvores 

nem se escondem nestas”, como expressava o professor Carlos Neto, professor 

especialista conceituado na área do desenvolvimento da criança. 

Deve ser assegurada a presença da “educação motora” nas escolas do 1º ciclo, onde as 

crianças deveriam ter opções na escolha de algumas atividades em que quisessem 

participar após o seu período letivo. Tornar a criança no aluno estudante, aquele que tem 

autonomia sobre o seu caminho de progressão, enfatizado pela prioridade de aprender 

através da motricidade livre. Há necessidade de garantir tempo às crianças para que 

estas brinquem e descubram o seu mundo, no nosso mundo. Enquanto se envolvem na 

importante e excitante tarefa de aprenderem a movimentar-se mais efetiva e 

eficientemente através de seus contextos, elas estão a desenvolver uma variedade de 

destrezas motoras fundamentais e a melhorar em todos os níveis do desenvolvimento 

psicomotor. É através do movimento que as crianças aprendem. Para elas, o movimento 

é um veículo para a exploração de tudo o que esteja ao seu redor (exploração do seu 

mundo). Por outras palavras, elas estão a aprender a movimentar-se com alegria, 

eficiência e controlo.  

Contudo, com o sistema educativo implementado, tanto ao nível da EEFM como das AEC 

de AFD, não se obtém resultados positivos nas aprendizagens e para tal é necessário 

uma reforma educativa que venha colmatar as lacunas já apontadas. 

Uma hipótese para uma possível reforma é a total autonomia das escolas, como 

acontece em alguns países, como em Inglaterra. Os contextos são diferentes de escola 

para escola, como tal, as suas necessidades. As escolas deveriam ter o poder de reger o 

seu processo escolar e pedagógico de acordo com as suas necessidades e realidades. 

Todas as estratégias apresentadas só terão uma maior validade com a intervenção de 

todos os professores de EF, dos DEF, das entidades como a SPEF e a CNAPEF, para 

apresentar junto do ministério os erros que estão a ser cometidos no ensino. Quem está 

a sofrer com todas estas medidas são aqueles a quem nós chamamos o futuro do nosso 

país, as crianças. 
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A formação inicial dos professores é outra lacuna apontada para o sistema educativo dos 

dias de hoje. A formação inicial dos professores e a compreensão dos programas das 

expressões, especialmente na EEFM, tem vindo a afastar a sua prática, principalmente 

no 1.º ciclo. É preciso garantir a qualidade do ensino das crianças na escola. Os 

profissionais da EF não têm revelado sensibilidade para trabalhar com crianças mais 

novas. Deviam ser criados cursos superiores especializados, por exemplo, um mestrado 

focado no ensino da EF no 1.º e 2.º ciclo, e outro mestrado para o Ensino do 3.º Ciclo e 

Ensino Secundário. Através desta divisão seria possível garantir as competências 

específicas no contexto onde se inserem os profissionais. 

8 Participação na Escola 

8.1 Desporto Escolar- Uma opção válida 

 “O Desporto escolar é o conjunto de práticas lúdico-desportivas e de 

formação com objeto desportivo, desenvolvidas como complemento 

curricular e de ocupação dos tempos livres, num regime de liberdade de 

participação e de escolha, integradas no plano de atividade da escola e 

coordenadas no âmbito do sistema educativo.” (Artigo 5.º - “Definição”, 

Secção II – “Desporto Escolar”, do Decreto-Lei n.º 95/91, de 26 de 

fevereiro cit. in Programa do Desporto Escolar 2013-2017. p.2) 

Tendo em conta a situação atual da sociedade, com hábitos alimentares pouco 

saudáveis, ocupações de tempos de lazer mais tecnológicos e atividades que  

contribuem para comportamentos de indisciplina, o desporto escolar tornou-se mais uma 

opção válida para os alunos. É raro hoje em dia localizar um grupo de crianças que jogue 

à bola pelo prazer da companhia dos amigos, o correr sem destino, o subir as árvores 

destemidamente, tudo o que era habitual nas brincadeiras na rua. O interesse lúdico e 

social foi transferido para outros locais, como o quarto, a sala de informática da escola ou 

até mesmo um local público. (Porfírio, Marques, Leal, & Costa, 2012) 

O impacto causado pelo DE é muito abrangente nas diversas áreas sociais, como a 

inclusão e integração social e promoção do desporto no combate ao insucesso escolar. 

Uma das preocupações das escolas ao longo dos anos foi contribuir para o 

desenvolvimento harmonioso e completo das crianças e jovens, através de atividades 

desportivas. Estas têm tido uma forte adesão e detêm uma motivação intrínseca para 

esta tipologia de atividades. (Marques, Pereira, & Batista, 2013) 
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O Desporto Escolar é um campo que necessita de mais investigação, uma vez que o 

mesmo pode desempenhar um papel fundamental na iniciação desportiva de muitos dos 

nossos jovens, visto que a grande maioria das escolas proporciona este tipo de 

actividades. (Sá, Bordonhos, Monteiro, & Gonçalves, 2014) O DE deve ser uma opção 

válida no processo educativo, uma vez que representa um facto relevante na vida social 

das crianças e dos jovens. (Marques, Pereira, & Batista, 2013)  

Todas as opções que os alunos receberem no seu meio educativo só vão ter a atenção 

por parte destes quando incluírem profissionais e atividades que estimulem e motivem 

para a adesão. Nisto, os clubes e o desporto federado adquirem vantagem devido à 

publicidade que realizam, incentivando-os através de modelos de sucesso. Fazem com 

que as crianças, EE e toda a estrutura familiar apoie o tal caminho para o sucesso 

desportivo do seu educando. 

Como explica Sarmento, Bastos e Luguetti (2012) na Fig. 1, é necessário ter um olhar 

integrado das diferentes formas de desporto, sendo que as modalidades desportivas 

podem ocorrer como conteúdo da EF, passando para as práticas desportivas. Aqui ocorre 

um aprofundamento dos estudos acerca do fenómeno desportivo, dando às escolas de 

desporto e clubes um treino mais específico das competências. 

 

Fig. 1- Relações entre as diferentes formas de 
manifestação do desporto (Sarmento, Bastos, & 
Luguetti, 2012) 

No AEPM o desporto escolar é bem evidenciado, com a diversidade de núcleos de 

desporto escolar, contando com profissionais de excelência. Verifiquei que muitos dos 

alunos do AEPM só praticam uma modalidade desportiva através dos núcleos existentes. 

De outro modo, muitos deles não praticariam atividade física. O trabalho de excelência 
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realizado pelos professores dos núcleos tem dado os seus frutos, pois o nível de adesão 

tem aumentado, ajudando a manter os alunos ocupados durante os seus tempos livres. 

O acompanhamento do núcleo de DE foi uma das áreas que maior entusiasmo despertou 

em mim, pois fui um praticante assíduo desta área como aluno e a participação como 

professor trouxe-me outras perspetivas e novos conhecimentos. Encontrar estratégias 

adequadas que permitissem a evolução e aprendizagem das competências  dos alunos 

foi umas das dificuldades. Primeiro, porque a área que foi atribuída pelo orientador de 

escola era completamente fora do meu contexto desportivo. A ginástica revelou-se como 

um grande desafio no meu estágio. Inicialmente, a minha participação passou por ser 

pouco ativa nos treinos, pois queria observar e entender a estrutura e as opções 

metodológicas adotadas pela minha colega, que já havia tido contacto com a modalidade 

como atleta. O orientador de escola, sendo um profissional de excelência na área da 

ginástica, proporcionou-me um vasto reportório de aprendizagens através do seu 

discurso. Ajudou-me a desmistificar alguns conceitos, como também ideias da 

complexidade da sua execução prática. A falta de domínio didático da ginástica, a pouca 

participação inicial nos momentos de planeamento e de propostas de tarefas foram 

momentos em que senti a necessidade de ter que aplicar-me e ir à procura de ajuda, no 

sentido de evoluir nesta área. 

Apesar da presença ativa nos treinos, não sentia ainda que tivesse competências para 

propor alterações pedagógicas ou exercícios para o treino. Ao longo do tempo, comecei 

por entrar na condução do treino, iniciando com aquecimento, a transmissão de FB aos 

alunos e, por vezes, alguma condição física. Posteriormente, passei a elaborar 

estratégias para que houvesse uma adequação em alguns exercícios, mais a nível 

individual. Ajudava os alunos com um nível mais avançado nas tarefas que tinham um 

maior grau de complexidade e que necessitavam de ajuda física na sua execução. 

Juntamente com o orientador, dei alguns FB para corrigir a ação motora dos alunos, 

levando-me a adquirir aprendizagens que depois usaria na minha lecionação das aulas 

de EF. O meu grau de conhecimento foi aumentado e desta forma consegui realizar um 

melhor acompanhamento pedagógico.  

O planeamento de acompanhamento de DE foi construído tendo em conta a definição do 

público-alvo, a organização dos treinos nas duas escolas, estratégias a utilizar e a 

calendarização das atividades a desenvolver. 

Alcancei uma progressão na aquisição de conhecimentos sobre a área da ginástica 

consoante participávamos na coadjuvação da mesma, uma vez que decorreria num 
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espaço extenso que requeria muita atenção ao pormenor, principalmente na segurança. 

Numa primeira fase foram distribuídos os materiais e as estações, ficando cada um de 

nós responsável por uma estação específica. As tarefas durante as sessões eram 

rotativas, como o aquecimento e a condição física. Numa fase mais avançada do ano 

lectivo, a formação de uma coreografia gímnica para competição e apresentação à 

comunidade escolar implicou sessões de treino conjunto. Fiquei com a responsabilidade 

das argolas, trave e, por vezes, da ginástica de solo. A execução dos elementos nas 

argolas e na trave era de níveis mais fáceis, pois são materiais que exigem um 

complemento físico dos alunos. A composição física dos alunos não ajudava na 

execução de elementos de grau de complexidade mais elevada. A falta de conhecimento 

de conteúdos mais específicos para as argolas foi outra dificuldade que senti, pois são 

matérias muito específicas e a sua abordagem requerer um conhecimento mais 

aprofundado dos conteúdos. Garanti sempre a segurança dos alunos nas suas 

execuções e, com o estudo autónomo e experiências trocadas com profissionais da área, 

adquiri aprendizagens ao longo do tempo. Estas ajudaram-me a propor outras tarefas, 

evidenciando uma maior confiança nas sessões de treino. A qualidade dos FB aumentou, 

ajudando no desempenho e execução das tarefas. Foram sessões muito 

recompensadoras, visto que todos os alunos se disponibilizaram para a realização das 

tarefas propostas, ajudando-me a ultrapassar as dificuldades que tinha na percepção 

desta matéria.  

O culminar desta fase foi a competição, procedendo-se à apresentação de uma 

coreografia de um conjunto de elementos gímnicos durante as sessões de treino do DE. 

Os alunos, inicialmente, não se dedicavam, não se esforçavam e muitas vezes não 

queriam realizar certos movimentos, pelo receio de se magoarem. Teve que haver um 

esforço, principalmente da minha parte, pois não compreendia o porquê deste contínuo 

comportamento. Conferenciei várias vezes com as minhas colegas sobre as minhas 

dúvidas em relação ao sucesso que teríamos nesta área, pois a dedicação dos alunos 

não se igualava com os nossos esforços em tornar as sessões de treino motivadoras.  

Contudo, expresso a minha alegria pelo que conseguimos alcançar e pelos elogios do 

orientador acerca do nosso trabalho. Este não teve apenas em conta a prestação em 

competição, mas sobretudo a aquisição de aprendizagens dos alunos e todo o esforço e 

empenho no tempo e trabalho que dedicámos ao longo de todo o ano, apesar de todas 

as dificuldades. 
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Não poderia deixar de referir a cooperação, os debates e a união deste núcleo de 

estágio. A importância destas componentes torna mais visíveis a qualidade do núcleo. É 

de elogiar o orientador por nos desafiar a procurar mais e melhores soluções para as 

situações que nos eram expostas. A relação ente professor-aluno e vice-versa foi 

conquistada aos poucos, com ponderação e alguns limites impostos. Tudo isto 

encaminhou-nos para sermos mais inovadores na escolha das estratégias e atingindo 

com sucesso todos os objetivos propostos. 

8.2 Experiências para recordar 

Indo além do que eram os meus objetivos iniciais, propostos no PF, envolvi-me, dentro da 

área do DE, particularmente no Voleibol, modalidade em que tive o privilégio de orientar 

as sessões de treino. A participação mais ativa neste núcleo deveu-se à anterior 

experiência como praticante da modalidade nos mesmos modelos de DE e por ter sido 

responsável da equipa feminina da escola onde fui aluno. Acompanhei, durante a maioria 

das competições, o núcleo, estando presente no sucesso do mesmo. Todo o 

acompanhamento passou, inicialmente, por uma observação, para posterior aplicação na 

orientação deste núcleo. Como refere Sarmento, Moreira e Preto (2003), a observação 

criteriosa das execuções motoras é uma das estratégias a ter em conta, de modo a 

fornecer FB apropriados para facilitar e melhorar a qualidade de execução dos alunos. 

Com isto, refiro-me à pouca quantidade de intervenções do professor, mas a qualidade 

da mesma advinha da muita observação da prática dos alunos durante o treino. Isto 

confundia-me, pois estava convicto da necessidade de mais paragens para corrigir, 

sendo isto um treino específico de uma modalidade. No entanto, tomei consciência de 

que a modalidade requer mais envolvimento e um maior esforço da parte do praticante, 

de modo a não errar tantas vezes e a obter sucesso na competição. 

A expectativa que trazia era grande e foi superada. A qualidade das sessões de treino 

deixava adivinhar da experiência e cultura do responsável por este núcleo. O professor 

demonstrou ser um exímio profissional nesta modalidade, revelando conhecimentos que 

eu ignorava. A coleção de aprendizagens foi extensa, a qual só tenho a agradecer-lhe.  

Noutro contexto, a minha participação foi muito ativa em todas as atividades internas que 

foram desenvolvidas pelo DEF. As atividades desenvolvidas ao longo de todo o estágio 

pedagógico foram o corta-mato, o torneio de Basquetebol 3x3 “Compal Air”, o “Tribola”, o 

torneio de ginástica, os megas de atletismo, as maratonas de voleibol, diurna e noturna,  

e as atividades do dia do agrupamento, nomeadamente a aplicação do projeto formado 

pelo núcleo “Educar para Salvar Vidas”. Fica ainda por referenciar a participação nas 
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atividades que se irão realizar durante o acampamento que se realiza anualmente e é 

fruto da organização de há longos anos do coordenador do DEF. 

O envolvimento na organização e dinamização de todas estas atividades ajudou-me a 

adquirir competências ao nível da organização e gestão de atividades numa escola, como 

também ao nível da relação interpessoal com o resto da comunidade escolar. O projeto 

da exclusiva organização e implementação do núcleo de estágio surgiu com o nome 

inicial de “Socorrer a Gaspar”, consistindo na habilitação de toda a comunidade escolar 

(professores, funcionários e alunos) na área da saúde, mais precisamente no socorrismo. 

Este projeto foi implementado no dia do AEPM. Por esta razão, e por sugestão da 

diretora, alterámos o nome do projeto para “ Educar para Salvar Vidas”. O objetivo 

principal passava por identificar situações de emergência e saber agir corretamente, 

aplicando procedimentos de primeiros socorros com o intuito de impedir a morte do 

acidentado ou de evitar o agravamento da saúde do mesmo, a fim de preservar a vida, 

proteger a saúde e minimizar as consequências.  

O primeiro socorro é o tratamento inicial e temporário ministrado a acidentados e/ou 

vítimas de doença súbita, num esforço de preservar a vida, diminuir a incapacidade e 

minorar o sofrimento. O primeiro socorro consiste, conforme a situação, na proteção de 

feridas, imobilização de fraturas, controlo de hemorragias externas, desobstrução das 

vias respiratórias e realização de manobras de Suporte Básico de Vida. Qualquer pessoa 

pode e deve ter formação em primeiros socorros. A sua implementação não substitui nem 

deve atrasar a ativação dos serviços de emergência médica, mas sim impedir ações 

intempestivas, alertar e ajudar, evitando o agravamento do acidentado (Reis, 2010). 

Foi um projeto inovador, pois sabemos que a falta de informação das pessoas acerca 

desta área é uma lacuna muito grave, podendo ser prevenida através da obrigatoriedade 

da lecionação destes conteúdos no currículo dos alunos, como ocorre nos países 

nórdicos. Deveria ser aplicado em todos os ciclos, adequando as informações ao 

contexto do ano de escolaridade. São formações como esta que podem ajudar a prevenir 

alguma situação de emergência, enquanto não chega a ajuda especializada, salvando 

vidas. 

Na minha perspetiva, a atividade foi bem implementada, pois constatei a adesão da 

comunidade escolar, principalmente não docentes, e recebemos um feedback muito bom. 

Considero que a organização deste tipo de atividades no âmbito do estágio é de extrema 

importância, porque desta forma consegui compreender a abordagem da escola à sua 

comunidade. 
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Para a promoção da atividade física na comunidade escolar, o festival de ginástica 

constituiu uma ação de intervenção adaptada às características e às necessidades 

específicas da comunidade. A dinamização deste festival decorreu no Jardim Almeida 

Garrett, indo ao encontro do objetivo de envolver toda a comunidade escolar, bem como 

toda comunidade envolvente. 

Neste sentido, a elaboração do XI festival de ginástica da Portela passou por diversas 

fases, desde o estabelecimento de contactos com os clubes e entidades convidadas para 

participar na atividade, à divulgação do evento junto da comunidade e à realização do 

festival propriamente dito. Em todas as fases foi estabelecida uma parceria entre a escola 

e a junta de freguesia da Portela, o que se revelou um dos pontos fortes desta atividade. 

O balanço que realizei do evento foi extremamente positivo. Primeiro, pela minha 

participação na abertura de um evento de grande importância, podendo dar o meu 

contributo através da dinamização de uma aula de aeróbica, contando com a participação 

dos alunos da escola e de algumas pessoas pertencentes à população local. Depois, 

pelo grande impacto que este evento tem nesta localidade e perante a forte adesão da 

comunidade escolar e população envolvente, que ajudou a enfatizar e a projetar o 

trabalho que realizamos durante todo o ano. 

 

9 Relacionar para intervir 

9.1 Direção de Turma -  O professor como líder e gestor  

O professor deve conseguir equilibrar a sua gestão da turma entre dois conceitos, como 

gestor e como líder. A liderança baseia-se numa influência de mudanças, como forma de 

liderar, direcionando os seus associados para os mesmos objetivos, regulando a sua 

conceção. O gestor passa por planificar, organizar e procurar um conjunto de soluções 

em conjunto de forma a poder resolver as questões inerentes. Os líderes têm a tendência 

a serem mais criativos, mais imprevisíveis e mais intuitivos, sendo pouco 

racionais.(Ribeiro, 2010) 

Conforme menciona Chiavenato (2000), o gestor não é executivo, mas tem a 

responsabilidade pelo trabalho dos outros, não podendo aplicar a estratégia de ensaio e 

erro, pois isso ia induzir, a quem está a ser gerido, no caminho menos correto. Ainda 

menciona que é necessário estar sempre atento a eventos passados e futuros, pois todos 

dependem da sua orientação para atingir os objetivos pretendidos. É um agente 
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educador, não só de condução, mas da mudança e transformação, para novas objetivos, 

direções ou patamares . 

Como menciona Favinha, Góis e Ferreira (2012), o DT, enquanto coordenador de uma 

equipa de trabalho, vai contribuir para identificar e caracterizar as situações 

problemáticas da turma e resolver os problemas detetados. Posteriormente, procede à 

organização de trabalho, de forma a ter uma análise da turma mais completa para 

informar os docentes sobre essas características. Através do contributo de todos ao 

longo do ano letivo, continua a recolher informações sobre a turma. Os mesmos autores 

referenciam que o DT “atua como gestor do processo de desenvolvimento do currículo e 

pode ser a força motriz para introduzir inovações curriculares propondo projetos de índole 

curricular”. 

O acompanhamento de DT foi realizado no sentido de me orientar numa das áreas mais 

difíceis da educação, a gestão pessoal de cada aluno, com uma intervenção adequada, 

na esperança de ajudar a obter uma resposta positiva. Mantive um acompanhamento 

com a diretora de turma no sentido de poder ajudar nas tarefas inerentes à 

responsabilidade do cargo.  

Neste caso, a DT aproveitou algumas das minhas características e adjudicou-me tarefas 

mais difíceis de execução, de forma a fazer uso dessas qualidades. Como? As tarefas 

passavam pela comunicação com os alunos para ajustar os seus comportamentos em 

outras disciplinas, pela gestão individual do seu currículo, como no registo de faltas e 

solicitação de justificações para as mesmas, pelo acompanhamento das classificações 

negativas e respetiva comunicação aos EE. 

Inicialmente foram momentos um pouco conturbados, pois a imposição de certas normas 

de funcionamento não ia ao encontro das pretensões dos alunos. Não aceitavam essa 

imposição, pois não concordavam que haviam agido de forma a serem sancionados. De 

acordo com os mesmos, eram simplesmente comportamentos passageiros e 

momentâneos e não eram suficientes e passíveis de sanção. Com a transmissão desses 

comportamentos aos EE, os alunos temiam pelas repercussões desta decisão. Contudo, 

ao tornar-me mais afetivo com os alunos, constatei que estes expunham-se mais e 

dialogavam comigo de forma a poder obter “ajuda” no sentido de não ter que passar por 

essas penalizações. Percebi que podia tomar outro caminho e ajustar os seus 

comportamentos de maneira a que estes não chegassem a ser “ouvidos” em casa. 

Assim, além de ter modelado os seus comportamentos, consegui um maior empenho de 
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uma grande parte da turma, particularmente na redução de atrasos e uma ligeira melhoria 

nas classificações.  

Exemplo disso, facto mencionado em reunião de avaliação final pela DT, trata-se do meu 

acompanhamento mais constante a um aluno que veio transferido de outra escola onde, 

no ano letivo anterior, registou um elevado grau de absentismo, acabando por abandonar 

a escola. O meu incentivo ao aluno para não chegar atrasado e para que se empenhasse 

deu resultados muito positivos. Não só não abandonou a escola, como teve uma melhoria 

gradual nas suas classificações, transitando para o ensino secundário. É por estes 

resultados que vejo que o meu empenho e dedicação não foram em vão, querendo cada 

vez mais esta profissão. 

A turma apresentava um conjunto de alunos que necessitavam de alguma atenção 

especial por parte do conselho de turma, tendo sido delineados os planos de 

acompanhamento individualizado de forma a que todos obtivessem sucesso. A minha 

primeira intervenção passou-se na reunião para definição do representante dos EE e 

onde foram apresentadas as regras de funcionamento e outros aspetos inerentes à turma 

para o presente ano letivo. Durante esta primeira reunião, realizei a apresentação dos 

núcleos de desporto escolar e pude explicar a importância da prática de atividade física 

na vida dos seus educandos. Posto isto, alguns encarregados de educação tinham 

dúvidas acerca do funcionamento da disciplina de EF, pois os seus educandos haviam 

informado de alguns aspetos que os deixaram inquietos. Com a devida explicação, como 

acontecera previamente com os alunos, esclareci os EE e desta maneira dissiparam-se 

imediatamente as dúvidas. 

Através da apresentação das características da turma resultantes dos inquéritos 

aplicados, contribuí para elucidar os professores sobre o perfil da mesma. Alguns deles 

questionaram-me acerca da veracidade e da confirmação destes dados, ao que respondi 

que eram a simples leitura dos dados fornecidos pelos alunos, não tendo havido a 

exposição de quaisquer interpretações pessoais. 

Ao nível da relação com os outros professores, demonstrei sempre total disponibilidade 

para as tarefas inerentes à turma. Manteve-se uma relação cordial e de cooperação com 

todos os professores dos outros departamentos, inclusive a diretora de turma. Todos os 

professores do conselho de turma acolheram-me bem e reconhecerem-me competências 

que me ajudaram na relação interpessoal, demonstrando sempre cortesia e respeito. 
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10 Perspetivas Futuras 

“As crianças reconhecem que é preciso ser um bocadinho estranho para 

se ser professor. E escutar confissões, e abrir o coração como muitos 

tios e alguns pais jamais farão. E aconselhar. E recomendar. E, por uma 

sorriso, ir à lua, e voltar. E tolerar alguns pais insolentes e mal-educados, 

daqueles que quanto mais omissos são mais exigem à escola aquilo que 

não dão.” (Sá E. , 2014) 

 

Quais as perspectivas que tenho para o futuro?  

Do futuro não sei, mas no presente sei que a regulação do ensino no nosso país está 

precária, assim como as oportunidades de emprego. Baseado nestas evidências, 

considero que os profissionais que se formam todos os anos têm necessidade de se 

afirmarem e de lutarem cada vez mais para que a nossa profissão seja reconhecida não 

só pelo mérito e trabalho que realiza, mas, sobretudo, pela importância que esta acarreta 

para a sociedade. A articulação que esta profissão tem nos seus conteúdos é tão 

complexa que só quem a estuda e se dedica a aprofundar as suas singularidades é 

capaz de compreender a verdadeira paixão por exercer, por modificar o rumo de quem 

venha a ter o poder de traçar ou alterar o percurso da sociedade. Pois, na minha ótica, 

ninguém tem mais poder de transformação do que aquele que ensina, aquele que educa 

e cria princípios. Princípios esses que vão originar os valores que regem a vida.  

Ao longo deste caminho de dois anos aprendi que neste ramo nada está disperso, tudo 

depende de algo. Não se trata de uma dependência crónica, mas uma dependência 

indutiva. Não faz sentido se não houver articulação das várias áreas da EF, sem essa 

ligação, o currículo dos alunos ficava mais “pobre”, não acrescentando nada de novo. 

Como é possível haver tantas interligações dentro de uma área que é cada vez mais 

desvalorizada por aqueles que governam o nosso país? Como é possível “rejeitar” os 

verdadeiros valores que nos fazem ser quem somos hoje? Será possível que estas 

pessoas, designadas por líderes ou “mentores” das políticas educativas, não percebem 

que, sem as devidas competências que a profissão oferece, o futuro torna-se ainda mais 

incerto? 

É extremamente complicado compreender como conseguem avaliar a profissão de 

ensinar, sem que tenham critérios e indicadores viáveis para a tornarem na “besta negra” 

como tantas vezes a ilustram. É difícil assimilar como conseguem desvalorizar aquilo que 

os guia uma vida inteira. Provavelmente, a sua incompreensão da necessidade de 
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valorização de uma profissão tão importante é tanta ou maior que a minha face à 

constatação desta situação paradoxal. 

O trabalho que a investigação tem apresentado todos os anos nesta área vem 

demonstrando o quanto os professores têm feito para se tornarem melhores 

“instrumentos” de educação, ensinando valores intrínsecos à vida e competências que 

ajudam a orientar os alunos nos seus trajetos para o futuro. 

Ao refletir sobre o meu percurso nesta tão desejada profissão, concluo que o culminar 

desta longa etapa de esforço e empenho, em que ultrapassei inúmeras barreiras, não 

representa apenas a conquista de um objetivo de vida mas sim o início de uma vida 

profissional repleta de desafios, os quais me proponho superar. Pois, tal como refere 

Mesquita-Pires (2007), a formação inicial não é uma realização concluída, é, sim, uma 

“fase inicial de um processo em construção”. 

A exigência deste plano de estudos trouxe-me uma quantidade de competências que se 

aprimoraram. Transformou ideias fixas em pensamentos reflexivos, mitos em 

confirmações, principalmente no que se refere à modificação do conhecimento científico 

básico numa cultura da prática pedagógica além daquela que imaginava.  

Compreendi, assim, o que é ser um “orientador” no ensino, ser um elemento-chave na 

mudança da educação. Realmente, os meus alunos demonstraram a espetacularidade do 

que é verdadeiramente o ensino. Foram os agentes mais potenciadores da minha 

transformação como pedagogo. Proporcionaram uma mística mistura de emoções, desde 

desassossegos, frustrações, ansiedades e receios, impulsionando momentos épicos, 

singulares e vividos com muita alegria. 

Nada é perfeito, mas superar as expectativas que me coloquei é a “cereja no topo do 

bolo”. Os “lucros” deste estágio derivam de uma área tão vasta como é a educação, 

sempre em crescimento. A consequência foi tornar-me um melhor educador, um melhor 

professor, um melhor “instrumento” no processo de ensino-aprendizagem. 

As minhas companheiras de estágio foram verdadeiros “pilares”, as quais estão 

definitivamente incluídas neste momento de sucesso. A partilha de momentos, 

experiências e saberes foi essencial para me ajudar a progredir e tornar-me num melhor 

professor. 

Finalizo, louvando a dedicação e empenho de profissionais de excelência que se 

entregam de corpo e alma à sua profissão. Foi o ponto-chave para a minha chegada à 
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meta, fazendo com que não desistisse e comprometendo-me a ir mais além das minhas 

capacidades, enfrentando todas as dificuldades e adversidades.  

"A educação é o grande motor do desenvolvimento pessoal. É 

através dela que a filha de um camponês se torna médica, que o 

filho de um mineiro pode chegar a chefe de mina, que um filho de 

trabalhadores rurais pode chegar a presidente de uma grande 

nação." 

Nelson Mandela 
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12 Anexos 

 

Em formato digital (CD) 


